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In de ban van waardecreatie  
“Elke leidinggevende en medewerker in een organisatie moet waarde creëren voor 
zichzelf en zijn omgeving” opende Gautam Mahajan, President van de Customer Value 
Foundation (India), die begin december enkele dagen in Nederland verbleef en door 
Olaf Hermans, senior lecturer service management en strategisch management naar 
de NHTV in Breda werd uitgenodigd.
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“ Waarde is flexibiliteit, het vermogen om zich aan te 
passen aan elke gegeven situatie en aldus tegemoet 

te komen aan de verwachtingen van de klant “

Waarde’ is maar ‘waarde’ in de ogen 
van een ontvanger. Niemand kan 
dus claimen waarde te creeren 

zonder de ontvanger te consulteren. Waarde 
bevindt zich op het spanningsveld van impact 
en kost relatief weinig ten opzichte van 
alternatieven. Waarde werkt als een magneet 
op de ontvanger en kan aantrekken of afstoten. 

“Waardecreatie (of eventueel ook waarde-
vernietiging) is vaak een onbewust proces. 
Goed doen voor de klant kost nauwelijks iets en 
betaalt zich veelvoudig terug” spoorde Gautam 
Mahajan de genodigde voor een ronde tafel 
bijeenkomst aan tot commentaren en ervarings-
uitwisseling.  
‘Waardecreatie’ kan over heel uiteenlopende 
zaken gaan zoals kwaliteit, voldoening, ver-
trouwen, toewijding, winst… Wat iemand als 
‘waarde’ ervaart, beantwoord ik spontaan als 
klant (medewerker). 
‘Waarde’ is ook de potentiële klant die bereid   
is moeite te doen om contact op te nemen    
met een potentieel leverancier om informatie in 
te winnen. Waardecreatie past zowel in een 

business strategie als in de strategie van de 
klant. Klanten wensen bij voorkeur te werken 
met bedrijven die waarden koesteren. 

Meer dan een economisch gegeven
De ervaring van ‘waarde’ kan schommelen – 
toenemen of inboeten – tijdens het gebruik van 
een product of dienst. Zo kan na de aankoop 
van een smartphone het gebruik tegenvallen     
of juist beter uitvallen dan verhoopt.
De ervaring van ‘waarde’ kan dalen als gevolg 
van een korte termijn strategie of kan juist 
toenemen door te focussen op blijvende 
waarden. 

‘Waarde’ wordt te gemakkelijk herleid tot een 
economisch gegeven, maar is dat zeker niet. 
‘Waarde’ slaat evenzeer op mensen en levens-
kwaliteit, kan sterk situatie gebonden zijn.     
Vb.: Een dakloze heeft geen vast adres, een 
element dat uiterst waardevol is om als persoon 
erkend te worden door de overheid.  
Onze samenleving is gebaseerd op materiele 
waarden, maar niet materiële waarde, die 
moeilijk te meten valt, speelt vaak een 
belangrijker rol. 

Waarde bieden en waarde zoeken
Waardecreatie was lange tijd een zorg voor de 
leverancier van zowel producten als diensten. 
Vandaag bepaalt de klant zelf zijn waarden en 
gaat op zoek naar producten en diensten 
waarin hij die waarden terugvindt. Vb.: een 
hotel biedt een 5-sterren classificatie als 
‘waarde’ aan, maar de klant ervaart de waarde 
als conform, beter of slechter dan de aange-
prezen classificatie. 
Gautam Mahajan ontleedde de samenstelling 
van de waarde- en prijservaring door klanten. 
De waarde-ervaring bestaat voor 20% uit de 

algemene voordelen die een product of dienst 
te bieden heeft, voor 43% uit het imago van het 
product of dienst en voor 37% uit de prijs die 
daarvoor gevraagd wordt. Hoe een prijs ervaren 
wordt hangt voor 30% af van de plaatsing t.o.v. 
de concurrentie, toegekende kortingen spelen 
voor 11% een rol in de prijsevaluatie, betalings-
voorwaarden hebben 25% aandeel in de prijs-
ervaring, terwijl het gemak van aankopen en 
betaling liefst 34% doorwegen in de evaluatie 
van een prijs.
De ontleding van de waarde- en prijservaring 
zijn interessant, maar wat beweegt iemand 
uiteindelijk tot aankoop? Hier blijken de 
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Wie interesse heeft deel te nemen aan 
toekomstige on/offline workshops 
rond waardestrategie formulering van 
het value creation forum in België en 
Nederland, kan contact opnemen met 
Olaf Hermans (hermans.o@nhtv.nl).

Gautam Mahajan, New Delhi – India, President of 
Customer Value Foundation (India).
Hij werkte 17 jaar voor een ‘Fortune 50’-bedrijf 
in de USA en verwierf een rijke ervaring op het 
vlak van consulting, training van leidinggevende 
personen, managers en CEO’s van gerenommeerde 
ondernemingen, waaronder de Tata, Birla en Godrej 
groepen.
Hij geldt wereldwijd als leidinggevend voor ‘Total 
Customer Value Management’ en schreef verschil-
lende boeken, waaronder de titels ‘Customer 
Value Investment: Formula for Sustained Business 
Success’ en ‘Total Customer Value Management: 
Transforming Business Thinking’. 

Olaf Hermans, senior 
lecturer service manage-
ment en strategisch 
management naar de 
NHTV in Breda

verkoper en/of distributiekanaal (27%) en heel 
uitgesproken de dienstverlening door de retailer 
(70%) doorslaggevend!
In de oude economie was de prijs overwegend 
bepalend voor de aankoper. Vandaag spelen 
tal van waarden die rond het prijsgegeven 
hangen een bepalende rol.

‘Customer delight’
How to create customer delight? Als het over 
waardecreatie gaat, dringt een antwoord 
bedenken op deze vraag zich onvermijdelijke 
op. Vooreerst moet iedereen die bij de relatie 
met de klant betrokken is interesse tonen in de 
klant. Waarde creëren draait rond het beheren 
van de verwachtingen die leven bij de klant.  
Die verwachtingen kunnen in de loop van de 
relatie wijzigen en moeten bijgevolg voortdurend 
geëvalueerd worden. De toegankelijkheid van 
een product of dienst is nauw verbonden met 
de prijs. Wanneer iets als niet toegankelijk 
wordt ervaren door de klant, krijgt dat auto-
matisch het etiket ‘te duur’ opgeplakt. 
Er bestaat dan ook geen twijfel dat waarde-
creatie het financiële aspect ver overstijgt. 
Waarde is flexibiliteit, het vermogen om zich 
aan te passen aan elke gegeven situatie en 
aldus tegemoet te komen aan de verwachtingen 
van de klant. Als leverancier moet men op elk 
ogenblik weten wat en waarom men iets doet. 
Waarde is ook tijd, de tijd nemen voor de klant, 
om zijn verwachtingen te achterhalen en in te 
lossen, zodat ‘customer delight’ werkelijkheid 
wordt. 

Eduard Coddé ✍ 

Olaf Hermans

• Albert Boswijk, European Centre for Experience and Transformation Economy

• Alexander P. Bos, Bos Consultancy & Interim Management / Adviseur   

 Document Management bij EUROCONTROL (European Organisation for the  

 Safety of Air Navigation)

• Hubert Scheir, eigenaar iShare - Training & Coaching

• Ad Eland, CEO EF-FIS, European Fingerfood Industrial Services, 

• EvM Consultancy - product & concept development voor horeca

• Michel Kolenbrander, Born2Brand - brand masters

• Teun Godschalk, myBrand - SAP consulting

• Jean Louis Aarts, My Personal E-Magazine - e-Publishing

• Barry De Bruin, My Personal E-Magazine - e-Publishing

• Harry Reinders, NHTV Breda University - facility research and education

• Marieke van der Laan, Customer Delight in Europe - publishing & consulting

• Eduard Coddé, hoofdredacteur Profacility Magazine (B) - publishing

Olaf Hermans bracht een 12-tal mensen rond de tafel voor een geanimeerde ontmoeting met 
Gautam Mahajan rond het thema ‘waardecreatie’. 


