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uitgebreid onderzoek naar de beste dienstverlenende bedrijven in de 

wereld heeft aan het licht gebracht op welke principes  

dienstverleners zijn gebouwd.
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d e grote economieën in de we-
reld zijn volwassen geworden 
en worden nu gedomineerd 

door op dienstverlening gerichte onder-
nemingen. Veel van de managementtools 
en -technieken die worden gebruikt door 
managers van dienstverlenende bedrij-
ven zijn echter oorspronkelijk ontwor-
pen voor productiebedrijven. Voldoen 
deze tools of  hebben we nieuwe nodig?

Om meteen met de deur in huis te vallen: 
er zijn enkele nieuwe tools nodig. Als een 
bedrijf  een product naar de markt brengt – 
of  dat nu een relatief  onbewerkt basispro-
duct is, zoals graan, of  een veel complexer 
product, zoals een digitale camera – moet 
het bedrijf  het product zelf  aantrekkelijk 
maken en ook een workforce hebben die 
het tegen een attractieve prijs kan produce-
ren. Het is duidelijk dat dit lastige klussen 
zijn, reden waarom er enorme hoeveelhe-
den managementaandacht en academisch 
onderzoek aan zijn gewijd. Een dienst 
verlenen houdt echter ook nog wat anders 
in: het managen van klanten, die niet sim-
pelweg gebruikers van de dienst zijn maar 
ook wezenlijk onderdeel kunnen uitmaken 
van de ‘productie’ ervan. En omdat de be-
trokkenheid van klanten als producenten 
de kosten grondig in de war kan sturen, 
moeten dienstverlenende bedrijven ook 
creatieve manieren ontwikkelen om hun 
onderscheidende voordelen te bekostigen.

Over elk van deze vier hierna genoemde 
elementen – het aanbod, het bekostigings-
mechanisme, het personeelsmanagement-
systeem en het klantmanagementsysteem 
– kan een dienstverlenend bedrijf  zwaar 
struikelen. Dit is overvloedig aangetoond 
in mijn analyse van dienstverlenende be-
drijven die de afgelopen tien jaar in moei-
lijkheden zijn geraakt. Tegelijkertijd is het 
duidelijk dat er geen ‘juiste’ manier is om 
de vier elementen te combineren. Wat 
de juiste opzet is van een element hangt 

af  van de andere drie elementen. Als we 
kijken naar succesvolle dienstverlenende 
bedrijven – ondernemingen als Wal-Mart 
in de detailhandel, Commerce Bank in het 
bankwezen en de Cleveland Clinic in de 
zorg – is hun effectieve integratie van de 
vier elementen belangrijker dan de ingeni-
eusheid van elk element op zich.

Dit artikel geeft een aanpak voor het creë-
ren van een winstgevende ‘servicebusiness’ 
op basis van deze vier kritieke elementen 
(die samen het ‘dienstverleningsmodel’ 
worden genoemd). In deze aanpak, die 
is ontwikkeld als kernlesmodule aan de 
Harvard Business School, wordt rekening 
gehouden met de verschillen tussen ser-
vicebusinesses en productbusinesses. Mijn 
studenten leren na te denken over die ver-
schillen en de implicaties ervan voor de 
managementpraktijk. Bovenal leren zij dat 
managers, om een sterke dienstverlenende 
business te bouwen, ervoor moeten zor-
gen dat de kernelementen van het service-
ontwerp een eenheid vormen – om zo te 
voorkomen dat zij de business aan stukken 
trekken.

1. Het aanbod
De uitdaging van het managen van een 
servicebusiness begint met het ontwerp 
van de aangeboden dienst. Net als pro-
ductiebedrijven zullen dienstverlenende 
bedrijven het niet lang volhouden als het 
aanbod gebrekkig is. Elke dienstverlener 
moet de behoeften en wensen van een 
aantrekkelijke groep klanten op effectieve 
wijze vervullen. Bij het denken over het 
ontwerp van een dienst moeten managers 
echter een structureel ander perspectief  
aanhouden: productontwerpers richten 
zich op de productkenmerken die waar-
devol zullen zijn voor klanten, maar ser-
viceontwerpers moeten zich veel meer 
richten op de ervaring die klanten willen 
hebben. Klanten kunnen je servicemerk 
bijvoorbeeld associëren met gemak of  

vriendelijke interacties met medewerkers. 
Ze kunnen je aanbod beter vinden dan dat 
van concurrenten vanwege de uitgebrei-
dere openingsuren, lagere prijzen, het bre-
dere assortiment of  omdat het dichter in 
de buurt is. Het managementteam moet er 
absoluut helder over zijn op welke service-
attributen het bedrijf  zal concurreren.

Strategie wordt vaak gedefinieerd als dat 
wat een bedrijf  besluit niet te doen. Op 
dezelfde manier kan ‘service-uitmuntend-
heid’ worden gedefinieerd als dat wat een 
bedrijf  besluit niet goed te doen. Als dit 
vreemd klinkt: dat is ook de bedoeling. 
Zelden wordt geadviseerd om de weg naar 
uitmuntendheid te laten verlopen via infe-
rieure prestaties. Maar omdat dienstverle-
nende bedrijven meestal niet de luxe heb-
ben om bepaalde aspecten van hun dienst 
simpelweg niet te leveren – zo moet elke 
fysieke winkel nu eenmaal medewerkers 
ter plekke hebben, al zijn het er misschien 
maar een paar en al zijn die misschien niet 
speciaal vakkundig – kiezen de meeste 
succesvolle dienstverleners ervoor om een 
bepaalde groep aspecten gebrekkig te leve-
ren. Ze maken deze keuze niet zomaar. Uit 
mijn onderzoek blijkt dat ze er doelbewust 
voor kiezen in sommige dingen slecht te 
presteren om in andere dingen te kunnen 
uitblinken. Dit kan worden beschouwd als 
een onvermijdelijke trade-off (‘inruil’). Denk 
aan het bedrijf  dat het zich kan permitte-
ren om ruimere openingstijden te hebben 
omdat het meer geld vraagt dan de concur-
rentie. Dit bedrijf  blinkt uit in gemak en 
presteert betrekkelijk inferieur op prijs. De 
prijsdimensie voedt de servicedimensie.
Om een succesvol dienstenaanbod te cre-
eren moeten managers bepalen op welke 
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bedrijven moeten  
kiezen in welke service-
attributen ze wel en niet 
willen excelleren
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aspecten zij uitmuntend willen presteren 
en op welke aspecten inferieur. Deze keu-
zes moeten sterk worden gebaseerd op de 
behoeften van de klanten. Managers moe-
ten achterhalen welk relatief  belang klan-
ten hechten aan welke serviceattributen en 
dan voldoende investeren in de attributen 
waarin ze willen uitblinken. Bij Wal-Mart 
bijvoorbeeld hechten de klanten de minste 
waarde aan de ambiance en aan verkoop-
assistentie en de meeste waarde aan lage 
prijzen en een breed assortiment; verschil-
lende andere attributen zitten daartussen-
in. De trade-offs die Wal-Mart maakt, zijn 
doelbewust gebaseerd op deze voorkeu-
ren. Het bedrijf  optimaliseert specifieke 
aspecten van zijn serviceaanbod om in te 
haken op de prioriteiten van de klanten en 
het weigert over te investeren in minder 
gewaardeerde attributen. Het feit dat Wal-
Mart door concurrenten wordt verslagen 
op punten die minder relevant zijn voor 
zijn klanten, is de drijvende kracht achter 
zijn performance.

Dit verschijnsel draagt uiteraard een vi-
cieuze cirkel in zich. Consumenten met 
voorkeuren die overeenkomen met Wal-
Marts sterke punten selecteren zichzelf  en 
worden klant. En degenen die geen voor-
keur hebben voor Wal-Marts attributen 
doen ergens anders boodschappen. Om 
die reden is het belangrijk om klantenseg-
menten te identificeren in termen van ‘at-
tributenvoorkeuren’ – of, zoals sommige 
marketeers prefereren, in termen van klan-
tenbehoeften. Het identificeren van wat je 
customer operating segments (‘gebruikssegmen-
ten’) zou kunnen noemen, is niet dezelfde 
exercitie als traditionele psychografische 
segmentatie. In plaats van de nadruk te 
leggen op verschillen – zodat je tot steeds 
meer gerichte en krachtiger boodschap-
pen kunt komen – is dit soort segmenta-
tie erop gericht populaties van klanten te 
vinden die dezelfde ideeën hebben over wat 
een uitmuntende dienst is.

Als er eenmaal een aantrekkelijk gebruiks-
segment is gevonden, is de missie helder: 
het management moet een nieuw aanbod 
ontwerpen – of  een bestaand aanbod aan-
passen – in lijn met de voorkeuren van dat 
segment. Kijk bijvoorbeeld naar de fit die 
is bereikt door Commerce Bank, dat erin 
is geslaagd om grote hoeveelheden parti-
culiere klanten binnen te halen ondanks 
het feit dat zijn rentepercentages bij de 
slechtste in de markt horen (en terwijl er 
slechts in beperkte mate overnames zijn 
gedaan). Commerce Bank richt zich op de 
groep klanten die waarde hechten aan de 
ervaring van het bezoeken van een fysiek 
filiaal. Deze klanten zijn er in alle soorten 
en maten – van jonge mensen die voor het 
eerst een bankrekening hebben tot in tijd-
nood verkerende professionals en oudere 
gepensioneerden. Als gebruikssegment 
vinden zij echter allemaal dat gemak het 
belangrijkste attribuut van een bank is en 
kiezen zij Commerce Bank vanwege de 
openingstijden in de avonduren en week-
ends. Bijna even belangrijk is voor hen de 
vriendelijkheid van het personeel bij de 
interacties, en dus is de belofte van op-
gewekt, vertrouwd filiaalpersoneel onder-
deel geworden van het kernaanbod van 
de bank. Commerce heeft de ambiance in 
zijn filialen versterkt met interieurelemen-
ten die niet alleen mooi (hoge plafonds en 
natuurlijk licht) maar ook leuk zijn (een 
amusant apparaat voor het wisselen van 
kleingeld). Voor wat betreft de attributen 
die minder belangrijk zijn voor de klanten 
van de bank – prijs en assortiment – laat 
het management de strijd aan concurren-
ten over.
Het is verleidelijk om te denken: als ik echt 
een goede manager ben, hoef  ik helemaal 
niets over te laten aan de concurrentie. 
Deze goedbedoelde logica kan er ironisch 
genoeg toe leiden dat je helemaal nergens 
in uitblinkt. De enige organisaties die ik 
heb gezien die superieur zijn in de meeste 
serviceattributen vragen een prijs die 50 

procent boven die van hun concurrenten 
ligt. In de meeste bedrijfstakken is een der-
gelijke prijspremie niet levensvatbaar en 
zijn dus trade-offs noodzakelijk. Ik vertel 
managers graag dat zij kiezen tussen uit-
muntendheid in combinatie met inferieure 
prestaties enerzijds en middelmaat in alle 
dimensies anderzijds. Als managers begrij-
pen dat een inferieure prestatie in de ene 
dimensie een superieure prestatie in een 
andere dimensie mogelijk maakt, komt 
het ontwerp van een excellente dienst in 
beeld.

2. Het bekostigingsmechanisme
Alle managers – en zelfs de meeste klanten 
– zijn het erover eens dat er niet zoiets be-
staat als een gratis lunch. Uitmuntendheid 
kost geld, en deze kosten moeten uitein-
delijk worden gedekt. Bij een tastbaar pro-
duct is het mechanisme dat een superieure 
prestatie financiert meestal betrekkelijk 
eenvoudig: het prijskaartje. Alleen de klan-
ten die de extra cash neertellen, kunnen 
beschikken over het premiumaanbod. Bij 
diensten kan het gecompliceerder zijn om 
een manier te vinden waarop je uitmun-
tendheid kan bekostigen. Vaak is de prijs-
stelling niet transactie gebaseerd maar gaat 
het om een bundeling van uiteenlopende 
elementen die van waarde zijn of  om een 
of  andere vorm van abonnement (zoals 
een vast maandbedrag). In deze gevallen 
kan het gebeuren dat afnemers ongelijke 
hoeveelheden waar(de) voor hun geld aan 
de dienst onttrekken. Sterker: zelfs niet-
afnemers kunnen waarde onttrekken in 
bepaalde serviceomgevingen. Winkelend 
publiek kan bijvoorbeeld waardevolle in-
formatie krijgen van een goed geïnfor-
meerde verkoper en de winkel vervolgens 
met lege handen verlaten.
In een dienstverlenend bedrijf  moet het 
management daarom zorgvuldig nadenken 
over hoe er wordt betaald voor uitmun-
tendheid. Er moet een bekostigingsme-
chanisme zijn dat het bedrijf  in staat stelt 
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om concurrenten te overschaduwen op de 
attributen waarvoor is gekozen. In mijn 
onderzoek naar succesvolle dienstverle-
ners heb ik gezien dat het bekostigingsme-
chanisme vier basisvormen kan aannemen. 
Twee daarvan zijn manieren om de klant 
te laten betalen, de andere twee dekken de 

de vier dingen die elk dienstverlenend bedrijf op orde moet hebben

Het	succes	of	falen	van	een	dienstverlenend	bedrijf	hangt	ervan	af	of	het	vier	dingen	op	orde	weet	

te	krijgen	–	en	in	evenwicht	met	elkaar	brengt.	Hier	zijn	enkele	vragen	die	managers	scherper	laten	

nadenken	over	elke	dimensie	en	die	bedrijven	helpen	om	vast	te	stellen	hoe	goed	hun	dienstverle-

ningsmodel	is	geïntegreerd.

1 Het aanbod

In	welke	serviceattributen	(gemak?	vriendelijkheid?)	wil	het	bedrijf	excelleren?

op	welke	attributen	sluit	het	compromissen	om	op	andere	gebieden	te	kunnen	uitmunten?

Hoe	sluiten	de	serviceattributen	aan	op	de	klantenprioriteiten	waarop	wordt	gemikt?

2 Het bekostigingsmechanisme

Is	de	prijs	die	klanten	betalen	voor	hen	zo	aanvaardbaar	als	mogelijk?

kunnen	er	operationele	voordelen	worden	gerealiseerd	uit	servicekenmerken?

Zijn	er	langetermijnvoordelen	te	realiseren	uit	huidige	servicekenmerken?

Willen	klanten	graag	zelf	bepaalde	taken	verrichten	(zonder	daartoe	te	worden	verleid	door	een	

korting)	of	proberen	ze	alleen	maar	om	beroerdere	alternatieven	te	vermijden?

3 Het personeelsmanagementsysteem

Wat	stelt	medewerkers	redelijkerwijs	in	staat	om	een	uitmuntende	dienst	te	verlenen	(op	de		

geselecteerde	attributen)?

Wat	motiveert	hun	redelijkerwijs	om	een	uitmuntende	dienst	te	verlenen?

Zijn	functies	op	realistische	wijze	ontworpen	in	het	licht	van	de	uitdagingen	op	het	gebied	van	

medewerkerselectie,	-training	en	-motivatie?

4 Het klantmanagementsysteem

Welke	klanten	incorporeer	je	in	je	operaties?

Wat	is	hun	‘jobdesign’	(functie-inhoud)?

Wat	heb	je	gedaan	om	ervoor	te	zorgen	dat	ze	beschikken	over	de	benodigde	vakkundigheid	om		

de	taken	te	verrichten?

Wat	heb	je	gedaan	om	ervoor	te	zorgen	dat	ze	de	taken	willen	verrichten?

Hoe	ga	je	eventuele	tekortkomingen	in	hun	prestatie	managen?

Het algehele dienstverleningsmodel

Worden	de	beslissingen	die	je	in	een	bepaalde	dimensie	neemt,	ondersteund	door	de	beslissingen	

die	je	neemt	in	andere	dimensies?

Creëert	het	dienstverleningsmodel	op	de	langere	termijn	waarde	voor	klanten,	medewerkers	en	

aandeelhouders?

Hoe	goed	passen	uitbreidingen	op	de	corebusiness	bij	je	bestaande	dienstverleningsmodel?

probeer	je	alles	voor	alle	mensen	te	zijn	of	specifieke	dingen	voor	specifieke	mensen?

Diagnose van het serviceontwerp

kosten van uitmuntendheid via operatio-
nele besparingen.

Breng het op aanvaardbare wijze in rekening bij 
de klant
De klassieke aanpak om iets van waarde 
te bekostigen is om de klant er gewoon 

voor te laten betalen, maar vaak kun je de 
manier waarop dat gebeurt minder onaan-
trekkelijk maken voor klanten. Dit wordt 
zelden gedaan via à-la-carte-prijszetting 
voor de extra geneugten. Een groot deel 
van Starbucks’ aantrekkingskracht is dat 
een klant bijna eindeloos kan rondhangen 
in een koffiehuisomgeving. Het is ondenk-
baar dat Starbucks meters bij zijn luxueus 
gestoffeerde stoelen zou zetten. Meer geld 
vragen voor de koffie is een betere ma-
nier om de atmosfeer in Starbucks-filialen 
te bekostigen. Commerce Bank is tot laat 
open, en is ook in de weekends geopend 
– waarmee het zeer goed scoort op ruime 
openingstijden – en bekostigt die service 
door een half  procentpunt minder rente te 
geven op deposito’s. Zou de bank de extra 
arbeidsuren kunnen bekostigen door te la-
ten betalen voor bezoeken in de avonduren 
en weekends? Misschien, maar een iets la-
ger rentepercentage is aanvaardbaarder 
voor klanten. Het management van een 
dienstverlenend bedrijf  moet op creatieve 
wijze overwegen wat klanten redelijk vin-
den. Vaak is de minst creatieve oplossing 
om mensen extra te laten betalen voor het 
specifieke serviceattribuut dat moet wor-
den bekostigd.

Creëer een win-win tussen operationele  
besparingen en diensten met meerwaarde
Slimme managementteams ontdekken ma-
nieren om de klantenervaring te verbete-
ren en tegelijkertijd de kosten te verlagen 
– en ontdekken trouwens zo dat er wél 
zoiets is als een gratis lunch. Veel van deze 
innovaties geven slechts tijdelijk concur-
rentievoordeel, want ze worden snel her-
kend en gekopieerd. Sommige zijn echter 
verrassend duurzaam. Een voorbeeld is de 
‘onmiddellijke-responsservice’ van Pro-
gressive Casualty Insurance. Als een au-
tomobilist die is verzekerd bij Progressive 
bij een ongeval is betrokken, stuurt de on-
derneming er meteen iemand in een busje 
naartoe om de verzekerde te helpen en om 
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de schade ter plekke vast te stellen – en 
deze expert van Progressive is er vaak nog 
eerder dan de politie of  de sleepwagens. 
Klanten houden erg van een dergelijk hoge 
reactiesnelheid en geven de onderneming 
een hoog cijfer voor service. Maar zijn zij 
bereid om een hogere verzekeringspremie 
te betalen voor deze service? Nee, dat he-
laas niet. Mensen zijn ziekelijk prijsgevoe-
lig als het om autoverzekeringen gaat en 
kiezen bijna altijd de laagste premie. De 
sleutel van Progressives capaciteit om deze 
service te bekostigen is de kostenbesparing 
die het uiteindelijk oplevert. Normaliter 
zijn verzekeraars onderhevig aan fraude, 
waarbij criminelen claims indienen voor 
ongevallen die in scène zijn gezet of  nooit 
hebben plaatsgevonden. Vanwege deze en 
andere soorten twijfelachtige claims lopen 
firma’s ook hoge juridische kosten op – 
die, bedrijfstakbreed, samen met de andere 
kosten van fraude zo’n 15 euro bedragen 
op elke 100 euro verzekeringspremie. 
Sinds Progressive met zijn onmiddellijke-
responsservice werkt, zijn deze kosten 
scherp gedaald. Het betaalt zichzelf  terug 
om iemand naar de plaats van het ongeval 
te sturen.

Progressive biedt klanten nog een andere 
vorm van gemak waar veel concurrenten 
tot dusver voor zijn teruggeschrokken: de 
verzekeraar geeft de prijzen van andere 
verzekeraars naast zijn eigen prijs als een 
potentiële klant informatie vraagt over de 
kosten van een verzekering. Het is niet zo 
dat Progressive koste wat kost met een be-
ter aanbod wil komen dan rivalen om de 
klant binnen te halen. Sterker: Progressive 
heeft maar in de helft van de gevallen de 
laagste prijs. Waar Progressive in gelooft, is 
dat zijn offerte de juiste prijs heeft in rela-
tie tot de waarschijnlijkheid dat de betref-
fende automobilist bij een ongeval betrok-
ken raakt – een vorm van kansberekening 
waar deze verzekeraar buitengewoon goed 
in is. Als de voorgestelde premie inderdaad 
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Knabbelen gefocuste concurrenten aan je flanken?
sterk	gefocuste	bedrijven	zijn	de	nagel	aan	de	doodskist	van	grote	gevestigde	bedrijven.	omdat	ze	

zich	met	laserprecisie	op	bepaalde	klantensegmenten	richten,	kunnen	ze	hun	dienstverleningsmo-

del	optimaliseren.	De	dienstverleningskwaliteit	die	ze	leveren,	waarbij	ze	gebruikmaken	van	gespe-

cialiseerde	medewerkers	en	een	op	maat	gesneden	set	producten,	is	krachtig.	Zittende	bedrijven	

trekken	daarentegen	meestal	een	mix	van	klanten	aan,	werven,	selecteren	en	ontwikkelen	een	ver-

scheidenheid	van	medewerkers	en	breiden	–	als	gevolg	van	op	zich	uitstekende	en	goedbedoelde	

suggesties	van	deze	groepen	–	hun	productaanbod	ongebreideld	uit.

A Als	je	het	gehele	spectrum	dekt,	kan	dat	je	uitmuntendheid	in	elk	gebied	doen	verbleken.	

bedrijven	die	proberen	om	alles	te	doen...	

B ...	zijn	kwetsbaar	voor	aanvallen	van	sterk	gefocuste	toetreders,	die	nichebusinesses	afpakken.

C Je	beste	verdediging	is	om	je	te	concentreren	op	meerdere	niches,	die	je	ondersteunt	met	de	

voordelen	die	je	realiseert	uit	interne	gedeelde	diensten.

Gefocuste	firma’s

Klanteninterface

Backoffice Niet-gedeelde
(modelspecifieke)
diensten

Gedeelde diensten
Finance
Inkoop
It
Hr
executivetraining
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dIrst: do it right the  
second time

de juiste is, is het dubbel zo effectief  als 
een concurrent iemand tegen een lagere 
premie verzekert: het vrijwaart Progres-
sive van een verliesgevende propositie, en 
de concurrent draagt de last van een niet-
winstgevende verzekeringsnemer. Een ser-
viceniveau dat voor klanten zonder meer 
altruïstisch lijkt, is dus in feite ten voordele 
van het bedrijf. Dit is een voorbeeld van 
het zodanig benutten van operaties dat het 
een dienst met toegevoegde waarde ople-
vert.

Hoe kan je managementteam zelf  win-
winoplossingen vinden? Als ik deze vraag 
aan managers stel, is hun eerste reactie 
vaak dat je eerst moet indenken welke 
nieuwe waarde voor klanten zou kunnen 
worden gecreëerd en dat je vervolgens 
moet uitzoeken hoe dat via kostenbespa-
ring kan worden gefinancierd. Ik stel voor 
om in plaats daarvan te beginnen met de 
volgende vraag: waar bevinden zich onze 
grootste kostenplaatsen? Met deze kos-
tenplaatsen in het achterhoofd kunnen 
managers dan bedenken hoe de kosten te 
verlagen en tegelijkertijd hoe een dienst 
met toegevoegde waarde te creëren. Zijn 
er bepaalde plekken waar je het eerst moet 
kijken? Ja: overal waar tijd een flink deel 
van de kosten uitmaakt. Het loont om 
tijd te verwijderen, want het kan de dienst 
rechtstreeks verbeteren terwijl je de kosten 
ervan verlaagt.

Spendeer nu om later te kunnen besparen
Vaak is het mogelijk, al kan het aanvanke-
lijk een beetje pijn doen, om operationele 
investeringen te doen die zichzelf  in de 
toekomst terugbetalen door de behoefte 
van klanten aan aanvullende diensten te 
verminderen. Een klassiek voorbeeld is 
Intuits beslissing om gratis klantenon-
dersteuning te geven, in strijd met wat de 
norm is in de software-industrie. Het is 
duur om callcenters te bemannen omdat 
je, om vragen effectief  te kunnen afhan-
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delen, medewerkers nodig hebt die over 
de benodigde technische kennis beschik-
ken én goed met mensen kunnen omgaan. 
Daar komt bij dat klanten zeer ongelijke 
supportbehoeften hebben als het gaat om 
informatietechnologie. De meeste soft-
waremakers trekken hieruit de conclusie 
dat klanten moeten betalen voor onder-
steuning.
Intuit-oprichter Scott Cook ziet dit anders. 
Volgens hem zijn deze telefonische vragen 
een nuttige vorm van input voor de verde-
re productontwikkeling – de motor van de 
toekomstige inkomsten – en dat rechtvaar-
digt dat er zelfs nog meer aan customer-
support wordt uitgegeven. Intuit laat ook 
– beter gesalarieerde – productontwikke-
lingsmensen supportgesprekken voeren, 
dus niet alleen klantenservicemensen, 
zodat er voor latere productversies recht-
streekse kennis wordt opgedaan over hoe 
klanten de software gebruiken en tegen 
welke problemen ze aanlopen. Dit maakt 
onderdeel uit van een bredere committe-
ring van feedbackgestuurde verbetering 
die door Cook ‘DIRST’ wordt genoemd: 
‘do it right the second time’. De investe-
ring heeft zich terugbetaald in de vorm 
van betere software, die resulteert in min-
der supportvragen. ‘Onze concurrenten 
vinden dat we gestoord zijn’, zegt Cook, 
en hij snapt waarom. ‘Als we net zo veel 
telefoontjes zouden krijgen als zij, zouden 
we over de kop gaan.’

Laat het werk door de klant doen
Bij een ander soort bekostigingsmecha-
nisme voor verbeterde service worden de 
kosten teruggelegd op het bordje van de 
klant, maar dan in de vorm van arbeid. 
Zelfservice, van zelf  tanken tot zelf  je 
aandelen beheren, is een beproefde ma-
nier om kosten laag te houden. Maar als 
het doel service-uitmuntendheid is, moet 

je een situatie creëren waarin de klant een 
voorkeur heeft voor de doe-het-zelfmoge-
lijkheid boven het kant-en-klare full-ser-
vicealternatief. Luchtvaartmaatschappijen 
hebben dit – ten langen leste – bereikt met 
incheckautomaten, al was de waardepro-
positie die zij aanvankelijk aanboden twij-
felachtig. In het begin maakten passagiers 
min of  meer gedwongen gebruik van de 
weinig aanlokkelijke incheckautomaten 
omdat luchtvaartmaatschappijen het zover 
hadden laten komen dat de rijen voor de 
bemande incheckbalies onverdraaglijk lang 
waren geworden. Nu geven veel passagiers 
echter de voorkeur aan de automaten, 
want die bevatten allerlei handige functies 
(zoals een overzicht van de beschikbare 
stoelen). Bedrijven die service-uitmun-
tendheid willen bereiken, moeten dat niet 
via een dergelijke omweg doen. Ze moeten 
de uitdaging aangaan om zelfservicemoge-
lijkheden te creëren die door klanten wor-
den verwelkomd. Als een zelfserviceoptie 
écht meerwaarde biedt, zullen klanten be-
reid zijn om het werk gratis te doen of  om 
zelfs te betalen voor het privilege. Als het 
voor managers die zelfserviceoplossingen 
opzetten geen optie is om klanten er via 
prijsverlaging toe te verleiden dingen zelf  
te doen, zullen zij de klantervaring moeten 
verbeteren.

Wat voor bekostigingsmechanisme er ook 
wordt gebruikt om de kosten van service-
uitmuntendheid te dekken, het is het best 
om het zo grondig mogelijk uit te kienen 
voordat de nieuwe dienst wordt gelan-
ceerd in plaats van het achteraf  te moeten 
bijstellen. Als er plotseling moet worden 
betaald voor een dienst die als gratis werd 
gepercipieerd, reageren klanten daar vaak 
buitengewoon negatief  op. En aangezien 
bedrijven niet kunnen floreren door gra-
tis diensten aan te bieden, is het essentieel 
dat ze geen verwachtingen wekken die niet 
kunnen worden waargemaakt. Via zorg-
vuldige analyse en ontwerp kan een be-
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drijf  een betere service-ervaring bieden en 
bekostigen dan hun klanten elders kunnen 
krijgen.

3. Het personeelsmanagementsysteem
Bedrijven staan of  vallen vaak met de kwa-
liteit van hun workforce. Omdat dienst-
verlenende bedrijven extra ‘mensintensief ’ 
zijn, heeft een concurrentievoordeel in 
personeelsmanagement voor hen des te 
meer impact. Het topmanagement moet 
zorgvuldig aandacht besteden aan de wer-
vings- en selectieprocessen, training, func-
tie-inhoud, performancemanagement en 
andere onderdelen die samen het perso-
neelsmanagementsysteem vormen. Precie-
zer: de beslissingen die op deze gebieden 
worden genomen, moeten in lijn zijn met 
de serviceattributen waarmee het bedrijf  
zich wil onderscheiden.
Om een goed geïntegreerd personeelsma-
nagementsysteem te ontwerpen, moet je 
beginnen met twee simpele diagnostische 
vragen:
• Wat stelt onze medewerkers redelijker-

wijs in staat om uitmuntendheid te reali-
seren?

• Wat maakt onze medewerkers redelij-
kerwijs gemotiveerd om uitmuntendheid 
te realiseren?

Als er goed wordt nagedacht over deze 
vragen, zullen de antwoorden zich laten 
vertalen in bedrijfsspecifiek(e) beleid en 
programma’s. Voor bedrijven die nalaten 
om de link te leggen tussen hun perso-
neelsmanagementaanpak en de service-
voorkeuren van hun klanten wordt het erg 
moeilijk om hun servicebeloften te vervul-
len.

Bij een grote internationale bank die ik heb 
bestudeerd, was een senior manager tot een 
deprimerende conclusie gekomen: ‘Onze 
service is waardeloos’, vertelde zij mij. On-
der haar leiding nam de bank verschillende 
maatregelen, vooral gericht op incentives en 

training, maar het probleem duurde voort. 
De klantenervaring in het filiaal werd niet 
beter. Onthutst maar vastbesloten besloot 
de executive om zelf  als filiaalmedewerker 
aan de slag te gaan, gedurende een maand. 
Zij dacht dat er zo veel tijd voor nodig zou 
zijn om een goede indruk te krijgen van de 
meest voorkomende service-interacties en 
om de oorzaken van het probleem te ont-
dekken. In werkelijkheid was daar slechts 
één dag voor nodig. ‘Vanaf  het moment 
dat de deuren waren opengegaan, waren 
klanten tegen me aan het schreeuwen’, rap-
porteerde zij. ‘Aan het eind van de dag was 
ik aan het terugschreeuwen.’ Wat duidelijk 
werd, was dat de medewerkers alleen maar 
konden falen. Door recente cross-selling-
initiatieven was er een verzameling klanten 
ontstaan met complexere behoeften en 
met hogere verwachtingen van hun relatie 
met de bank, maar de medewerkers waren 
niet uitgerust om daar iets mee te doen. Als 
resultaat van beslissingen van het manage-
mentteam (waarvan de individuele leden 
op zich allemaal verstandige mensen wa-
ren) had de gemiddelde medewerker geen 
redelijke kans om zijn werk goed te doen. 
Het personeelsmanagementsysteem van de 
bank was defect.

Als het ware heldhaftigheid van je mede-
werkers is vereist om klanten blij te hou-
den, is slechte dienstverlening ingebouwd 
in je aanbod. Zelfopoffering van mede-
werkers is zelden een houdbare resource. 
Ontwerp in plaats daarvan een systeem dat 
de gemiddelde medewerker in staat stelt 
om het goed te doen. Dit is onderdeel van 
de concurrentieformule van Commerce 
Bank. Ik breng nog even in herinnering 
dat de bank ervoor heeft gekozen om te 
concurreren op uitgebreide openingsuren 
en vriendelijke interacties, en niet op een 
lage prijs en breed productassortiment. 
Hoe zou die strategie zich laten vertalen in 
het personeelsmanagement? De implica-
ties liggen voor de hand. Commerce kwam 

bijvoorbeeld tot de conclusie dat het geen 
briljante alleskunners nodig had om zijn 
beperkte assortiment onder de knie te krij-
gen: de bank kon werven op attitude en 
trainen op service. Bij sollicitatiegesprek-
ken konden managers gebruikmaken van 
eenvoudige doorslaggevende criteria als 
‘kijkt deze persoon je glimlachend aan als 
je hem iets vertelt of  vraagt?’ – in plaats 
van te proberen mensen te vinden die 
hoog scoren op een heel scala van posi-
tieve kenmerken. De bestaande medewer-
kers van de bank konden worden ingezet 
als talentscouts, vanuit het principe dat je 
er een nodig hebt om er een te herkennen. 
(Als mensen van Commerce elders iemand 
zien die fantastische service geeft, of  dat 
nu in een restaurant is of  een tankstation, 
geven zij die persoon een kaartje met een 
compliment en de suggestie er eens over 
na te denken om bij Commerce te komen 
werken.)

Mensen die bovengemiddeld scoren op 
zowel attitude als geschiktheid zijn nu een-
maal duur. Zij zijn niet alleen aantrekkelijk 
voor jou maar ook voor je concurrenten, 
en dat drijft de lonen op. Een bedrijf  dat 
een competitieve kostenstructuur wil be-
houden, moet waarschijnlijk een compro-
mis sluiten op de ene kwaliteit of  op de 
andere (of, als het beide kwaliteiten echt 
wil hebben, een manier vinden om dat te 
bekostigen). Als, zoals Commerce Bank 
doet, je ervoor kiest te selecteren op at-
titude moet je dingen zo construeren dat 
zelfs minder geschikte medewerkers een 
uitmuntende service kunnen en zullen ge-
ven. Net zoals managers vaak niet willen 
toegeven dat hun dienst erop is ontworpen 
om inferieur te zijn op bepaalde attributen, 

managers dwalen  
vaak af naar gebieden 
waar het bedrijf relatief 
zwak is
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schrikken ze er vaak voor terug om toe te 
geven dat er een trade-off  is gemaakt tus-
sen attitude en geschiktheid. In gebrekkige 
dienstverlening is echter een veelvoorko-
mende boosdoener dat er bij het ontwerp 
van de dienst geen rekening is gehouden 
met deze economische realiteit.

4. Het klantmanagementsysteem
In een dienstverlenende omgeving zijn de 
medewerkers niet de enige mensen die van 
invloed zijn op de kosten en kwaliteit van 
de geleverde service. De klanten zelf  kun-
nen betrokken zijn bij operationele proces-
sen, soms in zeer grote mate, en hun input 
beïnvloedt hun ervaring (en vaak ook die 
van andere klanten). Zo kan een cliënt van 
een architectenbureau het doel van een 
nieuwe faciliteit goed of  slecht beschrij-
ven, en dat is van invloed op de efficiëntie 
van het ontwerpproces en de kwaliteit van 
het eindproduct. Een klant die treuzelt bij 
de kassa van een fastfoodrestaurant of  su-
permarkt maakt de service trager voor ie-
dereen die achter hem in de rij staat.

De betrokkenheid van klanten bij operaties 
heeft grote implicaties voor het manage-
ment, want het verandert de traditionele 
rol van het bedrijf  bij de waardecreatie. 
Het klassieke productgebaseerde bedrijf  
koopt materialen en voegt daar op de een 
of  andere manier waarde aan toe. Het in 
waarde vermeerderde product wordt dan 
aan klanten geleverd, die ervoor betalen 
om het te hebben. In een dienstverlenend 
bedrijf  maken medewerkers en klanten 
echter allen deel uit van het waardecrea-
tieproces. Een belangrijk voordeel is dat 
arbeid van klanten vaak veel minder duur 
is dan arbeid van medewerkers. Betrok-
kenheid van klanten kan ook leiden tot 
een betere service-ervaring. Als studenten 
bijvoorbeeld beter samenwerken in de klas 
leren ze meer. Maar er zijn ook uitdagin-
gen. Het is essentieel voor het succes van 
dienstverlening dat er een systeem wordt 

ontworpen dat deze uitdagingen expliciet 
aanpakt.

Neem de kwestie van de klantenselectie. 
Een service kan zo zijn ontworpen dat 
de klant belangrijke taken moeten uitvoe-
ren, maar meestal wordt er met klanten 
geen toelatingsgesprek gehouden, wordt 
hun achtergrond niet gecheckt en wordt 
er geen persoonlijkheidsprofiel opgesteld. 
Zoals een voormalige senior executive van 
Nestlé, die nu in de financiële dienstver-
lening werkt, het formuleerde: ‘Ik had bij 
Nestlé onder controle wie in mijn fabriek 
was, maar in de filialen van mijn bank heb 
ik niet een dergelijke controle over de 
klanten.’

Daar komt bij dat – ook al hebben veel 
organisaties daar veel tijd en moeite in 
gestoken – klanten niet gemakkelijk zijn 
te trainen, zoals medewerkers dat zijn. Er 
zijn gewoonlijk véél meer klanten dan me-
dewerkers en het is moeilijk om effectieve 
trainingsmaterialen te ontwikkelen voor 
een dergelijk grote, verspreide, onbetaalde 
en vaak niet ter zake geschoolde ‘work-
force’. In zulke situaties moeten firma’s een 
beperkte training inbouwen in het ontwerp 
van de service-ervaring. Als taken worden 
verschoven van medewerkers naar klanten 
– van meer vakkundige naar minder vak-
kundige mensen – dan moeten deze taken 
daaraan worden aangepast. Denk even aan 
de laatste keer dat je bij een vliegreis hebt 
ingecheckt bij iemand aan een fullservice-
balie. Goede kans dat je de incheckmede-
werker daarbij een duizelingwekkende se-
rie gegevens zag invoeren op de computer. 
Het lijkt niet redelijk om te verwachten 
dat klanten dezelfde stappen uitvoeren, 
en dus werd de incheckprocedure dras-
tisch vereenvoudigd toen de inchecktaak 
werd verplaatst naar de klanten. En denk 
dan ook even aan de zelfservicekassa in 
de supermarkt. Daar worden klanten niet 
alleen gevraagd om te doen wat tot dan 

toe werd gedaan door daarop getrainde 
medewerkers, maar ook om de extra ver-
antwoordelijkheid van fraudepreventie te 
dragen via een ingewikkeld proces waarin 
boodschappentassen worden gewogen. De 
onrust en wanorde bij deze zelfcheckouts 
worden deels veroorzaakt doordat van 
klanten wordt gevraagd om gecompliceer-
dere taken te verrichten dan de taken die 
medewerkers, die veel vakkundiger waren, 
eerst verrichten.

Klanten hebben ook veel vrijheid van 
handelen bij hun operationele activiteiten, 
gewoonlijk veel meer dan medewerkers. 
Als een bedrijf  een nieuw proces wil intro-
duceren dat moet worden gebruikt door 
medewerkers, kan het daar eenvoudigweg 
opdracht toe geven. Als er klanten bij 
zijn betrokken, kunnen zulke veranderin-
gen een stuk gecompliceerder zijn. Neem 
Zipcar, de populaire car-sharingservice. 
Om de kosten laag te houden is Zipcars 
dienstverleningsmodel erop gebaseerd dat 
de klanten auto’s zelf  schoonmaken, vol-
tanken en op tijd terugbrengen voor de 
volgende gebruiker. Het zou een routine-
kwestie zijn om dit door medewerkers te 
laten doen. Om klanten zover te brengen 
dat ze deze taken uitvoeren heeft Zipcar 
echter een ingewikkelde mix van belonin-
gen en sancties moeten ontwikkelen.

Bij het managen van klanten in je opera-
ties moet je, met andere woorden, een paar 
centrale vragen aan de orde stellen: Op 
welke klanten richt je je? Welke gedrag wil 
je? En welke technieken zullen dat gedrag 
het effectiefst beïnvloeden? Als het busi-
nessmodel van een bedrijf  er bijvoorbeeld 
van afhangt dat klanten ergens op tijd aan-
wezig zijn of  iets op tijd inleveren – of  het 
nu gaat om een tandartspraktijk of  een 
videotheek – moet er misschien gebruik 
worden gemaakt van in mindere of  meer-
dere mate tactloze tactieken om ervoor te 
zorgen dat mensen zich aan de tijdsafspra-
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ken houden. Er zijn uiteenlopende tech-
nieken waarmee klantengedrag kan wor-
den beïnvloed, die in twee basiscategorieën 
kunnen worden ingedeeld: instrumentele 
technieken (dreigementen en lokmiddelen, 
vaak in de vorm van boetes en kortingen) 
en normatieve technieken (appel op het 
fatsoensgevoel van mensen om ze te mo-
tiveren winkelwagentjes terug te brengen 
en afval in de afvalbak te gooien, zelfs als 
niemand het ziet). Waar het om gaat, is dat 
klanten worden gemanaged op een manier 
die consistent is met de attributen van je 
dienst die worden benadrukt.

De elementen integreren
Succesvolle dienstverlenende bedrijven 
hebben een werkplan waarin alle vier de 
serviceontwerpelementen zijn geïnte-
greerd. Er zijn echter nauwelijks best prac-
tices aan te wijzen binnen elk van deze vier 
gebieden. Dat komt doordat de business 
als geheel meer afhangt van de onderlinge 
verbinding tussen de vier elementen dan 
van één specifiek element.
Een prachtig voorbeeld van effectieve to-
tale integratie is de Cleveland Clinic, die 
jaar in jaar uit bij de beste ziekenhuizen 
in de Verenigde Staten hoort en al tiental-
len jaren lang innovatieleider is op het ge-
bied van hartzorg. Het is moeilijk om de 
vinger te leggen op hoe Cleveland Clinic 
dat precies voor elkaar krijgt. Het feit dat 
de kliniek gespecialiseerde centra heeft 
die zich richten op bijvoorbeeld diabetes 
of  hartzorg is op zich niet uitzonderlijk. 
De weigering van het ziekenhuis om de 
productiviteit van artsen te koppelen aan 
financiële beloningen is ongebruikelijk 
maar is ergens anders misschien niet ef-
fectief. Als we echter enige afstand nemen 
van de details komt het grotere plaatje in 
beeld. Cleveland Clinic trekt de meest ern-
stig zieke patiënten aan, wat ertoe leidt dat 
artsen altijd in een uitdagende omgeving 
verkeren die roept om innovatieve oplos-
singen. Cleveland Clinic organiseert zich 

in ziektecentra in plaats van langs beperk-
tere, traditionelere lijnen van specialisatie 
(zoals nieren of  bloed), en dat stimuleert 
tot interdisciplinaire samenwerking – en 
daarmee tot nieuwe perspectieven – bin-
nen deze centra. Cleveland Clinic werkt 
niet met productiviteitsincentives, en dat 
stelt artsen in staat om tijd te besteden aan 
innovatie, wat nog wordt versterkt door 
hun nauwe samenwerking met specialisten 
uit andere gebieden. De specifieke keuzes 
over de methoden, processen en het perso-
neel zijn de juiste voor de Cleveland Clinic, 
want ze vullen elkaar aan en komen samen 
in een soepel operationeel systeem.
Elk dienstverlenend bedrijf, hoe oud ook, 
kan er baat bij hebben om zijn operaties 
te beoordelen met behulp van het raam-
werk dat in dit artikel wordt gepresenteerd. 
Het meer op één lijn brengen van de vier 
serviceontwerp-elementen kan een door-
lopend proces van kleine aanpassingen en 
experimenten zijn (aan de hand van het 
soort vragen in het kader ‘Diagnose van 
het serviceontwerp’). Het raamwerk is ook 
zeer nuttig voor managementteams die de 
lancering van een nieuwe dienst plannen. 
Het geeft aan welke beslissingen achter-
eenvolgens in een vroeg stadium moeten 
worden genomen, zodat ze onderweg niet 
met elkaar botsen. En op het hoogste ni-
veau onderstreept het raamwerk twee zeer 
belangrijke serviceontwerpprincipes. 
Ten eerste: er is niet zoiets als een 
geïsoleerd goed idee, er zijn alleen 
goede ideeën in de context van een 
specifiek dienstverleningsmodel. Ten twee-
de: het is dom om te proberen alles voor 
alle klanten te zijn.

Het eerste punt wijst op het belang van een 
goede fit, zoals dat hierboven is beschreven 
als essentieel sterk punt van de Cleveland 
Clinic. Het management van dit ziekenhuis 
weet dat bij uitbreidingen van zijn core-
business grondig moeten worden beke-
ken in hoeverre ze binnen het bestaande 

dienstverleningsmodel passen. De organi-
satie liet bijvoorbeeld onlangs het concept 
van een luxueus welness- en thermenaan-
bod vallen omdat dit niet voortbouwde 
op de centrale operationele sterke punten 
van het ziekenhuis. Op bepaalde manieren 
lijkt dit voor de hand te liggen, maar feit 
is dat managers vaak afdwalen naar gebie-
den waar het bedrijf  zwak is ten opzichte 
van rivalen, vooral als ze zien dat een firma 
die als een directe concurrent wordt be-
schouwd succes heeft met een dienst die 
zij nog niet aanbieden. Progressive maakte 
deze fout toen het besloot om uit te brei-
den naar de woonhuisverzekeringsmarkt. 
Het lijdt geen twijfel dat er geld is te ver-
dienen met woonhuisverzekeringen, zoals 
talloze firma’s hebben aangetoond. Maar 
Progressive’s poging mislukte omdat de 
competitieve sterke punten van het bedrijf  
niet aansloten op de uitdagingen waar je 
in die business voor wordt gesteld. Zo is 
Progressive sterk in analyse, waardoor het 
bedrijf  goed kan inschatten hoe groot het 
risico is dat een polishouder een claim gaat 
indienen. Helaas is een dergelijke actuele 
kundigheid niet essentieel voor het winst-
gevend verzekeren van huizen. Het succes 
van woningverzekeraars ligt in het beheer 
van hun investeringsportfolio’s – en dat 
is een relatief  zwak punt van Progressive. 
Door de bank genomen maken firma’s 
verlies op de verzekering, maar verdienen 
ze geld met het investeren van de vooraf  
betaalde premies. Hoe dan ook, bij Pro-
gressive was de fit achteraf  gezien slecht. 
Dat had het management al in een vroeg 
stadium moeten zien.

Een fout die even vaak wordt gemaakt, is 
dat een bedrijf  alles wil zijn voor alle men-
sen. In de tegenwoordige service-econo-
mie is het bijna onmogelijk om een dienst-
verleningsmodel te ontwerpen dat een 
enorm scala van klanten dekt en bij al die 
klanten competitief  is. In plaats daarvan 
moeten firma’s hun dienstverleningsmodel 
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ontwerpen op nauwer gefocuste uitmun-
tendheid door specifieke dingen voor spe-
cifieke mensen te zijn.
Uitmuntende dienstverlenende bedrijven 
zijn bijna zonder uitzondering zeer slim in 
het selecteren van hun klanten. We zien dit 
bij Progressives zeer zaakkundige selectie 
van met wie wel en geen zaken wordt ge-
daan. Commerce Bank weet al vanaf  zijn 
oprichting in 1973 dat het aanspraak moet 
maken op zijn eigen deel van de markt. 
Oprichter Vernon Hill heeft hierover ge-
zegd: ‘De wereld zat niet te wachten op 
wéér een me-toobank. Ik had geen kapitaal, 
geen merknaam, en ik moest een manier 
vinden om me te onderscheiden van de 
andere spelers.’ Ook Shouldice Hospital, 
een Canadese specialist in herniaoperaties, 
is zeer selectief  waar het de clientèle aan-
gaat. Niet alleen biedt het ziekenhuis zijn 
diensten alleen aan klanten aan die een be-
paalde aandoening hebben, ook verkeert 
het in de luxe positie om alleen mensen te 
opereren die verder helemaal gezond zijn. 
Shouldice heeft de room van de markt af-
geschept.

Een multifocusbedrijf worden
Bedrijven die proberen om alles voor ie-
dereen te zijn, raken onherroepelijk in 
moeilijkheden als startende concurren-
ten als Shouldice de winstgevende niches 
beginnen weg te pikken. Vaak worden de 
dreigingen pas serieus genomen als het te 
laat is. Toch slagen sommige gevestigde 
bedrijven erin om effectief  te concurreren 
met hun meer gefocuste rivalen, en van 
hun ervaringen valt veel te leren. De rode 
draad in de competitieve reacties op star-
tende bedrijven is de capaciteit om ‘multi-
gefocust’ te worden. Met andere woorden: 
deze bedrijven hielden op om te proberen 
het gehele spectrum te dekken met één 
dienstverleningsmodel. In plaats daarvan 
richten ze zich op meerdere niches met 
geoptimaliseerde dienstverleningsmodel-
len – die er elk op zijn ontworpen om te 

excelleren in bepaalde dimensies ten koste 
van andere dimensies (waar de perfor-
mance dan dus inferieur is). Het geheim 
van succes in een multifocusfirma is het 
vermogen om met uiteenlopende dienst-
verleningsmodellen te werken die onder 
één huisparaplu vallen. Het voordeel komt 
dan in de vorm van shared services (gedeelde 
diensten van interne dienstverleners), die 
een firma in staat stellen om schaalvoor-
deel en ‘ervaringsvoordeel’ op te bouwen 
voor zijn verschillende dienstverlenings-
modellen. Hoe effectief  een bedrijf  erin 
is om gedeelde diensten te benutten ten 
voordele van afzonderlijke dienstverle-
ningsmodellen, kan bepalend zijn voor het 
succes van een multifocusbedrijf. (Zie het 
kader ‘Knabbelen gefocuste concurrenten 
aan je flanken?’, p. 40.)

De shared-servicesarchitectuur wordt ge-
bruikt in multifocusondernemingen in al-
lerlei bedrijfstakken, van Yumbrands (een 
verzameling van vijf  fastfoodbedrijven) 
tot Omnicom (dat bestaat uit honderden 
bedrijven in het interactieve-marketingdo-
mein) en General Electric (dat geen beper-
kingen lijkt te hebben in de markten waar 
het kan toetreden). Elk van deze onder-
nemingen heeft aparte dienstverlenings-
modellen ontwikkeld voor aparte customer 
operating segments; ze meten het totale voor-
deel van de modellen door te beoordelen 
hoeveel ze van elkaar profiteren. Wat be-
paalt of  een bedrijf  de juiste portfolio van 
dienstverleningsmodellen heeft ontwik-
keld? Het komt neer op een kritieke test: is 
elk van de afzonderlijke dienstverlenings-
modellen van de firma beter af  dankzij de 
andere modellen? Als het antwoord nee is, 
wijst dat erop dat de performance terug 
gaat lopen of  dat het bedrijf  er misschien 
beter aan doet om een paar dienstverle-
ningsmodellen af  te stoten. Als het ant-

woord ja is, is dat bijna altijd te danken aan 
superieur management van shared services 
– en doet de gevestigde onderneming het 
goed.

De gedeelde diensten in multifocus-
ondernemingen betreffen meestal be-
drijfsfuncties als finance, inkoop, infor-
matietechnologie, human resources en 
executivetraining. De schaalvoordelen die 
hieruit voortkomen, zijn ongecompliceerd 
en betreffen bijvoorbeeld gezamenlijke 
inkoop, betere kredietmogelijkheden en 
andere kostengerelateerde voordelen. Er-
varingsvoordelen zijn lastiger te realiseren 
maar kunnen ook waardevoller zijn. Hier-
bij is het de kunst om kennis die is opge-
daan in een bepaald dienstverleningsmodel 
te gebruiken om de performance in andere 
modellen te verbeteren. Tot op zekere 
hoogte vindt dit soort kennisoverdracht 
plaats langs informele weg – iets wat altijd 
de hoop en belofte is geweest van gediver-
sifieerde ondernemingen. Het belangrijke 
verschil met succesvolle multifocusbedrij-
ven is dat die het proces formaliseren en 
zeer expliciete manieren ontwerpen om 
opgedane ervaringen te benutten in andere 
dienstverleningsmodellen. De kennisover-
dracht wordt gefaciliteerd door doelbe-
wust te investeren in programma’s op het 
gebied van formele best-practicesharing, 
gecentraliseerde, dynamische personeels-
training en rotatie van managers tussen 
modellen.
Uit mijn onderzoek blijkt in mijn ogen 
duidelijk dat het multifocusmodel voor 
dienstverlenende bedrijven de beste ma-
nier is om duurzame groei te realiseren, 
al zal het management er wel wat voor 
moeten doen om dit model in de lucht te 
houden. Zo roepen leiders van afzonder-
lijke dienstverleningsmodellen altijd dat 
dedicated – in plaats van shared – resources 
veel beter zijn voor versterking van hun 
business. En operationsmanagers klagen 
er ondertussen over dat gedeelde diensten 

het is dom om alles voor 
alle klanten te willen zijn

de vier dingen die elk dienstverlenend bedrijf op orde moet hebben
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alerter beheer ‘onder de lijn’ vereisen om 
ervoor te zorgen dat ze de noodzakelijke 
schaal- en ervaringsvoordelen opleveren. 
Gezien de continue aanvallen op het mul-
tifocusmodel wekt het geen verbazing dat 
multifocusondernemingen ook worden 
gekenmerkt door sterk sturend – zelfs 
autocratisch – leiderschap. Deze leider-
schapsstijl vereist dat senior managers in 
staat en bereid zijn om sterke invloed uit 
te oefenen op ondergeschikten. Dat móet 
ook, om de competitieve autonomie van 
de afzonderlijke dienstverleningsmodellen 
in evenwicht te houden met de collectieve 
waarde van de gedeelde diensten. Zonder 
sterk, centraal leiderschap worden shared-
servicesmanagers doorgaans overruled 
door inkomstengenererende lijnmanagers, 
vooral in tijden van strategische onrust. 
Bedrijven plaatsen vaak sterkere leiders 
in de dienstverleningsmodellen dan in de 
shared services, waarmee ze de perfor-

mance van het multifocussysteem in feite 
ondermijnen.

Managementonderzoekers en veel prak-
tijkmensen zijn de afgelopen jaren in een 
interessant debat verwikkeld: is de ma-
nagementdiscipline in dienstverlenende 
businesses fundamenteel anders dan in 
productbusinesses? De manier waarop 
management wordt bestudeerd en gedo-
ceerd op businessschools is ontstaan in de 
context van de industriële economie. Zijn 
de aanpakken die werken voor produc-
tiebedrijven even geschikt voor diensten? 
Terwijl dienstverlenende bedrijven blijven 
innoveren, successen vieren en worden be-
studeerd, worden de antwoorden duidelij-
ker. Uit het hier gepresenteerde raamwerk 
blijkt waarom de traditionele technieken 
zo duurzaam zijn geweest en waarom ma-
nagers er nog steeds méér van willen. Veel 
factoren die bepalend zijn voor de gezond-

heid van een productiebedrijf  – de sterkte 
van het aanbod en het management van 
de mensen – zijn even onmisbaar in een 
dienstverlenend bedrijf  en kunnen wor-
den aangepakt met een soortgelijke ma-
nagementtoolkit. Er zijn echter ook geheel 
nieuwe gebieden ontstaan waarin klanten 
een centrale rol spelen, en de toolkits daar-
voor worden nu pas ontwikkeld.
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