
 

MARKETING  0 

 

  

MARKETING 

Steven Lannoo & Kim Taylor 

Vakbekwaamheid Personenvervoer over de Weg  
Opleidingscyclus 2020 





 

MARKETING  2 

 

  



 
 

3  MARKETING 

MARKETING 
Steven Lannoo & Kim Taylor 

 

 

 

 

 

 

 

Syllabus uit de reeks betreffende de cursussen ter voorbereiding tot het examen van 

vakbekwaamheid voor ondernemers van nationaal en internationaal personenvervoer over de 

weg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

INSTITUUT WEGTRANSPORT EN LOGISTIEK BELGIË v.z.w. 
Archimedesstraat 5 
1000 Brussel 
www.itlb.be 



MARKETING  4 

  



 
 

5  MARKETING 

Inhoudstafel 
 

Leerdoelstellingen .......................................................................................................................... 7 

Inleiding: Marketing en het business model canvas ......................................................................... 8 

1. De waardepropositie ................................................................................................................... 9 

1.1 De waardepropositie uitgelegd. ............................................................................................. 9 

1.1.1 Waarde voor klant en bedrijf ........................................................................................... 9 

1.1.2 De waarde propositie definiëren ................................................................................... 11 

1.2 Streven naar een unieke waardepropositie .......................................................................... 13 

1.2.1 Differentiëren op basis van kwaliteit ............................................................................. 13 

1.2.2 Het merk als uniek kenmerk ......................................................................................... 16 

2. Klanten en klantensegmenten .................................................................................................. 21 

2.1 Klanten begrijpen ................................................................................................................ 21 

2.1.1 Formele theorieën over klantengedrag ......................................................................... 21 

2.1.2 Zelf kennis verzamelen over klanten: marktonderzoek ................................................. 30 

2.2 Klanten opdelen: Marktsegmentatie ................................................................................... 35 

3. Kanalen: communiceren met klanten ........................................................................................ 38 

4. Klantenrelaties .......................................................................................................................... 39 

4.1 Het belang van klantenrelaties ............................................................................................ 39 

4.2 Klantenrelaties onderzoeken: tevredenheidsonderzoek...................................................... 39 

Stap 1: Bepaal het doel van de meting .................................................................................. 39 

Stap 2: Bepaal welke wijze van onderzoeken het beste past bij het doel. .............................. 40 

Stap 3: Stel normen vast voor klanttevredenheid (wanneer is het goed?). ............................. 41 

Stap 4 Stel de steekproef vast. .............................................................................................. 44 

5. Ressources en activiteiten ......................................................................................................... 48 

5.1 De benodigde hulpbronnen kritisch overwegen ................................................................... 48 

5.2 Human resources: de belangrijkste hulpbron van uw bedrijf ................................................ 48 

7. Partners .................................................................................................................................... 48 

7.1 Het belang van partnerschappen ......................................................................................... 48 

7.4 Motivaties achter partnerschappen ..................................................................................... 49 

7.4.1 Optimalisatie en schaalvergroting ................................................................................ 49 

7.4.2 Vermindering van risico en onzekerheid ....................................................................... 49 

7.3 Aandachtspunten bij partnerschappen ................................................................................ 50 



MARKETING  6 

8. Kostenstructuur ........................................................................................................................ 50 

9. Inkomstenstroom ..................................................................................................................... 50 

Literatuur...................................................................................................................................... 51 

Bijlage: communicatie .................................................................................................................. 54 

 

 

  



 
 

7  MARKETING 

Leerdoelstellingen 
 

Van de cursisten wordt verwacht dat ze de volgende zaken kennen aan het einde van de cursus: 

 De volgende theoretische inzichten over marketing beknopt toelichten: 

- Thinking fast and slow van Daniel Kahneman 

- Brand culture van Atkin et. al. 

- Customers the day after tomorrow van Steven Van Belleghem 

 De verschillende stappen van het klantentevredenheidsonderzoek en wat ze inhouden 

 U kent de elementen van het marketingcommunicatieplan & de vier types van 

communicatiedoelstellingen 

 U weet volgens welk patroon bezoekers uw website scannen 

 U kent de vijf elementen van uw website waarop u dient te letten om in orde te zijn met de 

e-commerce wetgeving 

 U weet welke vijf hulpmiddelen u kunt gebruiken om efficiënt te publiceren op sociale 

media 

Van de cursisten wordt verwacht dat ze de volgende zaken kunnen aan het einde van de cursus: 

 Voor hun eigen bedrijfsmodel en voor een bedrijfsmodel dat hen uitgebreid wordt 

toegelicht een business model canvas kunnen invullen 

 Voor hun eigen diensten of voor diensten en producten die hen uitgebreid toegelicht 

worden de waardepropositie kunnen definiËren 

 Kunnen toelichten wat het belang is van de volgende marketingtechnieken voor een 

autocar en autobusbedrijf: 

o Marktonderzoek 

o Marktsegmentatie 

o Klantentevredenheidsonderzoek 

 U kunt op vier manieren achterhalen waarom iemand uw website bezoekt 
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Inleiding: Marketing en het business model canvas 
Wie marketing zegt, denkt vaak enkel aan verkoop en publiciteit en tot de jaren ’50-’60 van de vori-

ge eeuw beperkte het concept marketing zich ook tot deze twee domeinen. Vandaag wordt verko-

pen en reclame maken gezien als slechts twee van de vele marketingactiviteiten in de onderneming. 

Daarnaast is er echter ook nog productontwikkeling, inkoop, communicatie in het algemeen, 

enzoverder. Marketing is met andere woorden geen deeldiscipline meer, maar is geëvolueerd naar 

een overkoepelend perspectief dat op alle deelaspecten van het management van een onderneming 

van toepassing is (Vanhaverbeke, Janssens & Hellemans 2013). 

Vanuit dit perspectief bekijken we het volledige bedrijf door de bril van de klant. Bij alle processen 

en werkzaamheden die door het bedrijf ondernomen worden, wordt de vraag gesteld welke waarde 

dit voor de klant oplevert en hoe de processen verbeterd kunnen worden om nog meer waarde te 

creëren. Marketing start immers van de premisse dat enkel door waarde te creëren voor de klant, 

het bedrijf op lange termijn inkomsten kan verzekeren en dus op een duurzame manier kan 

overleven. 

 

FIGUUR 1: HET BUSINESS MODEL CANVAS (OSTERWALDER & PIGNEUR 2010) 

In deze cursus is het dan ook de bedoeling dat we het management van een autobus- en 

autocaronderneming gaan bekijken vanuit het marketingperspectief. Om ons door alle thema’s te 

leiden die hiermee te maken hebben gebruiken we de structuur van het befaamde Business Model 

Canvas van Osterwalder & Pigneur (2010). Een business model beschrijft eigenlijk hoe een bedrijf in 

elkaar zit en bij het business model canvas doet men dat aan de hand van 9 verschillende, maar met 

elkaar gerelateerde blokken. Het centrale blok is de waardepropositie van het bedrijf, of de vraag 

vertrekt men bij die beschrijving vanuit de vraag welke waarde het bedrijf creëert voor haar klanten. 
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In de rechterbovenkant bevinden zich de klanten die worden ingedeeld in verschillende 

klantensegmenten. Met die verschillende klanten en klantensegmenten onderhoudt het bedrijf 

bepaalde relaties en om die relaties te onderhouden gebruikt het bepaalde kanalen. De linker 

bovenkant van het canvas beschrijft de interne organisatie van het bedrijf: de kernactiviteiten die 

ontwikkeld worden om de waarde te kunnen creëren, de hulpbronnen die daarvoor nodig en de 

partners die het bedrijf daarvoor aanspreekt. Het onderste luik bevat dan weer het financiële aspect: 

de kostenstructuur en de inkomstenstromen van het bedrijf. 

In het vervolg van deze cursus gaan we dieper in op de verschillende bouwblokken van het business 

model canvas. We bespreken wat de verschillende blokken inhouden. Bepaalde subthema’s die wij 

voor het autobus en autocarbedrijf als heel belangrijk beschouwen worden daarbij dieper 

uitgewerkt.  Wanneer subthema’s in andere vakken dieper worden uitgewerkt leggen we ook de link 

met die verschillende vakken. 

1. De waardepropositie 
1.1 De waardepropositie uitgelegd. 

1.1.1 Waarde voor klant en bedrijf 
In de marketingbenadering staan de begrippen ruil en waarde centraal. Er is sprake van een ruil 

wanneer twee partijen beslissen om goederen uit te wisselen die voor de andere partij waardevol 

zijn. Wanneer een klant een reis koopt bij een autocarbedrijf dan vindt er een ruil plaats: de 

autocarist staat een plaats op de bus (inclusief verblijf, animatie, …) af aan de klant die op zijn beurt 

een som geld afstaat aan de autocarist. De theorie stelt dat de ruil enkel zal plaatsvinden wanneer 

de deal voor beide partijen waarde oplevert. Dat wil zeggen, wanneer beide partijen meer uit de 

deal halen dan ze erin gestop hebben. Toegepast op ons voorbeeld zal de aankoop van het reisticket 

slechts doorgaan wanneer voor de koper de waarde van de reis groter is dan de waarde van de som 

geld die hij of zij ervoor moet neertellen. Daarenboven zal de waarde van de som geld die de 

autocarist krijgt voor hem meer waard moeten zijn dan het reisticket dat hij ervoor in ruil geeft. 

Vanuit het perspectief van de consument betekent de ruil dat de waarde van het ticket voor hem 

hoger is dan de waarde van de som geld die hij of zij ervoor betaalt. Om dit te begrijpen moeten we 

het principe van de marginale waarde introduceren. De marginale waarde van een goed is de waar-

de die een consument haalt uit de consumptie van een extra éénheid van een bepaald goed. De 

marginale waarde zal doorgaans dalen naar mate een consument al meer van een bepaald goed 

geconsumeerd heeft. Dit wordt de wet van het afnemend marginaal nut genoemd. Een klassiek 

voorbeeld dat deze wet illustreert is de consumptie van voedsel: wanneer iemand slechts toegang 

zou hebben tot één maaltijd per dag, dan zal de waarde van die maaltijd heel erg hoog zijn. Toegang 

hebben tot een tweede maaltijd zal ook veel waard zijn, maar minder dan die eerste maaltijd. De 

derde maaltijd zal nog minder waard zijn, net als de vierde, de vijfde enzovoort. Op de duur wordt 

de waarde van een extra maaltijd nul of zelfs negatief. Hetzelfde geldt voor ons voorbeeld van de 

auto-carreis: voor iemand die graag zou reizen, maar dat nog nooit gedaan heeft zal de waarde van 

een eerste reis heel erg hoog zijn, wanneer die persoon elk jaar op reis kan gaan zal de waarde van 

die extra reizen al wat minder zijn, en wanneer die persoon meerdere keren per jaar op reis kan gaan 



MARKETING  10 

zal die waarde nog minder zijn. De economische theorie voorspelt dat een consument reizen zal 

blijven kopen tot de marginale waarde van die reis lager is dan de prijs die hij of zij ervoor betaalt. 

 
FIGUUR 2: HET CONSUMENTENSURPLUS 

Figuur 2 illustreert waarom de consument bij het kopen van reis meer waarde krijgt dan hij 

weggeeft. De grafiek toont de marginale waarde van een reis in functie van het aantal reizen dat 

reeds geconsumeerd werd. Stel dat de marktprijs gelijk is aan 2000 euro, dan zal de consument 3 

reizen per jaar maken (de marginale waarde van de vierde reis is voor de consument immers lager 

dan de kostprijs van die reis). De totale kost van de 3 reizen wordt voorgesteld door het vierkant 

ABCD (= eenheidsprijs * hoeveelheid). Echter, de totale waarde van de drie reizen wordt 

voorgesteld door de figuur EBCD (∑ marginale waardes van de 3 reizen). Het verschil tussen beide 

figuren (figuur EAB) noemen we het consumentensurplus. Het is de waarde die de consument wint 

door over te gaan tot de ruil en dus de reden waarom de consument zal overgaan tot de ruil (Baumol 

2017). 

Vanuit het perspectief van de producent betekent dit dat de ruil kan doorgaan wanneer de kosten 

die voor de creatie van de reis gemaakt zijn lager zijn dan de overeengekomen verkoopprijs. Als dat 

het geval is, dan is er sprake van een producentensurplus: dan maakt de ondernemer winst  en kan 

zijn bedrijf op een duurzame manier blijven voorbestaan. Als de ondernemer steeds tot ruilen zou 

overgaan bij een prijs die lager ligt dan de kosten die hij gemaakt heeft zal zijn bedrijf op de duur 

ophouden te bestaan.  
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Doordat er zowel sprake is van een producentensurplus als van een consumentensurplus wordt er 

door de ruil extra waarde gecreëerd en dus welvaart geschapen. De centrale opdracht van een 

bedrijf bestaat er dan ook in om producten en of diensten te creëren die zo veel mogelijk waarde 

hebben voor de klant en in dit proces zo weinig mogelijk waardevolle producten of diensten te 

verliezen. Als het bedrijf daarin slaagt zal het succesvol zijn. 

1.1.2 De waarde propositie definiëren 
Het grote probleem bij wat we hierboven beschreven hebben is dat de klant in de praktijk niet weet 

welke waarde een product of dienst precies zal opleveren: hij kan dat immers maar ervaren ééns hij 

het heeft aangeschaft. Om klanten te overtuigen moet het bedrijf daarom heel duidelijk maken 

welke meerwaarde het zal leveren en hoe. Het bedrijf maakt als het ware een belofte aan de 

consument, en het is net die belofte die we de waardepropositie noemen. Het is een voor de klant 

gemakkelijk te begrijpen reden waarom hij of zij een product of dienst van dat specifieke bedrijf zou 

moeten kopen. Een waardepropositie moet duidelijk uitleggen hoe een product in een behoefte 

voorziet, de specifieke kenmerken van de toegevoegde waarde communiceren en de reden 

aangeven waarom het beter is dan vergelijkbare producten op de markt. De ideale 

waardepropositie is to-the-point en spreekt verwijst aan die zaken die voor de klant het meest 

belangrijk zijn. 

 

FIGUUR 3: HET VALUE PROPOSITION CANVAS 

Maar hoe creëer je nu een goede waardepropositie? Daarvoor kun je gebruik maken van het 

bekende value proposition canvas1. Dit canvas begint, uiteraard, bij de klant en beschrijft welke 

taken de klant moet uitvoeren (customer jobs). Het gaat daarbij uiteraard enkel om taken die 

relevant zijn voor je product. Het gaat daarbij niet enkel om functionele taken (bijvoorbeeld 

                                                                    
1 Dit canvas is niet te verwarren met het business model canvas dat we hierboven besproken hebben. Het 
is eigenlijk een extra canvas dat je kan gebruiken om het middelste blok van het business model canvas 
in te vullen. 



MARKETING  12 

aankopen doen in de winkel), maar ook sociale en emotionele taken (bijvoorbeeld: je vrouw of man 

gelukkig maken). In een volgende stap beschrijft het canvas de ongemakken die de klant ervaart bij 

het uitvoeren van die opdracht (pains). Het spiegelbeeld daarvan zijn de gains of de positieve zaken 

die het gevolg kunnen zijn van of te maken kunnen hebben met het uitvoeren van de taak. 

Aan de linkerkant van het canvas staan de producten en diensten die samen de value proposition 

creëren. Daarbij staan ook de zogenaamde pijnverzachters (pain relievers) of de kenmerken van het 

product die de negatieve zaken wegnemen. Het spiegelbeeld hiervan zijn de gain creators of 

voordeelverschaffers, i.e. de kenmerken die voor positieve effecten zorgen.  

 

FIGUUR 4: TOEPASSING VAN HET VALUE PROPOSITION CANVAS 

Om het value proposition canvas beter te begrijpen zullen we het eens toepassen op een specifiek 

product en een specifiek klantensegment. Nemen we als voorbeeldproduct de Brompton plooifiets 

en als segment bedienden met een job in Brussel. De taken die deze potentiële klanten hebben en 

die relevant zijn voor ons product zijn: woon-werkverplaatsingen, werkverplaatsingen en 

verplaatsingen in de vrije tijd. Naast deze functionele taken zouden we ook nog consequent zijn met 

jezelf en een positief imago creëren als emotionele taken kunnen definiëren. 

Onze klanten moeten zich dus vaak verplaatsen en in dat kader kunnen ze veel pijnpunten ervaren. 

Welke ze precies ervaren hangt af van de vervoersmodus die ze kiezen. Gaan ze voor de auto, dan 

verliezen ze potentieel veel tijd in de file. Kiezen ze voor het openbaar vervoer, dan hebben ze 

misschien geen geschikte halte van het openbaar vervoer in de buurt of moeten ze veel 

overstappen. Als ze nu reeds de fiets met het openbaar vervoer combineren dan moeten ze 

misschien extra betalen om hun fiets op de trein mee te nemen of riskeren ze dat hun fiets wordt 

gestolen wanneer ze die aan het station of ergens anders parkeren. Ze hebben er misschien ook last 

van dat hun fiets vaak kapot gaat omdat hij buiten in de regen blijft staan. 

De voordelen die ze kunnen ervaren bij het uitoefenen van hun taken zijn het nuttig gebruiken van 

de verplaatsingstijd, het op peil houden van hun fysieke conditie, het genieten van weer en 

omgeving en het gevoel hebben iets goeds te doen. 



 
 

13  MARKETING 

Het product dat we hier aanbieden is de Brompton plooifiets. Het betreft een premium plooifiets 

die op een gemakkelijke manier heel erg compact opgeplooid kan worden, maar die tegelijkertijd 

heel erg degelijk is en een hoog fietscomfort biedt. De belangrijkste gain creators zijn compactheid, 

fietscomfort en gebruiksgemak. Dankzij deze kenmerken kan men makkelijk openbaar vervoer en 

fiets combineren. Voor- en natrajecten worden daardoor korter (in tijd). Daardoor het voor meer 

mensen mogelijk worden om te kiezen voor het OV in combinatie met de fiets. Hierdoor zal de klant 

zijn fysieke conditie makkelijker op peil kunnen houden, kan hij genieten van het buiten zijn, wordt 

de verplaatsingstijd nuttig gebruikt (werken op de trein en werken aan de conditie) en heeft men 

het gevoel iets goed te doen voor de samenleving (omdat men minder met de wagen rijdt). 

Bovengenoemde eigenschappen kunnen bovendien ook gezien worden als pain releavers. Voor wie 

nu de wagen neemt verminderen ze het tijdverlies. Voor wie nu het openbaar vervoer neemt 

verminderen ze het tijdsverlies in het voor- en natraject en/of verminderen ze de noodzaak om over 

te stappen. Voor wie nu reeds kiest voor een combi fiets-OV zorgen ze ervoor dat men minder moet 

betalen aan het OV, dat de fiets minder gemakkelijk gestolen wordt en dat hij minder gemakkelijk 

stuk gaat. Dit is de waarde propositie van Brompton. Het maakt het merk uniek (er bestaan veel 

andere plooifietsen, maar die bieden niet dezelfde kwaliteit en gebruiksgemak) en zorgt ervoor dat 

een hoge prijs gevraagd kan worden aan de klanten. 

1.2 Streven naar een unieke waardepropositie 
Het is eerder al aangehaald: met zijn waardepropositie positioneert het bedrijf zich op de markt. De 

waardepropositie vertelt aan de (potentiële) klant wat die van het bedrijf kan verwachten. Echter, 

in een concurrentiële omgeving zijn er meestal verschillende bedrijven die een vergelijkbare 

waardepropositie naar voren schuiven. Om klanten te overhalen zonder op de prijs te moeten 

spelen is het daarom belangrijk dat de waardepropositie van het bedrijf zo uniek mogelijk is zodat 

het zich van de concurrentie kan onderscheiden. Dat wil in deze natuurlijk zeggen dat het product 

aantrekkelijker gemaakt wordt door de nadruk te leggen op kenmerken die verschillend zijn van 

vergelijkbare producten bij de concurrentie. Twee elementen zijn daarbij van doorslaggevend 

belang, namelijk kwaliteit en prijs. 

1.2.1 Differentiëren op basis van kwaliteit 
Over wat kwaliteit precies betekent zijn boeken volgeschreven, maar een algemeen aanvaarde 

definitie bestaat er niet. Waarschijnlijk komt Pirsig (1974) er nog het dichtst bij wanneer hij stelde 

“we cannot define quality, but we know what quality is”. Maar ondanks de moeilijkheid om het 

concept in zijn algemeenheid te definiëren, is het toch van essentieel belang om voor een specifiek 

product te omschrijven wat kwaliteit precies betekent. Want enkel door dit te expliciteren kunnen 

de bedrijfsprocessen op de creatie van kwaliteit worden geallinieerd en kan worden geëvalueerd of 

er effectief een kwalitatief product werd afgeleverd. 
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Office on Wheels2: een unieke waardepropositie? 

Maar liefst 30% van de beroepsactieve bevolking is langer dan 

een half uur onderweg van of naar het werk. 9% heeft zelfs meer 

dan 60 minuten nodig. Maar wat als we deze tijd nuttig kunnen 

gebruiken door onze kantoorjob ook uit te oefenen terwijl we 

ons verplaatsen? De bedenkers van de kantoorbus lieten een 

luxueus uitgedoste autocar bouwen en zetten die gedurende 6 

maanden in om werknemers van Colruyt van Gent naar hun werkplek in Halle te brengen. De test was zo 

succesvol dat Colruyt na de testperiode onmiddellijk akkoord was om het project te verlengen. 

Op zich is het idee van werken onderweg natuurlijk niet zo revolutionair. Wie eens rondkijkt op een 

pendeltrein ziet een groot percentage van zijn medereizigers duchtig mails beantwoorden, teksten 

schrijven of berekeningen maken. De draagbare computer, snel mobiel internet en de digitalisering van 

bedrijfssystemen maken het al een aantal jaar technisch mogelijk om eender welke plaats in enkele 

seconden om te toveren tot een volledig uitgeruste werkplek. Moderne opvattingen over flexibel werken 

zorgen ervoor dat de meeste organisaties ook hun bedrijfscultuur zo hebben aangepast dat werken op 

verplaatsing een evidentie wordt. 

 

Wat wél revolutionair is, is de manier waarop het idee wordt toegepast. Het is niet de bedoeling om de 

kantoorbus in te zetten op de grote stedelijke assen, maar wel op de blinde vlekken in het huidige aanbod 

aan openbaar vervoer zoals kantoorgebieden in de rand van Brussel. Betere treinverbindingen zijn vaak 

geen optie in die gebieden omdat de trein (in tegenstelling tot de bus) erg grote massa’s nodig hebben 

om enigszins rendabel te kunnen zijn. Daarom komen die mensen voornamelijk met de wagen naar het 

werk. De kantoorbus speelt in op hun latente behoefte om zich te verplaatsen zonder met een minder 

tijdverslindend vervoersmiddel en vult daarmee een belangrijk gat in de markt van het woon-

werkverkeer. 

  

                                                                    
2 Meer weten over de kantoorbus? Surf naar www.kantoorbus.info 

UITGELICHT 



 
 

15  MARKETING 

Een goede start voor een dergelijke oefening is erkennen dat er verschillende dimensies van 

kwaliteit bestaan. David Garvin lijste in een vaak geciteerd artikel uit 1987 de 8 dimensies op. We 

geven ze hieronder weer en passen ze meteen toe op een intercity busdienst tussen Brussel en 

Parijs: 

1. Performantie: verwijst naar de basiskenmerken van een product en dus de mate waarin 

men erin slaagt om de behoefte te bevredigen waar het product in essentie voor bedoeld 

is. Bijvoorbeeld: geraak ik met de bus effectief van Brussel in Parijs. 

2. Opties: kenmerken die voorbij het basisniveau gaan en de aantrekkingskracht van het 

product voor de gebruiker vergroten. Bijvoorbeeld: de bus heeft wifi aan boord. 

3. Betrouwbaarheid: de waarschijnlijkheid dat het product het binnen een bepaalde 

tijdsperiode niet zal laten afweten. Voor tastbare producten betekent dit concreet dat het 

product binnen een bepaalde periode niet stuk zal gaan. Vertaald naar diensten betekent 

het de vraag of de dienst effectief geleverd zal worden wanneer het jou beloofd is. Dit is 

uiteraard een essentieel kenmerk voor busdiensten en komt dus eigenlijk neer op de mate 

van stiptheid. 

4. Conformiteit: de mate waarin het product overeenkomt met bepaalde algemeen 

aanvaarde of opgelegde standaarden. Zo moeten voertuigen die op de openbare weg 

komen een conformiteitsattest (gelijkvormigheidsattest) kunnen voorleggen dat aantoont 

dat ze voldoen aan een aantal standaarden die wettelijk zijn vastgelegd met betrekking tot 

maten en gewichten, veiligheidsnormen, … Voor internationale busdiensten kunnen 

bijvoorbeeld de rij-en rusttijden genoemd worden die moeten garanderen dat de reis zo 

veilig mogelijk verloopt. 

5. Duurzaamheid: In deze context verwijst duurzaamheid naar de verwachte levensduur van 

een product en is dus niet metteen toepasbaar op onstoffelijke diensten. 

6. Service: heeft aan de ene kant te maken met de vriendelijkheid en bekwaamheid van het 

personeel en aan de andere kant met procedures voor wanneer er toch iets fout loopt. 

Bijvoorbeeld: wordt je verwittigd als de bus te laat zal zijn? Hoe snel komt een 

vervangvoertuig ter plaatse in geval van een mechanisch defect? Wordt er compensatie 

voorzien? 

7. Netheid en esthetiek: Het laatse is misschien heel subjectief, maar zeker niet onbelangrijk. 

Toegepast op ons voorbeeld kunnen we ons afvragen of de website mooi en aangenaam is, 

het logo aanspreekt, het voertuig en het interieur mooi is, etc. In het oorspronkelijke artikel 

van Garvin, dat voornamelijk op stoffelijke producten van toepassing is, wordt het gegeven 

netheid niet meegenomen. Dit is echter een essentieel gegeven voor een busdienst: ligt er 

geen afval in de bus? Is het toilet proper? Zijn de stoelen netjes en onderhouden, is de halte 

proper en veilig, enzoverder. 

8. Waargenomen kwaliteit: De laatste dimensie verwijst naar het gegeven dat (potentiële) 

klanten vaak niet over de nodige informatie beschikken met betrekking tot de kwaliteit van 

een product om er effectief over te oordelen vooraleer ze het aanschaffen. Consumenten 

gaan kwaliteit dan vaak afleiden van een aantal kenmerken die makkelijk observeerbaar 

zijn maar daarom niet één op één met kwaliteit verbonden zijn (denk bijvoorbeeld aan het 

soort kurk dat gebruikt wordt bij een fles wijn). Toegepast op de busdienst kan het uniform 

van de buschauffeur bijvoorbeeld een mogelijk indicator van waargenomen kwaliteit zijn. 
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Zoals de laatste dimensie van kwaliteit aangeeft, is het voor een consument vaak moeilijk om een 

kwalitatief product van een niet-kwalitatief product te onderscheiden. Het gevolg is vaak dat enkel 

de prijs overblijft als vergelijkingsgrond tussen aanbieders. Omdat in een dergelijk sitatie 

aanbieders getriggerd worden voornamelijk op prijs te gaan concureren kan dit een hele sector in 

een negatieve spiraal laten terechtkomen. Een typisch bijvoorbeeld zijn hotels: vooraleer men boekt 

heeft men vaak heel weinig informatie over de mate van kwaliteit. Bovendien hebben hoteliers vaak 

weinig incentives om klanten aan zich te binden omdat heel wat consumenten sowieso maar één 

keer naar dezelfde plaats op reis gaan. Maar ook bij busvervoer dreigt dit gevaar om de hoek: heel 

wat verenigingen of bedrijven boeken een bus slechts één keer of in zeer uitzonderlijke gevallen. 

Bovendien is diegene die boekt (bijvoorbeeld een schooldirecteur) vaak niet dezelfde als diegene 

die effectief de reis zal maken (kinderen en leraars) en heeft die dus weinig informatie over de 

effectieve kwaliteit van de dienstverlening. 

Een mogelijkheid om hier een oplossing voor te creëren is de introductie van een (sectorbreed 

erkend) kwaliteitsratingsysteem. In de hotelwereld wordt kwaliteit wereldwijd met sterren 

aangeduid (al zijn de achterliggende beoordelingscriteria in ieder land verschillend). Ook in de 

autocarwereld bestaat een sterrensysteem. Het systeem deelt de vloot op in één- tot 

viersterrenvoertuigen op basis van criteria die te maken hebben met het vermogen van de motor, 

rijcomfort, climatisatie, beglazing, etc. In het verleden was het systeem verplicht en werd in de 

centra voor technische controle een officiële keuring uitgevoerd. Sinds een aantal jaar is het 

systeem facultatief en raakt het steeds meer in onbruik. 

Het sterrensysteem had in het verleden zeker zijn verdiensten, maar had ook een aantal 

tekortkomingen. Ten eerste was er onvoldoende evolutie van de normen over de tijd. Daar waar 

airconditioning bijvoorbeeld bij de introductie van het systeem nog een grote luxe was, was dit 

gaandeweg steeds meer standaard geworden. In het systeem bleef dit echter een kenmerk van een 

viersterrenvoertuig. Hedendaagse opties zoals wifi, stopcontacten of individueel entertainment 

waren dan weer niet opgenomen. Een andere belangrijke tekortkoming is dat het systeem beperkt 

was tot het voertuig, daar waar we net hebben aangetoond dat kwaliteit van de dienstverlening met 

veel meer dan enkel het voertuig te maken heeft. 

In tijden van internet en online booking systemen zijn objectieve kwaliteitscriteria van steeds groter 

belang om een te sterk op prijs gefixeerde concurrentieslag te vermijden. Tegelijkertijd dreigen 

ratingssystemen gebaseerd op zeer regide classificaties steeds meer een voorbijgestreefd 

instrument te worden. Klantenbeoordelingen kunnen dit ten dele vervangen, maar hebben ook hun 

limieten (vooral extreme meningen, …). Bedrijven en volledige ectoren die erin slagen om kwaliteit 

op een flexibele en begrijpbare manier aan hun klanten, zullen daar zeker hun voordeel uit kunnen 

halen. 

1.2.2 Het merk als uniek kenmerk 
Merken zijn ontstaan toen producenten door de industrialisering het contact met hun klanten 

begonnen te verliezen. Vroeger had ieder dorp zijn eigen smit, bakker, slager, enz. Mensen kochten 

enkel bij die ene leverencier en er was dan ook geen nood om met een naam of logo naar de 

producent te gaan verwijzen. Industriële producten worden echter over brede geografische 

omschrijving aan een breed publiek verkocht dat niet langer wist wie de producent precies was. 

Zonder informatie over de herkomst van het product is er echter geen marktdifferentiatie en is de 
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producent overgeleverd aan pure prijsconcurrentie. Bovendien komt zo de macht volledig te liggen 

bij de distributeur die daardoor een veel te groot aandeel van de meerwaarde naar zich toe kan 

trekken. Merken dienen dus in feite om de producent toe te laten om een relatie op te bouwen met 

de klant. Een merk wordt op die manier een essentiële voorwaarde om een product te kunnen 

differentiëren van de concurrentie. Het uiteindelijke doel is om merkentrouw te creëren en zo boven 

het gewoel van de markt te kunnen uitstijgen. Hoe sterker een merk zal is, hoe makkelijker het 

bedrijf daarin zal slagen. 

Maar hoe bouw je nu aan een sterk merk? Die vraag kwam ook al in het hoofdstuk over brand culture 

aan bod. Alles begint bij het uitbouwen van een merkstrategie. Een merk beperkt zich immers niet 

tot een naam en een logo, maar is gebaseerd op een sluitend verhaal over wie het bedrijf wil 

bereiken en met welke boodschap. Uw merk(en)strategie moet de rode draad vormen door uw 

bedrijf. Het is als het waare een bijbel die het bedrijf begeleid en stuurt bij het nemen van elke grote 

beslissing – zelfs voor die beslissingen die op het eerste zicht niets met marketing te maken hebben. 

Het is dan ook aangeraden om de merkenstrategie ergens te gaan noteren in een document. Door 

zaken op te schrijven wordt men verplicht om systematisch na te denken en ontdekt men soms 

tegenstrijdigheden waar men zich niet bewust van wordt. Sowieso is de merkenstrategie dan een 

document waarnaar verwezen kan worden, bijvoorbeeld ook bij de opleiding van nieuwe mensen in 

het bedrijf. Figuur 5 bevat een template voor een dergelijk document. Figuur 6 is een uittreksel uit 

de brandoutline van Tesla en kan als inspiratie dienen. 

Volgens Verbeeck (2018) steunen sterke merken op 8 eigenschappen die in hun merkenstrategie 

gebeiteld zitten. De 8 eigenschappen zijn eigenlijk ook terug te vinden in de theorie van brand 

culture die we eerder besproken hebben. We hebben het over: 

1. Klantgerichtheid: de waarden, merkbelofte, visie is gericht op de klant en meerbepaald op 

het het voldoen aan klantenbehoeften en dus het creëren van waarde. Klantgerichtheid is 

immers de kern van marketing – dat hebben we hier al reeds meerdere malen herhaald. 

2. Disruptie: sterke merken doen meer dan meesurfen op de golven van wat in de sector 

gangbaar is. In tegendeel, zij innoveren en creëren, op basis van de behoeften in de markt, 

nieuwe producten die net trendzettend zijn. 

3. Emotie: sterke merken appelleren niet enkel aan de ratio. Een merkverhaal beperkt zich 

niet tot een opsomming van droge rationele argumenten die een consument moeten 

overuigen, maar zal proberen positieve gevoelens bij de klant op te wekken. 

4. Consequentie: zoals de kern van de brand culture-theorie stelt, moeten merken hun 

waarden en beloften in de volledige bedrijfsvoering integreren en dus doortrekken binnen 

het personeelsbeleid, asset management, …  

5. Authenticiteit: mensen houden van merken die echt zijn omdat ze voortkomen vanuit een 

traditie, een rijke geschiedenis, of net vanuit de innerlijke overtuiging van een ondernemer. 

Het succes van de originele Trappistbieren die vaak zonder veel marketinginspanning 

sterke merken hebben uitgebouwd kan hierdoor verklaard worden. Maar evenzeer kan 

Tesla als een authentiek merk beschouwd worden omdat de bedrijfsfilosofie zou nouw 

verweven is met de innerlijke overtuigen van stichter en CEO Elon Musk. 

6. Eerlijkheid: opnieuw verwant aan de vorige kenmerken. Hiermee verwijst men echter 

voornamelijk naar open communicatie en transparantie. 
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7. Aimabel: Volgens Verbeeck streven merken er doorgaans naar om geliefd te worden. Per 

uitzondering kunnen ook onsympathieke merken sterk zijn, ten minste als ze hun 

merkenbelofte kunnen waarmaken. Typevoorbeeld is uiteraard Ryanair (cf. eerder: de 

Ryanair-paradox). 

8. Herkenbaar: van het Michelin-mannetje over het lettertype van Coca-Cola tot het orangje 

blokje van Colruyt: sterke merken herken je onmiddellijk. Dit geld echter niet enkel voor de 

visuele zaken (logo, lettertype, kleur, …), maar evenzeer voor de kernboodschap die ze 

willen uitdragen. Michelin staat voor de duurzame, kwalitatieve band, Coca-cola voor 

verfrissing en plezier en Colruyt voor de laagste prijs-garantie. 

De uitbouw van een merk start dus bij een sterke strategie. Eéns de strategische fase afgerond komt 

de vormelijke fase: het bedenken van een naam, een logo, bijpassende kleuren, een lettertype, 

enzoverder. Deze uiterlijkheden communiceren de identiteit van het merk, zowel naar de 

buitenwereld toe als binnen het bedrijf. De creatie van een merkidentiteit is het werk van grafische 

specialisten (of getalenteerde amateurs) en valt moeilijk in wetten en regels samen te vatten. Er zijn 

echter wel een aantal zaken waarop men moet letten (Verbeeck 2018): 

1. Vergeet de persoonlijke voorkeur: ook deze tip ligt in het verlengde van klantenfocus waar 

deze cursus rond gebouwd is. Net zoals de merkenstrategie gefocust moet zijn op de klant 

geldt dit ook voor de vormgeving. Les gouts et les couleurs ne se disputent pas, maar smaken 

verschillen wel tussen specifieke groepen van mensen. Het is dan ook aan te raden om bij 

de vormgeving de doelgroep van het merk voor ogen te houden. 

2. Wees origineel: enige mate van originaliteit kan helpen bij de creatie van herkenbaarheid. 

Het is als busfirma misschien niet onlogisch om bus in het logo op te nemen, maar het wordt 

een probleem als uw 5 directe concurrenten exact hetzelfde doen. Phil Barden (2013) 

ontwikkelde daarom de zogenaamde “Blurred-Test”: wanneer we de logo’s van merken 

wazig maken en ze toch herkenbaar blijven hebben we al een indicatie van een degelijke 

vormgeving. 

3. Denk aan de lange termijn: succesvolle merken veranderen hun logo en huisstijl niet met 

de regelmaat van de klok (al gebeurt het vaker dat kleine aanpassingen gemaakt worden). 

Keis daarom een uitstraling die de tand des tijds enigszins kan doorstaan. Gebruik maken 

van standaard office look & feel is bijvoorbeeld geen goed idee. 
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FIGUUR 5: BRAND OUTLINE TEMPLATE (BRON: VERBEECK 2018)  
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FIGUUR 6: UITTREKSEL UIT DE BRAND OUTLINE VAN TESLA (BRON: ANDRADE ET. AL. 2013) 
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2. Klanten en klantensegmenten 
2.1 Klanten begrijpen 
Om een goede waardepropositie te kunnen definiëren moet je als ondernemer je klanten heel goed 

begrijpen. Je moet je de vraag stellen welke taken ze moeten doen, welke problemen ze daarbij 

ondervinden en waarvan ze gelukkig worden. Je moet met andere woorden kennis over 

klantengedrag verzamelen. Die kennis kan je verzamelen via eigen ervaring, via theorieën en 

verhalen over klanten of via het verrichten van marktonderzoek. Over de eigen ervaring gaan we 

hier niet dieper in. Niet omdat die niet waardevol zou zijn, wel integendeel, maar omdat er vanuit 

een cursus weinig zinnigs over te vertellen valt. We gaan wel dieper in op enkele formele theorieën 

en op het marktonderzoek. 

2.1.1 Formele theorieën over klantengedrag 
Formele theorieën over klantengedrag contrasteren zich dus met de informele kennis opgebouwd 

vanuit de ervaring van de medewerkers van een bedrijf. Vaak zijn zij al jaren actief in de markt, 

hebben veelvuldig contact met klanten en krijgen daarom gaandeweg een inzicht in wat de klanten 

eigenlijk willen. Anderzijds zijn er de formele theorieën over klantengedrag die binnen de 

marketingwetenschap worden opgebouwd. Beide vormen van kennis hebben een grote waarde en 

beide hebben een aantal nadelen. Praktijkkennis is vaak heel erg specifiek en bruikbaar, daar waar 

wetenschappelijke modellen vaak erg abstract zijn. Aan de andere kant is praktijkkennis vaak 

beperkt tot wat in een bedrijf of een sector reeds bestaat. Door de grotere mate van abstractie zijn 

wetenschappelijk modellen in veel situaties van toepassing en laten zij ook toe om te leren van de 

ervaring van andere organisaties en andere sectoren. Veel succesvolle bedrijven proberen dan ook 

beide vormen van kennis te combineren. 

Binnen de marketingwetenschap bestaan een veelheid aan theorieën en modellen over 

klantengedrag. We geven hier drie publicaties weer ter illustratie en geven weer hoe ze relevant 

kunnen zijn in de context van autobus- en autocarbedrijven. 

A. Thinking fast and slow - Daniel Kahneman 

Daniel Kahneman is een van de meest gerenomeerde wetenschappers ooit op het vlak van 

consumentengedrag. In 2002 ontving hij de Nobelprijs economie voor zijn invloedrijke werk dat het 

traditionele rationele beslissingsmodel ter discussie stelde. De rode draad door zijn werk is dan ook 

dat de beslissingen van consumenten lang zo rationeel niet zijn als vaak wordt gedacht. 

In 2011 bracht Kahneman de bestseller Thinking fast and slow uit. In dat werk verdedigt hij de stelling 

dat de menselijke besluitvorming door twee verschillende systemen wordt gekenmerkt. Systeem 1 

is de dierlijke kant van de mens. Het is het snel en haast automatisch denkproces dat niet op logisch 

redeneren is gebaseerd, maar op intuïtie en gevoelens. Het werkt via automatische associaties 

(bijvoorbeeld: rood=gevaar), heuristieken, vooroordelen, enzoverder. Systeem II daarentegen is de 

rationele kant van de mens. De denkprocessen van systeem 2 zijn traag, maar zorgvuldig en 

proberen via rationeel redeneren en rekening houdend met alle beschikbare informatie de beste 

beslissing te nemen. 



MARKETING  22 

Beide systemen hebben hun waarde. Snel reageren op gevaar (wegspringen van een aanstormende 

auto bijvoorbeeld) kan enkel met het systeem 1, maar vooruitgang in de medische wereld is duidelijk 

enkel met systeem 2 mogelijk (De Grauwe 2014). 

Als marketeer is het belangrijk om dit voor ogen te houden. Klanten zijn geen puur rationele wezens 

die op zoek zijn naar de goedkoopste oplossing om een instrumentele behoefte in te vullen. Klanten 

willen geprikkeld worden in hun systeem 1: ze willen zich geborgen voelen, veilig zijn, geapprecieerd 

worden. Zeker in de toeristische sector is dat van belang. Verkopers die erin slagen om het systeem 

1 te bedienen (en hen dus een veilig gevoel, appreciatie, enz.) te bieden zullen allicht een veel hogere 

prijs voor hun product kunnen bekomen. 

Het belang van systeem 1 verklaart ook waarom veiligheid voor de autobus en autocarsector zo 

belangrijk is. Alhoewel ongevallen met bussen en autocars zeer uitzonderlijk zijn kunnen de 

uitzonderlijke gevallen toch een zeer negatieve invloed hebben op potentiële klanten. Mensen zijn 

namelijk veel gevoeliger voor beelden van een sterk gemediatiseerd ongeval dan voor droge 

statistieken over ongevallen. Wanneer je na een ongeval de negatieve emotie enkel met rationele 

argumenten probeert te bestrijden, zal je allicht van een kale reis terugkeren. 

Dat het gedrag van mensen vaak irrationeel is, wil echter nog niet zeggen dat het daarom 

onvoorspelbaar zou zijn. In zijn boek Predictably Irrational beweert Dan Ariely net het omgekeerde. 

Zich baserend op een groot aantal experimenten illustreert de auteur hoe je lijnen kunt trekken in 

de irrationele keuzes die mensen zo vaak maken. Die informatie kan een rationele marketeer dan 

weer gebruiken om een waardevol product te ontwikkelen, de waarde van een bestaand product 

beter te communiceren of een interessante prijs te bepalen. Met andere woorden, de inzichten uit 

het boek kunnen helpen om betere business beslissingen te maken. 

Zo beschrijft Ariely in een voorbeeld hoe consumenten de absolute waarde van een product of 

dienst moeilijk kunnen inschatten, maar een afweging proberen maken ten opzichte van een ander 

product met sterke gelijkenissen. Hij illustreert dit met een experiment waarin mensen moesten 

kiezen tussen drie reizen met dezelfde prijs. Twee reizen hadden steeds dezelfde bestemming, één 

reis had een andere bestemming. Tussen de reizen met dezelfde bestemming was er telkens een 

klein verschil, zo was bijvoorbeeld bij de ene reis het ontbijt niet inbegrepen en bij de andere reis 

wel. Bijvoorbeeld hadden de deelnemers de keuze tussen een citytrip naar Parijs in hotel A (ontbijt 

inclusief), Londen in hotel B (ontbijt exclusief) en Londen in hotel C (ontbijt inclusief), allemaal aan 

dezelfde prijs. In dat geval kozen de meeste mensen  voor Londen ontbijt inclusief. Wanneer de 

keuze viel tussen Parijs in hotel A (ontbijt inclusief), Parijs in hotel B (ontbijt exclusief) en Londen in 

hotel C (ontbijt inclusief), kozen de meeste mensen voor Parijs (ontbijt inclusief). De reden was 

omdat men in het eerste geval voor Londen een vergelijking kon maken en in het tweede geval voor 

Parijs. Daarom waren mensen blijkbaar meer geneigd om Parijs te kiezen. Moraal van het verhaal: 

de waarde die consumenten toebedelen aan een product is vaak relatief: er wordt een afweging 

gemaakt ten opzichte van een vergelijkbaar product. 

Een ander fenomeen is het zogenaamde “endownment effect”: het gegeven dat wanneer een 

consument éénmaal iets bezit hij of zij daar een hogere waarde aan hecht dan anderen die dit niet 

bezitten. Een toepassing vinden we bij de bedrijfswagen. Wie een bedrijfswagen heeft wil die 

meestal niet opgeven, zelfs niet wanneer alternatieven (bvb. de kantoorbus) aangeboden worden 
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die even fiscaal interessant zijn als de wagen zelf. Om mensen uit de wagen en in de bus te krijgen 

zijn er slechts twee opties: ofwel moet het alternatief dat hen aangeboden wordt een stuk 

aantrekkelijker zijn dan wat ze nu hebben, ofwel moet de bedrijfswagen een heel stuk minder 

aantrekkelijk gemaakt worden.  

Een andere toepassing van het endownment-effect vindt je in tijdelijke kortingen of geld terug-

garanties die vaak aangeboden worden. Je laat mensen een tijdje een product of dienst uitproberen 

en garandeert hen dat als ze het niet ok vinden, ze dan hun geld terug krijgen. Dit kan veel mensen 

over de streep trekken om toch van hun gewoonten af te stappen en iets nieuws te proberen. 

Eénmaal ze de voordelen van de nieuwe dienst hebben ontdekt zullen ze er extra waarde aan 

hechten en zullen ze het daarom niet zo makkelijk terug af geven. Passen we dit opnieuw toe op de 

kantoorbus: in het eerste experiment met de kantoorbus werd de dienst de eerste zes maanden 

gratis aangeboden (mensen die er gebruik van maakten konden dus gewoon hun bedrijfswagen 

behouden). Eénmaal de werknemers de dienst gewoon waren was het voor hun werkgever quasi 

onmogelijk om die terug te schroeven. 

B. Brand culture - Douglas Atkin e.a. 

Veel van de meest succesvolle bedrijven worden gekenmerkt door sterke merken, denken we maar 

aan Apple, Google, Tesla, maar ook Flixbus of Club Med. Een merk is van belang omdat het verbale 

en visuele vertaling is van waar je als bedrijf voor staat. Een sterk merk is een soort bondige 

samenvatting van de indentiteit van het bedrijf. Het helpt om het verhaal van je bedrijf te doen 

aanslaan bij het publiek en tevens om de medewekers te motiveren om de bedrijfsstrategie uit te 

voeren en zich in te zetten voor het bedrijf. Zwakke merken ondermijnen dan weer de 

geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het bedrijf, wat dan weer de groei en het succes van 

het bedrijf onder druk kan zetten. Maar maakt een merk nu sterk of zwak? In de tabel hieronder 

worden enkele kenmerken van sterke en zwakke merken vergeleken (Click 2017). 

Sterk merk Zwak merk 
Hoge brand awareness 

Bestaande en potentiële klanten (her)kennen het merk 

Lage brand awareness 
Zowel bestaande als potentiële klanten kennen het merk 

amper 

Uniek 
Brand image (alles wat men met je merk associeert) is anders 

dan alle andere 

Doorsnee 
Je brand images onderscheid zich weinig van de concurrentie 

Consistent 
Staat voor een beperkt aantal waardeproposities, 

productcategorieën en emotionele klantbehoeften 

Diffuus 
Het merk wordt gebruikt voor veel verschillende producten, 

productgama’s, klantenbehoeften of waardeproposities 

Duidelijke boodschap 
Aan het merkt hangt een merkbelofte vast die door het 

bedrijf ook effectief wordt waargemaakt 

Onduidelijke boodschap 
Het merk is niet geassocieerd met een concrete 

klantenbelofte of waardepropositie 

FIGUUR 7: KENMERKEN VAN STERKE EN ZWAKKE MERKEN 

Een sterk merk is dus duidelijk meer dan een logo. Een logo is het meest zichtbare gedeelte van een 

merk, en is dus ook essentieel voor het bouwen van een sterk merk, maar het verhaal stopt daar 

hoegenaamd niet. Een merk moet gerelateerd zijn met een strategie die een bepaalde boodschap 

uitstraalt waar het merk voor staat. Dergelijke strategiën stonden in het verleden voornamelijk in 

het teken van de creatie van een extern (lees: door de klant gepercipieerd) maar vaak fictief beeld 

van het merk. Volgens de theorie van de merkencultuur behoort die strategie tot verleden. Klanten 
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kunnen immers niet langer overtuigd worden door een artificieel gecreëerd merkimago, maar willen 

de naakte waarheid kennen. 

Volgens de theorie van de merkencultuur moet een merk fungeren als een soort op zichzelf staande 

cultuur. Een merk staat dan voor aantal specifieke waarden en is gelinkt aan een manier waarop 

mensen in de wereld staan. Door bepaalde waarden te gaan uitdragen kunnen merken 

consumenten overtuigen om voor hen te kiezen in plaats van voor de concurrentie – en dat los van 

de prijs. 

De theorie van de merkencultuur is niet zomaar wishfull thinking. Consumenten-onderzoek heeft 

aangetoond dat heel wat mensen op zoek zijn naar merken die hun eigen waarden reflecteren. Veel 

consumenten willen niet de goedkoopste oplossing, maar zoeken een merk dat hen kan garanderen 

dat werknemers correct betaald worden, dat ze geen dierenleed veroorzaken en dat de 

productiemethoden geen schade berokkenen aan het milieu. 

Het volstaat voor een merk echter niet om via uitgekiende communicatiecampagnes waarden uit te 

dragen. De consument is immers steeds kritischer en ook beter geïnformeerd. Een journalist met 

verborgen camera die wantoestanden bloot legt kan een zorgvuldig opgebouwd imago in één klap 

vernietigen en het merk onherstelbare schade toebrengen. 

Volgens het merkencultuurmodel moet een bedrijf de waarden die het uitdraagt ook effectief in de 

volledige werking van het bedrijf implementeren en alle beslissingen die het neemt aan die waarden 

aftoetsen. De werknemers staan daarbij centraal: zij moeten de visie van het merk immers in de 

dagelijkse realiteit omzetten. Om een geloofwaardige merkenbeleving op te bouwen moet het 

bedrijf dan ook beginnen met een intern proces: het opstellen van een strategische visie over de rol 

van het bedrijf in de bredere samenleving, die visie communiceren met de werknemers en de manier 

waarop het bedrijf werkt hiermee in overeenstemming brengen. 
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FIGUUR 8: HET BELANG VAN EEN MERKENCULTUUR (BRON: CLICK 2017) 

Veel grote bedrijven zijn zich daar ook van bewust en proberen daarop in te spelen. Zo was de 

fastfoodketen McDonnalds vroeger een favoriete schietschijf voor milieuactivisten en verdedigers 

van gezonde voeding. Sinds een tiental jaren probeert McDo zich echter te profileren als een bedrijf 

dat zorg wil dragen voor het milieu en oprecht bezorgd is over onze gezondheid. Om dit te 

onderstrepen was het bedrijf zelfs bereid om het rood in zijn alom bekende huisstijl te vervangen 

door groen en alle restaurants opnieuw in te richten zodat ze de waarden van duurzaamheid en 

gezondheid beter reflecteren. De campagne beperkte zich echter niet tot uiterlijke symbolen. 

McDonnalds geeft aan dat zijn restaurants volledig overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie en 

dat ze bovendien het energieverbruik ernstig hebben teruggedrongen, ze instaleren laadpalen voor 

elektrische voertuigen, hebben het piepschuim in hun verpakkingen vervangen door gerecycleerd 

karton, gebruiken enkel varkensvlees van niet-gecastreerde biggen en eieren van kippen met 

buitenloop, enzoverder. Ook geven ze aan hoeveel calorieën hun maaltijden bevatten en hebben ze 

naast de obligate frieten ook de mogelijkheid gecreëerd om slaatjes te bestellen. Volgens de 

Nederlandse website Rank a Brand is McDo de op één na duurzaamste fastfoodketen geworden, al 

geven ze ook aan dat er nog steeds veel werk aan de winkel blijft. Alhoewel McDonnalds nog veel 

stappen te zetten heeft om de waarden die het wil uitdragen in zijn volledige bedrijfsomgeving te 

implementeren toont dit verhaal wel aan dat ook grote internationale bedrijven ervan overtuigd zijn 

dat inzetten op het creëren van een oprechte merkencultuur een commerciële noodzaak geworden 

is (ID Branding 2017). 

C. Customers the day after tomorrow - Steven Van Belleghem 

Steven Van Belleghem (2017) beschrijft in zijn laatste boek hoe de digitale (r)evolutie een sterke 

impact gehad heeft op de relatie tussen bedrijven en hun klanten. Hij maakt daarbij een onderscheid 
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tussen drie fasen in de deze omwenteling: de digitale fase, de mobiele fase en ten slotte de fase van 

artificiële intelligentie.  

In de digitale fase draait alles rond de beschikbaarheid van informatie. Dankzij de brede doorbraak 

van het internet zijn consumenten veel beter op de hoogte dan dat dat vroeger het geval was. De 

kenniskloof tussen klant en bedrijf neemt enorm af en klanten worden dan ook zelfbewuster en 

veeleisender. De mobiele fase wordt gekenmerkt door de doorbraak van de draagbare apparaten 

(laptop, tablets, smartphone), maar vooral ook van de sociale media. Daar waar we in de digitale 

fase voornamelijk nog te maken hadden met unidirectionele communicatie (de aanbieders 

communiceren over hun aanbod aan de klanten), hebben we nu veel meer communicatie in twee 

richtingen. Op Facebook, Twitter of Tripadvisor worden aanbieders gewikt en gewogen. Klanten 

met negatieve ervaringen spuien hun frustraties en ratings worden van vitaal belang voor de 

bedrijven. 

 
FIGUUR 9: DE DRIE FASEN VAN DIGITALISERING (BRON:VAN BELLEGHEM 2017) 

 

  



 
 

27  MARKETING 

 

De Ryanair paradox 

Volgens Steven Van Belleghem is de aandacht voor de customer experience nog nooit zo groot geweest 

als in ons huidige digitale tijdperk. Nochtans zijn er bedrijven die de afgelopen decennia heel erg 

succesvol geworden zijn ondanks hun slechte reputatie als het op klantenrelaties aan komt. Ryanair is 

wellicht het meest sprekende voorbeeld hiervan. Het bedrijf draagt de reputatie met zich mee de meest 

gehate luchtvaartmaatschappij 

van Europa te zijn (Calder 2017). 

Fervente haters stichtten de 

website IhateRyanair.co.uk en 

ook de #HateRyanair levert 

dagelijks de nodige tweets op. 

Het lijkt het bedrijf echter niet te 

deren. Zelfs in periodes waarin de 

luchtvaard het heel erg moeilijk 

heeft blijft de Ierse maatschappij 

groeien en winst maken. En na de 

controverse over geannuleerde 

vluchten in 2017 replyceerde de 

flamboyante CEO Micheal 

O’Leary “Our booking engine is 

full of passengers who have sworn 

they will never fly with us again”. 

Hoe kunnen we deze op het eerste zicht paradoxale situatie verklaren? Ten eerste door erop te duiden 

dat dit minder een paradox is dan je op het eerste zicht zou denken. Ryanair, net als andere zogenaamde 

no-frills airlines, staat wel degelijk stil bij de klantenervaring. Ze hebben die zelfs tot op het bot ontleed 

en zich afgevraagd wat mensen eigenlijk willen wanneer ze zich met het vliegtuig verplaatsen. De 

conclusie van die analyse was dat prijs de dominante factor is, zeker op relatief korte afstanden. Voor 

intracontinentale vluchten brengen mensen slechts een beperkt aantal uren door op het vliegtuig, een 

beperkt percentage van hun hele reis. Ze hoeven dan ook niet per se veel beenruimte te hebben of eten 

aan boord geserveerd krijgen. En alhoewel er veel over geklaagd wordt, is een stuk handbagage met 

beperkte afmetingen wel degelijk voldoende voor wie bijvoorbeeld enkel een citytrip voor ogen heeft. 

Bovendien zijn er nog andere elementen van de customer experience waar de maatschappij wel degelijk 

aandacht aan besteed. Stiptheid is daar allicht het belangrijkste van. Ryanair beloofd aan zijn passagiers 

dan ook een zogenaamde “minimal customers experience” – en ze proberen consequent te zijn in het 

afleveren van die belofte. 

Het nastreven van een minimale klantenervaring betekent echter nog niet dat je bijna moedwillig klanten 

tegen de haren in moet strijken of dat het een voordeel is als je CEO opelijk een dedain van zijn klanten 

ten toon stelt. En toch is dat exact wat Ryanair voor vele jaren gedaan heeft. Om het succes van de Ierse 

prijsvechter te bekijken moeten we daarom ook verder kijken. Ten eerste is het zo dat Ryanair in het 

verleden negatieve reclame heeft gerecupereerd om haar belangrijkste vlalue proposition, i.e. de 

goedkoopste vliegmaatschappij van Europa zijn, in de verf te zetten. Alle heisa rond bepaalde praktijken 

of uitspraken van O’Leary onderstreepten enkel dat Rynair alles in het werk stelt om effectief de 

UITGELICHT 
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goedkoopste te zijn. Op die manier wisten ze dus de prijsperceptie bij hun (potentiële) klanten te 

beïnvloeden. 

Belangrijker nog is dat Ryanair in Europa de eerste maatschappij was die no-frills strategie op grote 

schaal toepaste en het verst ging in het implementeren van die manier van werken. In het land der 

blinden is Eénoog koning: omdat Ryanair een uniek product aanbood, kon het ondanks zijn beperkte 

mate aan klantgerichtheid toch heel erg succesvol worden. In de tijd van de doorbraak van Ryanair was 

de luchtvaart ook een wat vastgeroeste industrie met bedrijven die het moeilijk hadden, of vaak de 

ambitie misten, om producten voor het brede publiek aan te bieden. Nu heel wat andere maatschappijen 

de low cost-aanpak gekopieerd hebben, heeft Ryanair dan ook beslist meer te gaan inzetten op 

customers experience, en dit via het zogenaamde Always Getting Better-programma. In verschillende 

interviews gaf O’Leary toe dat hij in het verleden te hard was geweest voor zijn klanten. De maatschappij 

startte daarom onder andere met een loyalty-programma, een team om claims te behandelen en een 

programma om plastiek te vervangen door groenere alternatieven. Naar verluid is de aanpak gebaseerd 

op big data-analyses. Net als andere bedrijven ontdekte de Ierse prijvechter dat de gegevens waarover 

het beschikt heel veel vertellen over zijn klanten en gebruikt het die nu om die zaken te verbeteren. 

De basisfilosie van Always Getting Better bestaat er in om zaken te illimineren die de klanten onnodig op 

de kast jagen. Het zijn ingrepen die volgens het bedrijf bovendien heel weinig kosten. Naar eigen zeggen 

blijkt de filosofie ook zijn vruchten af te werpen. In één van zijn opvallendste quotes liet de Ryanair-CEO 

immers het volgende optekenen “If I’d only known being nice to customers was so good for our business, 

I’d have done it years ago.” 
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Het gevolg van de eerste twee fases van de digitale revolutie is dat Customer Experience (CX) de 

centrale focus geworden is bij het uitwerken van een bedrijfsstrategie. CX is het geheel van 

interacties tussen de klant en het bedrijf en draait dus rond de totaal ervaring van de klant. Een goeie 

klantenervaring betekent dat de verwachtingen van de klant ingevuld of zelfs overstegen worden 

telkens hij contact heeft met het bedrijf. Op zijn beurt zorgt dit voor klantentevredenheid, 

klantentrouw en mond-aan-mond reclame. In een wereld waarin digitaal en mobiel centraal staan, 

zijn drie elementen van belang voor het realiseren van een goeie klantenervaring. Het eerste 

element is de vlotte organisatie van de bedrijfsprocessen. Dit moet ervoor zorgen dat de klant zijn 

product of dienst op de afgesproken uren en plaats geleverd krijgt. Het is daarnaast van essentieel 

belang om processen op touw te zetten die de klant helpen wanneer er toch iets fout loopt: klanten 

aanvaarden makkelijk dat er iets mis kan gaan als ze ten minste niet het gevoel krijgen dat ze aan 

hun lot overgelaten worden. 

Het tweede element is het organiseren van klantenfeedback. Bedrijfsprocessen kunnen immers niet 

enkel top-down georganiseerd worden. Een bedrijf kan ervan overtuigd zijn dat ze het perfecte 

systeem op touw gezet heeft, maar toch een aantal zaken ongewild over het hoofd zien. Bepaalde 

zaken kunnen in theorie goed uitgewerkt zijn, maar niet of onvoldoende werken in de praktijk. Het 

is daarom essentieel om de feedback van klanten (tevredenheidsurveys, klachtenbehandeling of 

gewoon informele gesprekken) ernstig te nemen en te gebruiken om de bedrijfsprocessen verder te 

verbeteren. Ten slotte moet een bedrijf een echte klantencultuur instaleren. De organisatie en al 

haar medewerkers moeten de ervaring van de klant als uitgangspunt nemen voor alle acties die ze 

ondernemen. Het belang van de klanten moet boven het belang van de organisatie worden gesteld: 

slechts als de behoeften van de klant als het ultieme doel van het bedrijf naar voren wordt 

geschoven kan succes gegarandeerd worden. 

Net als de eerste en tweede fase, belooft ook de derde fase van digitalisering de relatie tussen klant 

en bedrijf opnieuw sterk te veranderen. Deze derde fase is momenteel nog volop in ontwikkeling, 

maar kondigt zich aan als een fase waarin artificiële intelligentie de bovenhand zal halen. AI is 

moeilijk te definiëren en wordt door verschillende actoren vaak helemaal anders ingevuld. In 

essentie gaat het echter over een verregaande automatisering van taken die voordien als typisch 

menselijk werden beschouwd en waarvoor dus een zekere vorm van intelligentie nodig is. We 

denken daarbij aan het ontdekken van patronen, het interpreteren van teksten, en dergelijke meer.  

AI belooft de klantenervaring verder te perfectioneren waardoor een klant nog veeleisender zal 

worden. Met de nieuwe technologie evolueren we naar een service die “sneller is dan real-time” 

omdat ze problemen oplost voor de klant zich zelf van het probleem bewust is. We evolueren ook 

naar hyperpersonalisatie waarbij technologie gebruikt wordt om diensten te personaliseren volgens 

een groot aantal klantenspecifieke parameters. Ten slotte zal AI leiden tot een nog groter 

gebruiksgemak: de inspanning die klanten moeten leveren om van een bepaald product of een 

bepaalde dienst te genieten wordt tot een minimum beperkt. Geen nood meer om op een website 

de dienstregeling van de bus op te zoeken: je vraagt gewoon aan “Siri” wanneer de bus er aan komt. 

Op basis van je locatie, je gedrag en realtime gegevens van de openbare vervoersmaatschappijen 

komt het antwoord sneller dan je je browser had kunnen openen. 
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Het gevolg van deze evolutie is dus dat de klantenervaring naar een hoger niveau wordt getild. 

Volgens Steven Van Belleghem zetten bedrijven die vandaag voorloper zijn in die evolutie 

voornamelijk in op drie zaken. Ten eerste is er het toenemend belang van data science. De 

digitalisering heeft ervoor gezorgd dat er gigantische hoeveelheden informatie geregistreerd en 

opgeslagen worden over allerhande zaken, maar zeker niet in het minst over het aankoopgedrag 

van mensen. Dankzij de toenemende rekenkracht van computers is het ook steeds eenvoudiger 

geworden om die data te analyseren en bijgevolg nuttig aan te wenden. Vooruitstrevende bedrijven 

maken gebruik van de gegevens die ze verzamelen (of die ze extern aankopen) om hun 

bedrijfsprocessen, hun klantenservice en hun eigen diensten en producten te verbeteren en af te 

stemmen op de specifieke behoeften van de klant (hyperpersonalisatie, cf. eerder).  

Een tweede gegeven waar volop wordt op ingezet is het ontwikkelen van nieuwe 

gebruikersinterfaces. Die moeten vooral real time zijn, normale menselijke conversatie kunnen 

interpreteren, door spraakherkenning worden aangestuurd en vooral heel er veel menselijke acties 

(van zoeken in een adresboek tot het kiezen van de beste verzekeringspolis) automatiseren. Ten 

slotte zetten deze bedrijven ook heel erg in op gespecialiseerde en zeer unieke producten. Een 

gevolg van AI is immers dat ook aankoopbeslissingen voor een stuk geautomatiseerd worden. 

Daardoor zullen steeds meer rationele argumenten doorslaggevend zullen worden ten koste van de 

meer emotionele argumenten die in het verleden vaak gebruikt werden om een merk te 

onderscheiden. In theorie, maar dit is uiteraard speculatief, lijkt deze evolutie veelbelovend voor de 

autobus en autocarsector. Als consumenten hun beslissingen gaan baseren op echte 

veiligheidscijfers en objectieve gegevens over verplaatsingstijd kan de bus/autocar daar enkel wel 

bij varen. 

2.1.2 Zelf kennis verzamelen over klanten: marktonderzoek 
Om goede producten of diensten te creëren, of bestaande producten of diensten aan te passen aan 

een veranderde markt, moet men dus op zoek naar een antwoord op de vraag wat klanten willen. 

Welke taken moeten onze klanten uitvoeren, en wat zijn de potentiële pijnpunten en voordelen die 

ze bij het uitvoeren van een dergelijke taak ondervinden. Nog anders gezegd: we moeten op zoek 

naar wat de behoeften zijn van onze klanten. Vanuit marketing perspectief bestaat een belangrijke 

taak van het management er dan ook in het aanbod van de organisatie aan te passen aan de 

behoefte van de klant. Dat wat de klant wil is een gegeven, en vanuit marketingperspectief is het 

dus niet de bedoeling om nieuwe behoeften te gaan creëren. 

Alhoewel de meeste marketeers niet geloven dat het wenselijk of zelfs mogelijk is om nieuwe 

behoeften te creëren, geloven ze wel in het opsporen van behoeften die enkel latent aanwezig 

zijn. Mensen worden geconfronteerd met bepaalde problemen waar nog geen oplossing voor 

bestaat, moeten bepaalde trade-offs maken zonder dat ze dat willen of zouden zaken willen 

combineren zonder dat dit nu mogelijk is. Ze zijn er zich niet van bewust dat ze een behoefte hebben 

aan het product of de dienst die je wil aanbieden, tot ze ermee geconfronteerd worden. Dat 

betekent niet dat er een nieuwe behoefte gecreëerd is, wel dat een behoefte die latent aanwezig 

was is aangesproken. Wie als eerste een product of dienst op de markt kan zetten die een dergelijke 

behoefte aanspreekt kan de consument een unieke waarde aanbieden. Het bedrijf heeft dan het 

zogenaamde gat in de markt gevonden. 
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In dit hoofstuk gaan we dieper in op het analyseren van de behoeften van de klant via 

marktonderzoek. We leggen uit wat dit begrip precies inhoudt en hoe het toegepast kan worden in 

het autobus en autocarbedrijf. 

A. Wat is marktonderzoek? 

Om de markt op te delen in segmenten of om de marktomvang te bepalen heeft een ondernemer 

informatie nodig. Marketinghandboeken bevatten vaak interessante informatie en een snelle 

google kan soms ook heel wat opleveren. Toch zal in heel wat gevallen marktonderzoek nodig zijn 

om de specifieke informatie die het bedrijf nodig heeft te verzamelen. Onder marktonderzoek 

verstaan we alle activiteiten waarmee op een gestructureerde manier informatie bekomen wordt 

over klanten of doelmarkten. Of nog, “marktonderzoek is het op een systematische, objectieve en 

te controleren manier verzamelen van gegevens die strategische beslissingen moeten 

ondersteunen of problemen moeten oplossen.” (Desmyttere 2018).  

Onderzoek verrichten is vooral interessant wanneer er onzekerheid bestaat over een te nemen 

strategische beslissing. Stel bijvoorbeeld dat een ondernemer een high-end slaapbus wil aankopen 

om luxueuze skireizen te verkopen. Bij het lanceren van een dergelijk nieuw product kan 

marktonderzoek helpen om in te schatten of de investering wel rendabel zal zijn. In dergelijke 

scenario’s is het immers beter te vertrouwen op objectieve gegevens dan op het gekende 

‘buikgevoel’. 

Marktonderzoek neemt dus een heel belangrijke rol in binnen het bedrijfsmanagement. De 

middelen van het bedrijf kunnen immers pas doeltreffend worden in gezet wanneer de 

besluitvormers een doorgedreven kennis van de doelgroepen en de klanten hebben. De basis voor 

die kennis ligt in de objectieve informatie die door marktonderzoek wordt aangeleverd. 

B. Welke vragen kan marktonderzoek (helpen) beantwoorden? 

Marktonderzoek kan dus gebruikt worden om na te gaan of nieuwe producten voldoende potentieel 

hebben, maar evengoed is het een tool om na te gaan welk imago een bedrijf of een bepaald merk 

met zich meesleept of hoe (on)tevreden de klanten van het bedrijf wel niet zijn. Desmyttere 

vermeldt onderstaande lijst met vragen die door marktonderzoek beantwoord kunnen worden. Let 

wel: de lijst is enkel ter illustratie van de mogelijkheden die marktonderzoek biedt. Ze is niet 

exhaustief en dient dan ook niet van buiten geblokt te worden! 

 Hoe moet ons producten- of dienstenaanbod worden gesegmenteerd? 

 Hoe moet onze prijsstrategie in elkaar zitten? 

 Wat zijn de huidige aankoopbehoeften van bestaande klanten? 

 Wat is de perceptie van klanten en prospecten over ons bedrijf, product of dienst? 

 Wie zijn de potentiële klanten en wat verlangen ze? 

 Hoe moet onze doelgroep of markt worden gesegmenteerd? 

 Hoe groot is het marktpotentieel en in welke richting evolueert het? 

 Wat zijn de meest rendabele marktsegmenten voor ons bedrijf? 

 Wie zijn onze concurrenten en hoe zit de concurrentiële omgeving in elkaar? 

 Hoe moeten we ons positioneren ten opzichte van onze concurrenten? 
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 Wat is, volgens onze klanten, ons onderscheidend voordeel ten opzichte van de 

concurrentie? 

 Wat zijn de sterke en zwakke punten van onze onderneming in vergelijking met onze 

concurrenten? 

 Welke zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen waarmee we rekening moeten houden? 

 Is onze communicatie effectief en bereikt ze haar kwantitatieve en kwalitatieve 

doelstellingen? 

 Zijn klanten tevreden van ons, en wat kunnen we beter doen? 

 Waarom wordt men klant, blijft men klant of waarom is men niet langer klant gebleven? 

C. Marktonderzoekstechnieken 

Om bovenstaande vragen te beantwoorden kan gebruik gemaakt worden van een hele resem 

technieken. In het jargon maakt men eerst en vooral onderscheid tussen kwantitatieve en 

kwalitatieve technieken. Bij kwantitatieve technieken probeert men de vragen op een cijfermatige 

manier te beantwoorden. Statistische analyse van (grote) databanken is de kern van het 

kwantitatief marktonderzoek. De kracht van dergelijke technieken ligt hem voornamelijk in de 

objectiveerbaarheid van de resultaten (i.e. het onderzoeksproces is relatief makkelijk te 

reproduceren en het is dan ook relatief makkelijk de conclusies te verifiëren) en de 

representativiteit. Wanneer kwantitatieve informatie op een correcte manier wordt verzameld kan 

men immers goed proberen inschatten of de resultaten op de volledige populatie van (potentiële) 

klanten kan worden toegepast. Als basis voor kwantitatief onderzoek kan men grootschalige 

enquêtes gebruiken, maar ook data verzameld door interne bedrijfprocessen of gegevens van 

sociale media nemen een steeds belangrijker plaats in. 

Bij kwalitatieve technieken wordt doorgaans gewerkt met kleinere groepen proefpersonen. In 

plaats van de vragen en antwoorden te kwantificeren gaat men eerder op zoek naar dieperliggende 

betekenissen en oorzaken (alhoewel die via kwantitatief onderzoek ook onderzocht kunnen 

worden) via interviews, groepsgesprekken, inhoudsanalyse van documenten en teksten, 

participerende observatie, enzoverder. Via dergelijke analyse wil de onderzoeker in de leefwereld 

van de consument doordringen om zo beter te begrijpen wat hij waarom en hoe zal consumeren. 

Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek hebben voor- en nadelen. Veel onderzoekers proberen 

dan ook elementen uit beide scholen met elkaar te combineren om zo veel mogelijk en zo diep 

mogelijke inzichten te bekomen. Welke technieken het best gebruikt worden is voer voor 

specialisten (die daar overigens onderling ook van mening over verschillen). Ook het uitvoeren van 

dergelijk onderzoek kan het best gebeuren door mensen met een zekere achtergrond in het vak. 
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Intercity buslijnen voor zakenreizigers: een marktonderzoek 
 
Na de liberalisering van het lange afstandsvervoer over de weg in Duitsland en meer recent in Frankrijk 
lijkt de markt van het internationaal geregeld vervoer steeds aantrekkelijker te worden en groeit zij 
zienderogen. Marktleider Flixbus kondigde aan dat ze in 2017 1,3 miljoen mensen vervoerd hebben van 
en naar België. Dat is ongeveer even veel als het aantal reizen dat Belgen jaarlijks met de autocar maken 

(cf. supra) en zegt iets over het 
belang van deze nieuwe markt. 
 
De meeste klanten van 
bedrijven zoals Flixbus zijn 
jonge mensen die bovendien 
vaak nog aan het studeren zijn. 
Zij zijn vaak prijsgevoelig, 
milieubewust en bereid tot 

experimenteren en nemen daarom vaker de bus voor langere afstanden. De vraag stelt zich echter of een 
intercity buslijn ook bij zakenreizigers in de smaak kan vallen. Traditioneel hechten zakenreizigers meer 
belang aan luxe aan boord en vormen prijs en milieu minder overtuigende elementen. Met behulp van 
een marktonderzoek probeerden onderzoekers van het ICB en de Universiteit Gent te achterhalen of een 
aangepast product voor zakenmensen kon werken, aan welke eisen dat product dan moest voldoen en 
welke prijs men ervoor kon vragen. 
 
Om deze vragen te beantwoorden werden 63 Belgen die regelmatig voor hun werk naar steden in de 
buurlanden reizen uitgenodigd om deel te nemen aan een zogenaamd conjoint expermiment. In een 
dergelijk experiment worden een aantal fictieve keuzesituaties aan de deelnemers voorgelegd en wordt 
hen gevraagd wat ze in een dergelijke situatie zouden doen. In dit concreet onderzoek werd aan de 
deelnemers gevraagd om zich in te beelden dat ze zich voor hun werk naar een bepaalde specifieke stad 
in het buitenland moesten verplaatsen (i.e., Amsterdam, Keulen, Frankfurt, Lille of Parijs). Ze kregen 
daarbij twee busreizen voorgeschoteld die van elkaar verschilden op het vlak van prijs, snelheid, 
beenruimte, catering aan boord, entertainment aan boord, wifi en een stopcontact. Telkens moesten ze 
aangeven of ze in dat geval een van die twee busreizen zouden kiezen of dat ze zich op een andere manier 
zouden verplaatsten (met de trein, het vliegtuig, de wagen, …). Door de verschillen tussen die reizen op 
een systematische manier te manipuleren kan men door middel van statistische analyse achteraf 
bepalen welke kenmerken van de reis een reiziger kunnen overtuigen en welke prijs hij of zij bereid is 
daarvoor te betalen. 
 
De resultaten van het onderzoek gaven aan dat ook voor zakenreizigers prijs de dominante factor is 
wanneer iemand  kiest voor de bus. We dienen daarbij niet te vergeten dat vele zakenreizigers over 
beperkte reizigersbudgetten beschikken 
waardoor zij prijsbewuster gaan kiezen dan 
men vaak aannemt. Twee andere belangrijke 
factoren waren beenruimte en snelheid. Wifi 
aan boord en een individueel 
entertainmentsysteem aan boord konden 
slechts in derde orde overtuigen. De 
aanwezigheid van het stopcontact kon dan 
weer niet overuigen, maar dat kan ook met 
de beperkte duur van de meeste trajecten te 
maken gehad hebben. Diepere analyse 
suggereerde namelijk dat het belang  
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van een stopcontact stijgt zodra de duur van de reis langer wordt dan drie uur (cf. batterijduur van een 
tablet/laptop).  

 
Belangrijk is ook dat de zakenreizigers bereid bleken om te betalen voor extra service aan boord. Zo bleek 
men gemiddeld een kleine 8 euro veil te hebben voor toegang tot wifi en zelfs 12.5 euro voor extra 
beenruimte. Voor een hogere commerciële snelheid van 70 kilometer per uur ten opzichte van 60 km per 
uur was men bereid 7.4 euro op tafel te leggen en voor een snelheid van 80 kilometer per uur zelfs 11.1 

euro. Voor individueel entertainment wilde men 7.1 euro extra betalen. Voor snack waren de 
proefpersonen bereid 3 euro te betalen en voor een warme maaltijd 5 euro. Zoals eerder gezegd kon een 
individueel stopcontact niet echt overtuigen en was men dus ook slechts bereid om 1.3 euro op tafel te 
leggen. 
 
(Lannoo et. al. 2018) 
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2.2 Klanten opdelen: Marktsegmentatie 
Zoals eerder aangehaald zijn alle consumenten zijn uniek: ze hebben eigen behoeften, eigen 

wensen, eigen verlangens en vertonen een eigen koopgedrag. Het is dan ook heel erg moeilijk om 

je als bedrijf met je product te richten op de volledige markt, op alle potentiële kopers van je 

product. De meeste bedrijven doen dan ook aan marktsegmentatie: ze delen hun (potentiële) 

klanten op in verschillende groepen. Consumenten die tot dezelfde groep behoren gelijken sterk op 

elkaar op het vlak van de wensen en verlangens die ze koesteren ten opzichte van het product of de 

dienst van het bedrijf. De uiteindelijke bedoeling is dan om voor die groepen een aangepast 

productbeleid, prijsbeleid en/of een aangepaste communicatiestrategie uit te werken. 

Segmentatie kan gebeuren op basis van verschillende soorten kenmerken van consumenten. We 

geven hieronder een lijst met vaak gebruikte kenmerken: 

 Geografische kenmerken. De markt kan ingedeeld worden op basis van het land of de 

regio waar de consument woont. Maar men kan bijvoorbeeld ook een onderscheid maken 

tussen stedelijke, voorstedelijke of landelijke consumenten, consumenten uit verschillende 

klimatologische gebieden, enzovoort 

 Sociodemografische kenmerken. Sociodemografische variabelen zoals leeftijd, geslacht, 

beroep, inkomen enzoverder zijn wellicht de meest gebruikte segmentatiekenmerken. 

 Psychosociale kenmerken: Consumenten kunnen ook opgedeeld worden opdeling op 

basis van persoonlijkheidskenmerken en levensstijl. Interesses, opinies, overtuigingen, 

smaak, de manier waarop men door anderen gezien wil worden, … bepalen heel erg welke 

goederen en diensten iemand al dan niet zal consumeren en wat hij of zij in die goederen 

en diensten zoekt. 

 Consumtiekenmerken: Men kan de klantenpopulatie ook opdelen op basis van het huidige 

koopgedrag: is men klant of niet, is men merktrouw of niet, hoe vaak gebruikt men het 

product of de dienst, hoe belangrijk is de uitgave voor het goed of de dienst in het totale 

gezinsbudget,… ? 

 

  



MARKETING  36 

 
 
De reiziger op leeftijd: drie marktsegmenten 
 
De zogenaamde senior travel market wordt voor heel wat toeristische bedrijven en bestemmingen 
steeds belangrijker. Door de vergrijzing wordt de groep reizeigers die een zekere leeftijd heeft bereikt 
steeds omvangrijker. Bovendien gaat het om mensen met tijd en vaak met ruimere financiële middelen, 
waardoor ze een bij bijzonder interessante doelgroep vormen voor heel wat toeristische bedrijven. 
Oudere reizigers vormen echter geen homogene groep. Ter ondersteuning van de eigen industrie 
ontwikkelde de Zwitserse dienst voor toerisme daarom een segmentatie die ook voor Belgische 
bedrijven van belang kan zijn. De segmentatie deelt de groepen in op basis van hun reismotivaties (de 
reden waarom mensen op reis gaan). De groepen die zo onstonden bleken op sociodemografisch vlak 
voornamelijk te verschillen van elkaar met betrekking tot hun leeftijd, hun opleidingsniveau en hun 
professionele bezigheden (huidige of uit het verleden) (Boksberger & Laesser 2008). Hieronder geven we 
een korte beschrijving van de drie marktsegmenten. 
 
TIME HONOURED BON VIVANTS (Traditionele Levensgenieters) 
Traditionele levengenieters worden voornamelijk gedreven door een nood aan ontspanning. De meeste 
reizigers in deze groep zijn dan ook nog professioneel actief – al zijn ze wel op het einde van hun loopbaan 
gekomen. In vergelijking met de andere segmenten is de gemiddelde leeftijd van deze groep het laagst. 

 
De traditionele 
levensgenieter verkiest, 
uiteraard, de traditionele 
bestemmingen (Frankrijk, 
Spanje, Italië) die hij of zij al 
heel goed kent. Deze groep 
organiseert hun reis ook 
meestal zelf en doet dus geen 
beroep op een professionele 
reisorganisator.  
 

Strandvakanties, bergvakanties, skireizen en reizen die op gezondheid zijn gericht zijn het meest 
populair in deze groep. Ze overnachten meestal in vakantieverblijven (chambres d’hôtes, b&b, 
huurhuizen, maar minder in hotels) en verplaatsen 
zich met de wagen of met chartervluchten. 
 
GRIZZLED EXPLORERS (Grijsharige ontdekkers) 
Nu de kinderen het huis uit zijn willen de grijsharige 
ontdekkers terugkeren naar de tijd vóór ze een gezin 
hadden. In tegenstelling tot de traditionele 
levensgenieters willen ze niet in de eerste plaats 
ontspannen, maar vooral dingen doen en nieuwe 
plaatsen zien. Uiteraard heeft dit veel te maken met 
het feit dat de meeste mensen in deze groep hun 
professionele bezigheden achter zich gelaten hebben. 
Ontspannen kan thuis, op reis willen ze hun tweede 
jeugd beleven. Ze doen dat bovendien graag in groep, 
ten minste als die uit gelijkgezinden bestaat. 
 
Logischerwijze kiezen deze reizigers dan ook veel 
minder voor de tradtionele bestemmingen die vooral 
bij gezinnen met kinderen populair zijn, maar kiezen 
vaker voor de verre bestemmingen (Amerika, Azië, …) of de minder platgetreden paden (Schotland, 
Polen, …). Sightseeing is dan ook de meest populaire reisvorm in deze groep. Omdat ze minder bekend 
zijn met de bestemming doen ze vaker een beroep op professionele reisorganisaties en een (lokale) gids. 
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Deze groep verblijft het vaakst in hotels, maar ook wel bij vrieden en familie. De auto laten zij veel vaker 
aan de kant staan en ze kiezen meer voor het vliegtuig of de autocar.  
 
RETRO TRAVELLERS 
De laatste groep in het rijtje zijn de retro travellers. Deze groep reist vooral voor het reizen zelf, omdat 
ze nu en dan van omgeving willen veranderen en andere landen en culturen willen zien. In tweede 
instantie reizen ze om steden te zien, te shoppen of bepaalde events te bezoeken. 
 
Deze groep heeft vaak heel wat reiservaring opgendaan, al dan niet in een professionele context. Ze zijn 
dan ook de meest travel savy groep van allemaal. Net als de grijsharige ontdekkers doen ze 
bestemmingen aan die ze nog niet gezien hebben, maar organiseren ze hun reis veel vaker zelf. Deze 
groep bestaat dan voornamelijk uit hoogopgeleide mensen die hoge status jobs uitgeoefend hebben 
(dokter, professor, bedrijfsleider).  
 
Deze groep heeft in tegenstelling tot de vorige groepen minder een voorkeur voor bepaalde 
bestemmingen, al kiezen ze relatief vaak voor Duitsland en Oost-Europa. Ze verblijven meestal in 
hotels en kiezen vaker voor de autocar of de trein. 
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3. Kanalen: communiceren met klanten 
Eens je beslist hebt welke waardepropositie je voor welke klanten wil creëren moet je beginnen 

nadenken over de kanalen die je gaat gebruiken om met jouw klanten in contact te treden. Met 

andere woorden: je moet nadenken over de communicatiestrategie die je bedrijf zal opzetten. 

Wanneer je fysieke producten maakt moet je ook nadenken over de logistieke strategie die je als 

bedrijf zal opzetten om je product bij de klanten te krijgen.  

Omdat het logistieke gegeven in het geval van een autocar- en autobusbedrijf minder van belang is 

gaan w er in deze cursus niet verder op in. We gaan wel heel uitgebreid in op de 

communicatiestrategie die je als bedrijf moet ontwikkelen. Dit deel van de cursus werd echter niet 

uitgewerkt in tekstvorm, maar in slidevorm. Je vind de slides in de bijlage helemaal aan het eind ven 

de cursus. 
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4. Klantenrelaties 
4.1 Het belang van klantenrelaties 
Ieder bedrijf bouwt een bepaalde vorm van klantenrelaties op. De manier waarop dat gebeurt is 

echter heel erg verschillend. Sommige bedrijven proberen een heel persoonlijke relatie met de 

klanten op te bouwen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor bedrijven die personal banking voorzien of 

voor een coaching bedrijf dat bedrijfsleiders begeleidt in hun persoonlijke ontwikkeling. Dergelijke 

persoonlijke relaties zijn intensief en zorgen ervoor dat de schaalbaarheid van het business model 

beperkt is. 

Andere bedrijven hebben geen persoonlijke relaties met hun klanten, maar proberen die wel te 

personaliseren. Amazon is er een goed voorbeeld van. Op basis van algoritmes en metingen van het 

klantengedrag probeert men een gepersonaliseerd aanbod te creëren dat telkens net iets anders zal 

zijn voor andere klanten. Het is echter niet echt persoonlijk, maar wel veel gemakkelijker 

schaalbaar. 

Het soort relaties dat je als bedrijf wil of moet opbouwen om je waardepropositie te realiseren heeft 

met andere woorden een sterke impact op hoe je je bedrijf zal moeten organiseren. Het loont dus 

zeker de moeite van er even bij stil te staan. 

4.2 Klantenrelaties onderzoeken: tevredenheidsonderzoek 
Naast de vorm van de klantenrelaties is ook de kwaliteit van de klantenrelaties heel erg belangrijk. 

Als ondernemer bent u uiteraard betrokken bij u klanten. Toch is het vaak moeilijk om enkel door 

ervaring een goed beeld te krijgen van wat er bij de klanten leeft en hoe tevreden ze zijn over je 

bedrijf. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek kan dan duidelijk maken in hoeverre de huidige 

prestaties van het bedrijf tegemoet komen aan de behoeften, wensen en verwachtingen van de 

klant. Het draait daarbij niet zozeer om het meten van de technische kwaliteit van de 

dienstverlening, maar om de gevoelsmatige beleving van de kwaliteit door de klant (Alkema & 

Donkers 2017). 

Helaas wordt klantentevredenheidsonderzoek vaak als een verplicht nummertje beshouwd, 

bijvoorbeeld in het kader van het voldoen aan de ISO 9001-norm. Het gevolg is dan ook dat het 

onderzoek niet op een zorgvuldige manier wordt uitgevoerd en vooral dat de resultaten niet 

aangewend worden in het bedrijf. Dat is jammer, want het meten van de klanttevredenheid kan 

bijdragen aan het ontwikkelen van klantgericht gedrag, omdat het oordeel en de verwachtingen 

van de klant inzichtelijk worden. Het kan ook bijdragen aan het doelgericht verbeteren van de 

werking van het bedrijf. Voorwaarde is uiteraard dat de meting zorgvuldig wordt uitgedacht en 

uitgevoerd. Alkema & Donkers (2017) een stappenplan voor dat bedrijven kunnen volgen om een 

effectief tevredenheidsonderzoek uit te voeren. We geven hier een licht aangepaste versie mee. 

Stap 1: Bepaal het doel van de meting 
Klantentevredenheid kan op zeer veel aspecten van de customer experience (cf. infra) betrekking 

hebben: heeft de klant gemakkelijk informatie gevonden op de diensten van het bedrijf? Kreeg de 

klant een duidelijke en interessante offerte? Hoe verliepen de contacten tussen bedrijf, chauffeur 

en passagiers? Hoe werden eventuele problemen onderweg aangepakt? Omdat zoveel aspecten 

van de klantenbeleving betrokken zijn, zijn ook veel verschillende aspecten van de 
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bedrijfsorganisatie betrokken: de planning, de chauffeurs, de commerciële dienst, enzoverder. Het 

is meestal geen goed idee om al die aspecten in één enkele klantenbevraging te willen combineren 

omdat dit de bevraging te lang en te weinig gefocused zou maken. Het komt er dus op neer te kiezen 

welke specifieke zaken men precies wil onderzoeken én wat men met de resultaten wil doen. 

Stap 2: Bepaal welke wijze van onderzoeken het beste past bij het doel. 
Er bestaan verschillende methoden om tevredenheid te gaan onderzoeken. We halen hier drie 

relevante methodes aan (van Opzeeland 2017).  

A. Klantentevredenheid enquêtes 

De klantentevredenheid enquête is de standaard optie voor het verzamelen van data over 

klantensentimenten. Enquêtes kunnen tegenwoordig relatief makkelijk aangemaakt worden met 

commerciële WYSIWYG-platformen zoals Surveymonkey of Limeservey die meestal via mail 

uitgezonden kunnen worden. Ook Google Forms kan hiervoor gebruikt worden, al is het nadeel hier 

dat de gegevens enkel op anonieme basis verzameld kunnen worden. Hoewel ze doorgaans lage 

response rates hebben, bieden mail surveys uw klanten wel genoeg tijd om meerdere vragen te 

beantwoorden en zijn op die manier de uitgelezen methode om diepere inzichten over een bepaald 

thema te verzamelen (waarom is iemand al dan niet tevreden,…). 

Een alternatief is de zogenaamde In-App Enquête, i.e. korte vragenlijstjes (niet meer dan twee 

vragen) die in een website of mobiele applicatie geïntegreerd worden. Dit alternatief heeft het 

voordeel dat klanten om hun mening gevraagd worden op het moment dat ze met de service van 

het bedrijf bezig zijn, wat de relevantie van de informatie verhoogt. Een ander voordeel zijn de vaak 

hoge response rates die gehaald kunnen worden, maar dan wel op voorwaarde dat de survey heel 

erg kort en niet storend is. Nadeel is hier dat er sowieso maar een beperkt aantal vragen gesteld 

kunnen worden. 

B. Social Media Monitoring 

Social media heeft een enorme impact gehad op de relatie tussen bedrijf en klant. Waar een goede 

of slechte ervaring vroeger hoogstens gedeeld werd met nabije familie en vrienden, bieden de 

sociale media vandaag de dag een platform waarmee in theorie miljoenen mensen bereikt kunnen 

worden. Sociale media vormen daarom de perfecte plek om te horen hoe klanten echt over het 

bedrijf denken. Facebook, Instagram en Twitter vormen waarschijnlijk de belangrijkste platformen. 

Voor de autocarsector zijn echter ook media als TripAdvisor van essentieel belang.  

Door aanwezig te zijn op de platformen en posts met betrekking tot het bedrijf of het merk te lezen 

kun je als bedrijfsleider of marketing verantwoordelijke al heel wat informatie opnemen. Er bestaan 

echter ook speciale tools waarmee er echt aan monitoring gedaan kan worden. Drie voorbeelden: 

 Google Alerts: deze service van Google notificeert je als je merk verschijnt op een 

prominente positie. 

 Mention: een krachtige freemium tool die je op de hoogte houdt als je merk online 

genoemd wordt. Het is met name handig voor social media tracking, waar Google Alerts 

minder goed voor werkt. 

 Socialmention: een gratis tool dat online social mentions van je merk analyseert. Het toont 

onder andere de waarschijnlijkheid dat je merk bediscussieerd wordt op het web, de ratio 
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tussen positieve en negatieve mentions, de waarschijnlijkheid waarmee mensen je merk 

herhaaldelijk noemen, en de cirkel van invloed. 

In het onderdeel communicatie gaan we dieper in op het belang van sociale media voor het bedrijf. 

C. Things Gone Wrong (TGW) 

TGW is een indicator die het aantal klachten (of “things gone wrong”) meet per 100, 1.000, of 

1.000.000 eenheden (verkochte reizen, uitgevoerde ritten, gereden kilometer, …) TGW kan 

gemeten worden via klachten secties in enquêtes, maar een bedrijf kan uiteaard ook interne metrics 

bijhouden. 

Stap 3: Stel normen vast voor klanttevredenheid (wanneer is het goed?). 
Nu je beslist hebt wat het doel van de meting is en welke meetmethode je gaat kiezen moet er een 

norm voor tevredenheid worden vastgelegd. Een bedrijf kan streven naar 100% tevreden klanten, 

maar vaak is een dergelijk streefdoel niet realistisch. Bovendien is het niet altijd duidelijk wat 

tevreden betekent. Wil dat zeggen dat er geen klacht is geweest? Dat alle posts op sociale media 

unaniem positief zijn? Wil tevredenheid zeggen dat de klant de hoogste score geef in een survey, of 

is de tweede hoogste score goed genoeg? Het is ten zeerste aangeraden hier goed over na te denken 

en deze oefening op voorhand te maken. Als de norm bepaald wordt eenmaal de cijfers op tafel 

liggen (en de gevolgen van het kiezen van de norm dus duidelijk worden), zal het zeer moeilijk zijn 

om nog een objectieve keuze te maken. 

Er bestaan gelukkig ook een aantal traditionele maten die kunnen helpen om de resultaten van het 

onderzoek te interpreteren (van Opzeeland 2017). 

A. Customer Satisfaction Score (CSAT) 

Dit is de meest standaard klantentevredenheid metric, waarmee je de klanten vraagt hoe tevreden 

ze zijn met uw bedrijf, product, of service. De CSAT-score is de gemiddelde waardering van de 

klanten reacties. De schaal loopt meestal van 1 tot 3, 1 tot 5, of 1 tot 10, maar er kan ook gewerkt 

worden met sterren, emoticons, enzoverder. De scores van CSAT zijn op zich niet erg 

intepreteerbaar, maar ze laten wel toe om te vergelijken. Zo kan de tevredenheid vergeleken 

worden tussen veschillende soorten dienstverlening, tussen verschillende soorten voertuigen, 

chauffeurs, klanten, enzoverder. Wanneer de meting periodiek herhaald wordt is er bovendien ook 

de mogelijkheid om te vergelijken met het verleden en zo de evolutie van het bedrijf te monitoren. 

Bij de interpretatie van CSAT moet echter ook een belangrijke voetnoot geplaatst worden. 

Onderzoek heeft aangetoont dat er een groot verschil tussen individuen en culturen wat de 

antwoordstijl betreft. Zo is het waarschijnlijker voor een Amerikaan om een dienstverlening als 

“geweldig” of “verschrikkelijk” te benoemen, terwijl een Japanner zich eerder beperkt tot “goed” of 

“niet toereikend”. Als je te maken hebt met een internationale klantenbasis is het belangrijk om op 

de hoogte te zijn van zulke verschillen (Cabooter et. al. 2017). 

B. Net Promoter Score (NPS) 

De Net Promoter Score (NPS) meet de waarschijnlijkheid dat een klant je aan iemand anders zal 

raden, en het is de populairste methode voor het meten van klanten loyaliteit. Klanten worden 

gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat ze je aanraden op een schaal van 1 tot 10. 
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Eén van de voordelen van deze methode zou moeten zijn dat de vraag niet gericht is op een emotie 

(“Hoe tevreden ben ik?”), maar op een intentie (“Hoe waarschijnlijk is het dat ik dit product 

aanraad?”), wat gemakkelijker te beantwoorden is. Het komt neer op de vraag of het product/bedrijf 

goed genoeg is om door te verwijzen en daarmee je eigen reputatie op het spel te zetten.  

De NPS heeft een standaard interpretatie methode. Respondenten die antwoorden met een score 

van 9 of 10 worden Promotors genoemd. Het zijn deze respondenten waarvan men aanneemt dat 

ze een positieve invloed uitoefenen op andere potentiële klanten en waarvan men ook verwacht dat 

ze het merk of bedrijf trouw zullen blijven. Respondenten die antwoorden met een waarde van 0 tot 

6 worden Detractors genoemd. Van deze klanten wordt net verwacht dat ze, indien ze daar de 

mogelijkheid toe hebben, niet zullen terugkeren en ook negatieve reclame zullen maken richting 

andere bestaande of potentiële klanten. Ten slotte worden diegene die een 7 of 8 geven Passives 

genoemd. De NPS wordt berekend door het percentage Promoters te verminderen met het 

percentage detractors: 

𝑁𝑃𝑆 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠
−

𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠
= %𝑃𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑒𝑟𝑠 − %𝐷𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 

 

 
FIGUUR 10: NET PROMOTOR SCORE 

Net als bij CSAT moet je bij NPS het resultaat gaan vergelijken met een benchmark. Die benchmark 

kan uit het eigen bedrijf gehaald worden via vorige metingen of door te vergelijken met andere 

afdelingen. Het grote voordeel van NPS is echter dat de maat zo danig veel gebruikt wordt, dat je 

kunt vergelijken met gemiddelden in bepaalde landen of sectoren. Heel wat 

marktonderzoekbureau’s claimen dat ze die gemiddelden kennen en ook op het internet vindt je 

providers die benchmarks aanbieden (bijvoorbeeld netpromotor.com). Je kan echter vaak ook gratis 

informatie vinden. Zo vinden we in een publicatie van de Vries (2017) de cijfers uit Figuur 11 terug 

(voor België). 
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FIGUUR 11: NET PROMOTOR SCORE VOOR VERSCHILLENDE SECTOREN (BRON: DE VRIES 2017) 

Je kan een NPS eenvoudig zelf berekenen, maar er bestaan ook tools die specifiek gebouwd zijn om 

informatie te verzamelen, te verwerken en te vergelijken. Voorbeelden op basis van mailsurveys zijn 

Trustfuel NPS (gratis) en Promoter.io (betaald). Wootric is een voorbeeld van een in-app applicatie. 

Zoals hierboven beschreven kan de NPS een heel erg handig instrument zijn. Er is echter ook heel 

wat kritiek op geformuleerd. De belangrijkste kritiek is eigenlijk dat de indeling in promoters, 

detractors en passives arbitrair gekozen is en niet gestoeld is op ervaring of wetenschappelijk 

onderzoek. Het is dan ook niet zeker dat iedereen die een 6 of lager laat noteren de intentie heeft 

om de organisatie af te raden. Het kan namelijk ook zo zijn dat de respondent een lage mate van 

betrokkenheid heeft bij het merk, waardoor hij of zij het niet zal aanraden maar ook niet zal afraden 

en wellicht zelfs niet ontevreden zijn. Net zo min is het zeker dat wie een 7 of een 8 geeft passief zal 

blijven.  

Bovenstaande kritiek betekent niet de NPS geen waarde zou hebben. Zoals eerder aangegeven zijn 

er heel wat voordelen op het vlak van vergelijkbaarheid en mate waarin men binnen het bedrijf over 

de resultaten kan communiceren. Het is wel aan te raden de NPS niet geïsoleerd te gebruiken, maar 

steeds op zoek te gaan naar waarom bepaalde klanten het bedrijf wel of niet zouden aanraden (van 

der Koogh 2017). 

C. Customer Effort Score (CES) 

CES is net als NPS een manier om met één enquêtevraag te peilen naar klantentevredenheid. Met 

deze methode worden de klanten echter niet gevraagd naar hun tevredenheid of de 

waarschijnlijkheid dat ze het bedrijf zouden aanbevelen, maar naar de moeite die ze zelf hebben 

moeten doen om hun probleem opgelost te krijgen. 

De filosofie achter de CES-score is dat bedrijven niet per se moeten proberen om hun klanten blij te 

maken of te verwennen, maar dat ze hen op zo’n manier moeten helpen dat de klant zelf zo weinig 

mogelijk inspanning moet leveren. Het idee is dat klanten die een bedrijf de rug toe keren dat niet 

doen omdat ze geen fantastische ervaring hebben gehad, maar net wanneer ze een heel erg slechte 

service hebben gekregen. Of zoals de grondleggers het zelf verwoordden: “Our research shows 

[that] loyalty has a lot more to do with how well companies deliver on their basic, even plain-vanilla 

promises than on how dazzling the service experience might be” (Dixon, Freeman & Toman 2010). 
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CES is opgebouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek, maar dan wel in een specifieke context. De 

onderzoekers interviewden een groot aantal mensen die in aanraking gekomen waren met 

telefonische of web-based klantendiensten. Het ging dus telkens om mensen die een bepaald 

probleem hadden (een verkeerde factuur, een reis die niet kon doorgaan, een probleem met hun 

bestelling, …) en daarvoor een oplossing wilden. In een dergelijke context bleek dat het overstijgen 

van de verwachtingen van de klant (bijvoorbeeld door een terugbetaling of een korting op een 

volgende aankoop aan te bieden) slechts een marginaal effect had op de loyauteit van de klanten. 

Klanten willen een oplossing voor hun probleem. Als ze die krijgen zonder zelf te veel moeite te 

moeten doen (ellenlange keuzemenu’s doorworstelen, uren aan de telefoon blijven, terugbellen 

zonder dezelfde persoon aan de lijn te krijgen, enz.), dan zijn ze al erg tevreden en is de kans dat ze 

een positieve attitude hebben over het bedrijf of het merk heel groot. 

Een voorbeeld van een CES-vraag zou kunnen zijn Hoe makkelijk was het om uw probleem met uw 

boeking opgelost te krijgen? of Hoe gemakkelijk was het om uw reservatie voor de busreis te plaatsen? 

Respondenten kunnen dan antwoorden op een schaal van 1 tot 5 of 1 ot 7 die gelabeld wordt zoals 

in het voorbeeld in Figuur 12. De bedoeling is natuurlijk om een zo laag mogelijke score te krijgen. 

Net zoals bij NPS is het ook mogelijk om netto-score te berekenen waarbij enkel de zogenaamde 

top boxes meegenomen worden. 

 
FIGUUR 12: BEREKENING VAN DE NET EASY-SCORE (BRON: ISCOOP 2018) 

Voor sommige autocarbedrijven zal de Net Easy Score niet altijd even toepasbaar zijn. Voor 

bedrijven die zicht toespitsen op toeristische producten is het blij maken van mensen net één van 

de centrale doelstellingen. Verwennen, exceleren en de verwachtingen overtreffen zijn dan vaak 

sleutels tot succes. Voor een dergelijke branche heeft het berekenen van NES-score weinig zin en 

zou het stellen van de vraag hoe makkelijk de vakantie verlopen is wellicht wat vreemt overkomen. 

Voor bedrijven die zicht op vervoer toespitsen kan de NES echter wel relevant zijn. Zeker in een B-

to-B-context verwachten klanten steeds meer dat de service vlekkeloos geleverd wordt. Men wil op 

een eenvoudige manier een bus kunnen bestellen en vooral geen gedoe bij het uitvoeren van de 

dienst. Als er toch een probleem optreedt moet men snel iemand kunnen bereiken en een oplossing 

voorgeschoteld krijgen. 

Stap 4 Stel de steekproef vast. 
Het is niet onbelangrijk om even stil te staan bij het begrip van de steekproef. Het begrip steekproef 

staat tegenover het begrip populatie. Als onderzoekers over een populatie spreken, dan hebben ze 

het over de complete groep die bestudeerd wordt. Heel vaak zijn dat alle klanten van een bedrijf, al 

kan het bijvoorbeeld ook over een specifiek soort klanten gaan. Wanneer we het hebben over de 
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steekproef, dan hebben we het over een deelverzameling van de populatie, met name die groep van 

klanten die effectief betrokken worden in het onderzoek. 

De reden waarom onderzoekers vaak met een steekproef werken in plaats van met de ganse 

populatie, heeft vooral te maken met efficiëntie. Informatie volgt namelijk, net zoals de meeste 

waardevolle zaken, de wet van de dalende meeropbrengsten: wanneer je al over een zekere 

hoeveelheid informatie beschikt zal telkens je een stukje extra informatie toevoegt, die informatie 

minder bijdragen tot het geheel. Anders geformuleerd: wanneer je de klanten van een bedrijf 

bevraagd naar hun tevredenheid dan zullen de eerste klanten die je bevraagt heel veel extra 

informatie aandragen. Wanneer je al 1000 mensen bevraagd hebt, dan zal de 1001ste persoon allicht 

niet zo veel meer veranderen aan het beeld dat je al had van het bedrijf. Een andere manier om dit 

te bekijken: stel dat je een gemiddelde tevredenheidscore wilt berekenen voor een bedrijf dat een 

miljoen klanten heeft. Als je het gemiddelde berekent voor de eerste 990 000 mensen zal je heel erg 

dicht bij het algemeen gemiddelde van de groep zitten. Want zelfs al hebben die laatste 10 000 

mensen een erg afwijkende score, dan nog zullen ze het gemiddelde slechts beperkt kunnen 

beïnvloeden. De kosten die je moet maken om die extra groep te bereiken wegen dan helemaal niet 

meer op tegen de informatie die je van hen terug krijgt. 

Maar hoeveel mensen moet je dan opnemen in de steekproef? Het antwoord op deze vraag is van 

essentieel belang: is de steekproef te groot, dan ben je geld, tijd en moeite aan het verkwisten. Is de 

steekproef te klein, dan zijn de resultaten mogelijk niet betrouwbaar. De omvang van de steekproef 

die nodig is hangt van drie zaken af: (1) de omvang van de populatie? (2) de grote van de 

foutenmarge die je kunt tolereren en (3) de mate aan variatie die er in de populatie te verwachten 

valt. Elk van die drie zaken behoeft uiteraard wat uitleg. 

Dat de grote van de populatie van belang is lijkt logisch: wanneer een bedrijf slechts 20 klanten heeft 

zul je minder mensen moeten bevragen om een zicht te krijgen op de klantentevredenheid dan 

wanneer het bedrijf een miljoen klanten heeft. De verhouding tussen populatieomvang en 

benodigde steekproefgrote is echter niet proportioneel, en ook dat kun je uit vorig voorbeeld 

afleiden. Om een volledig beeld te krijgen van de klantentevredenheid van het bedrijf met 20 

klanten zul je bijna alle klanten moeten bevragen. Bij het bedrijf met een miljoen klanten heb je 

slechts een fractie nodig. De relatie tussen de grote van de populatie en de benodigde steekproef is 

dus niet lineair, maar logaritmisch. Zoals geïllustreerd in Figuur 13, vlakt de benodigde 

steekproefgrote af van zodra een bepaalde populatieomvang is bereikt. 
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FIGUUR 13: BENODIGDE STEEKPROEFGROTE BIJ CONSTANTE FOUTENMARGE 

Wanneer de steekproefomvang begint af te vlakken hangt af van de andere parameters: variantie 

en de getolereerde foutenmarge. Hoe groter de foutenmarge is die men kan toestaan, hoe kleiner 

de steekproef die nodig is. Als je het percentage tevreden klanten wil schatten en je kunt een 

foutenmarge tolereren van 1 procentpunt, dan zal de steekproef groter moeten zijn dan wanneer je 

een marge van 5 procentpunten kunt tolereren. Ook de variantie in de populatie is dus van belang. 

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een extreem voorbeeld: stel dat iedere klant van het 

bedrijf heel erg tevreden is en een 10 zou geven op een NPS-vraag. In dat geval is de variantie =0 en 

dan hoef je slechts één klant te bevragen. Hoe meer verschillen er zijn, hoe meer klanten je zult 

moeten bevragen om een betrouwbaar beeld te krijgen. De relatie tussen de variantie en de 

benodigde steekproef wordt eveneens in Figuur 13 geïllustreerd. 

Vaak hoort men onderzoekers poneren dat ze een representatieve steekproef hebben omdat ze 

bijvoorbeeld 1000 mensen hebben bevraagd. Met representatief bedoelen ze dan dat ze (vrij) zeker 

zijn dat de cijfers berekend op basis van de steekproef ook gelden voor de onderzochte populatie. 

Dergelijke verklaringen dienen meestal met een korreltje zout genomen te worden. Om een 

representatieve steekproef te hebben is het immers niet enkel van belang hoeveel mensen in de 

steekproef zijn opgenomen, maar vooral hoe die mensen voor de steekproef geselecteerd werden. 

Stel dat je voor een bedrijf de klantentevredenheid in het algemeen wil onderzoeken, maar het 

bedrijf beschikt slechts over emailadressen van een gedeelte van haar klanten. De onderzoeker zou 

kunnen beslissen de steekproef te beperken tot de klanten waarvan het adres bekend is. In dat geval 

is het echter belangrijk om te weten waarom slechts een gedeelte bekend is. Is men bijvoorbeeld 

slechts het afgelopen jaar die informatie beginnen vragen? Dan zul je enkel nieuwe klanten in je 

steekproef hebben. Of noteert men enkel het emailadres van klanten die het bedrijf met een klacht 

contacteren? In beide gevallen zullen de conclusies vertekend zijn. Je kunt immers veronderstellen 

dat de klantentevredenheid van nieuwe klanten verschillend zal zijn dan die van oude klanten. Ook 

zullen klanten die een klacht hebben gehad allicht een andere tevredenheid hebben dan klanten die 

geen klacht hebben gehad. 

In wetenschappelijk onderzoek zal men altijd proberen om de steekproef op een toevallige manier 

samen te stellen. Dit geeft namelijk de beste garantie op representativiteit. Bovendien zijn de 
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statistische technieken die foutenmarges en dergelijke berekenen gebaseerd op 

toevalssteekproeven en zijn zij bij andere steekproeven eigenlijk niet geldig. In de praktijk is het 

echter vaak moeilijk om een echte toevallige steekproef samen te stellen. Eén van de belangrijkste 

belemmeringen, overigens ook in wetenschappelijk onderzoek, is dat niet iedereen bereid is om aan 

het onderzoek mee te werken. Zeker in het geval van tevredenheidsonderzoek kan dit 

problematisch zijn. Het zijn namelijk vooral heel erg tevreden of net heel erg ontevreden mensen 

die meer geneigd zullen zijn om op het verzoek tot medewerking in te gaan. In het geval men geen 

echte toevalssteekproef heeft kunnen hanteren, moet men proberen inschatten in welke mate de 

manier waarop de steekproef is samengesteld de resultaten kan beïnvloeden en dit in gedachten 

houden bij de interpretatie. 

Stap 5: Voer uit, analyseer en stel de verbeterpunten vast 

Eenmaal de steekproef is samengesteld dient het onderzoek uitgevoerd te worden. Zoals eerder 

vermeld kunnen daarvoor verschillende applicaties gebruikt worden. Eénmaal de resultaten 

verzameld zijn moeten de gegevens geanalyseerd worden (gemiddelden bereken, vergelijkingen 

tussen groepen maken, vergelijken met benchmarks, etc.). Uiteindelijk moeten die resultaten dan 

vertaald worden naar uitvoerbare aanbevelingen die de klantentevredenheid in de toekomst 

kunnen verbeteren. Om dit te kunnen doen moeten de resultaten in hun context geplaatst worden, 

op basis van kennis over het bedrijf en van het gedrag van klanten in het algemeen. 

Stap 6: Implementeer de resultaten 

Ook de verbeteracties die volgen op het onderzoek vormen een belangrijk aandachtspunt. Indien 

een klant geen verbeteringen ziet optreden, zal de bereidheid om aan een volgende meting deel te 

nemen sterk dalen. Bij herhaling van het onderzoek is het van belang te beseffen dat niet iedere 

verandering in de kwaliteit ook tot een gewijzigd oordeel leidt; de klant hanteert vaak 

tolerantiegrenzen (een kleine wijziging is dus niet in de waardering merkbaar).  
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5. Ressources en activiteiten 
5.1 De benodigde hulpbronnen kritisch overwegen 
In dit hoofdstuk schakelen we over naar de linkerkant van het business model canvas. Dit is de meest 

praktische of meest operationele kant van het geheel. In deze delen stellen we ons de vraag hoe we 

tent gaan organiseren zodat we op een efficiënte manier klantenwaarde kunnen realiseren en 

natuurlijk staan we daarbij stil bij de input aan hulpbronnen die we daarvoor echt nodig hebben. In 

het geval van een autocar- en autobusbedrijf denken we daarbij aan bijvoorbeeld aan voertuigen, 

een stelplaats, een garage, een kantoor, kantooruitrusting, chauffeurs, mekaniekers, een wasstraat, 

enzoverder. Al deze zaken brengen bepaalde kosten met zich mee, het is dus essentieel dat we ze 

uitgebreid oplijsten om te kunnen berekenen of ons business model wel echt klopt. 

Net omdat het gebruik van hulpbronnen betekent dat men kosten gaat maken en/of investeringen 

moet doen, is het belangrijk om de benodigde ressources niet zo maar als een gegeven aan te 

nemen en telkens in vraag te stellen of het wel echt nodig is dat we die in huis halen. Denken we 

daarbij maar aan het model dat Flixbus hanteert. Als grootste speler op het vlak van geregelde 

autocardiensten in Europa hebben zij besloten dat het bezitten van autocars en chauffeurs en 

bijgevolg ook stelplaatsen en mekaniekers niet noodzakelijk was. Hun business model is er namelijk 

op gebouwd om voor het operationele gedeelte beroep te doen op specialisten ter zake die dat veel 

efficiënter kunnen organiseren: gevestigde autocarbedrijven. Uiteraard is een dergelijk model niet 

voor ieder bedrijf en iedere dienst zalig makend, wel integendeel. Maar het verhaal van Flixbus moet 

wel illustreren dat de voor- en nadelen van outsourcing of insourcing door een bedrijf goed 

overwogen moeten worden. 

5.2 Human resources: de belangrijkste hulpbron van uw bedrijf 
Cf. cursus Human Resource Management 

7. Partners3 
7.1 Het belang van partnerschappen 
In een laatste stap gaan we ons de vraag stellen welke additionele partners het bedrijf nodig heeft 

om het businessmodel succesvol te maken. We hebben het hier niet over medewerkers of klanten 

(dit zijn ook op één of andere manier partners van het bedrijf, maar we hebben hen al uitgebreid 

besproken in de andere onderdelen), maar wel over zakelijke partnerschappen. 

Een zakelijk partnerschap is wanneer twee commerciële entiteiten een alliantie vormen, wat ofwel 

een echt losse relatie kan zijn waarbij beide entiteiten hun onafhankelijkheid behouden en de 

vrijheid hebben om meer partnerschappen aan te gaan, ofwel een exclusief contract dat de twee 

ondernemingen beperkt tot slechts die ene relatie. Het gaat in concreto bijvoorbeeld over de 

relaties met belangrijke leveranciers, financiers of bedrijven waarmee echte 

samenwerkingsovereenkomsten worden opgezet. Een voorbeeld van dergelijk vormen van 

samenwerking zijn de zogenaamde joint-ventures. Bij een joint-venture gaan twee bedrijven een 

samenwerken in een nieuw bedrijf. Een dergelijke samenwerking komt vaak voor wanneer twee 

                                                                    
3 Bron: Cleverism (2015) 
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bedrijven een wederzijds belang hebben bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, mogelijk als 

gevolg van de opkomst van een nieuwe markt of de toegang tot een nieuw geografisch gebied. 

Beide organisaties zullen alleen voor een dergelijke optie kiezen als ze beide een bijdrage leveren 

aan het bedrijf. Zo kan een Nederlands bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van kaas ervoor 

kiezen om een joint venture aan te gaan met een melkproducerend lokaal bedrijf om kaas te gaan 

maken in de nieuwe regio. 

7.4 Motivaties achter partnerschappen 
Partnerschappen zijn een lastige aangelegenheid waarbij veel onderhandeld moet worden en die 

een element van vertrouwen met zich meebrengt. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom 

organisaties de beslissing zouden nemen om een belangrijke partner aan te nemen in plaats van zelf 

dingen te doen. 

7.4.1 Optimalisatie en schaalvergroting 
De meeste organisaties zijn sterk gericht op de bottom-line. En velen richten zich op 

kostenbesparingen of slimme uitgaven door het optimaliseren van de toewijzing van hun middelen 

of activiteiten. Dit is de meest voorkomende motivatie voor mensen om verschillende soorten 

partnerschappen aan te gaan. 

Wanneer u op zoek bent naar efficiëntie in uw bedrijf of het optimaliseren van uw productieketens, 

kunnen belangrijke partners u helpen dit doel te bereiken. Het is onrealistisch om als ondernemer 

te denken dat u de middelen in huis heeft om al uw kernactiviteiten uit te voeren. De meeste 

partnerschappen geven organisaties de mogelijkheid om hun infrastructuren te delen of sommige 

activiteiten uit te besteden aan meer kosteneffectieve opties. Het voorbeeld van Flixbus dat we 

hierboven reeds besproken hebben toont dit onder andere aan. Zonder het opzetten van 

partnerschappen met autocarbedrijven zou Flixbus nooit zo kunnen groeien. 

7.4.2 Vermindering van risico en onzekerheid 
Als u een goede relatie heeft met een belangrijke partner, vermindert u het inherente risico dat 

gepaard gaat met het doen van uw eigen zaken. U garandeert ook de bevoorrading van uw bedrijf 

in plaats van afhankelijk te zijn van leveranciers die geen sleutelpartner zijn en die daarom uw bedrijf 

niet voorrang geven op anderen. 

Veel concurrenten kunnen strategische partnerschappen aangaan om het risico te delen dat ze iets 

nieuws op de markt brengen, terwijl ze toch in andere aspecten van de sector met elkaar 

concurreren. Een klassiek voorbeeld hiervan is de komst van de blu-ray technologie die in 

samenwerking met een aantal van 's werelds grootste bedrijven op het gebied van 

consumentenelektronica en computertechnologie is ontwikkeld. De ontwikkeling van deze 

technologie was duur en verschillende concurrenten moesten samenkomen en besluiten dat ze 

allemaal hun producten op basis van blu-ray technologie zouden verkopen; vandaar dat ze moesten 

samenwerken om de blu-ray technologie meer mainstream te maken. De groep heeft de handen 

ineengeslagen om de technologie op de massamarkt te brengen, maar concurreert nog steeds op 

basis van hun verschillende op blu-ray gebaseerde gadgets op de consumentenmarkt. 

Ook hier kan Flixbus opnieuw als voorbeeld dienen. De onderaannemingsovereenkomsten voorzien 

een risco-spreiding tussen Flixbus en de autocarondernemer. Volgens dat mechanisme ontvangen 
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autocarbedrijven een basisvergoeding die verhoogt wordt wanneer een lijn succesvoller is en dus 

meer passagiers vervoert. 

7.3 Aandachtspunten bij partnerschappen 
Wat ook de vorm is van het partnerschap, het is steeds belangrijk om een aantal aandachtpunten in 

acht te nemen. We denken daarbij onder andere aan de volgende punten: 

 Juiste partnerschapsovereenkomsten: Of uw partnerschap nu met een bedrijf of met een 

individu is, het is belangrijk dat alle relevante partijen duidelijke 

partnerschapsovereenkomsten laten opstellen samen met een juridisch adviseur. 

 Verwachtingen definiëren: Vaak slagen nieuwe bedrijven er niet in om hun verwachtingen 

van het begin af aan vast te leggen, wat later tot veel verwarring en conflicten leidt. Een 

ondernemer moet ervoor zorgen dat hij zijn verwachtingen openlijk heeft gedeeld met zijn 

partner en vice versa vanaf het begin. 

 Impact op uw klanten: Bij het vormen van een partnership is het belangrijk om uw 

waardepropositie en uw belangrijkste middelen te evalueren en ervoor te zorgen dat uw 

partner eventuele leemtes opvult. Dit kan alleen worden gedaan door ook te evalueren hoe 

het partnerschap zich zal vertalen naar de klant. 

 Win-Win situatie: Om een partnerschap gezond en duurzaam te laten zijn, moet er aan 

beide kanten zichtbare winst zijn. 

De redenen voor een bedrijf om te kiezen voor een partnerschap zijn ontelbaar, maar gezonde 

partnerschappen zijn instrumenteel in het maken van een zakelijk succes of een mislukking. Een 

bedrijf kan zijn resourcegebruik optimaliseren, nieuwe resourcestromen creëren of de risico's achter 

belangrijke zakelijke beslissingen beperken door een partner aan te nemen voordat het een nieuwe 

koers gaat varen. Het is belangrijk om hier op te merken dat uw organisatie misschien om 

verschillende redenen met een aantal organisaties samenwerkt, maar niet al hun relaties zullen de 

sleutel tot uw bedrijf vormen. 

Partnerschappen kunnen in de loop van de levenscyclus van een bedrijf veranderen. De soorten 

partnerschappen die in jaar 1 van een startende onderneming noodzakelijk kunnen zijn, zullen 

aanzienlijk verschillen van de aard van het vereiste partnerschap in jaar 3. 

8. Kostenstructuur 
Voor dit hoofdstuk verwijzen we naar de cursus kostprijsberekening. 

9. Inkomstenstroom 
Voor dit hoofdstuk verwijzen we naar de cursus prijsvorming. 
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