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Maak winst door 
rechtvaardigheid

01

Interacties tussen bedrijven en klanten verlopen 
niet altijd volgens plan. Het concept van 
rechtvaardigheid — hoe dit moet worden 
gedefinieerd en hoe het in de praktijk moet 
worden gebracht — kan van essentieel belang 
zijn bij het in stand houden van uw relatie met 
de klant, zeker na een conflict.

Met het oog op rechtvaardigheid, is het cruciaal om het 

volgende doel voor ogen te houden: behandel klanten 

altijd met respect en begrip. 

Zendesk heeft samen met de econoom dr. Tony 

Hockley van de London School of Economics & Political 

Science (LSE) uitgezocht welk licht de discipline van 

de gedragseconomie kan schijnen op de vraag hoe 

rechtvaardigheid op het gebied van klantenservice 

werkt. “Relaties die uitsluitend op rechten stoelen, 

zonder vertrouwen of andere emotionele banden, 

kunnen snel ontaarden in een strijd om een 

Begeleidende Zendesk-publicatie bij “Loont het de moeite om rechtvaardig te zijn?”, een onderzoeksartikel 

van dr. Tony Hockley van de London School of Economics and Political Sciences.

onbeduidende principekwestie te ‘winnen’”, merkt 

Hockley op in zijn onderzoeksartikel “rechtvaardigheid 

in de klantrelatie”. 

Het aloude gezegde “de klant heeft altijd gelijk” is 

al zeker sinds 1914 in zwang. Vandaag de dag is deze 

uitspraak echter niet genuanceerd genoeg om 

organisaties te helpen door het hedendaagse klanten-

servicelandschap te navigeren. Laten we hier dus eens 

wat dieper in de complexe wereld van klanten en 

recht vaardigheid duiken. 
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Vriendelijkheid 
en efficiëntie zijn 
essentieel

We proberen allemaal een klant het zo goed mogelijk 

naar de zin te maken, maar als het verzoek in strijd is met 

het beleid en een uitzondering niet gerecht vaardigd is, 

zijn uw mogelijkheden beperkt. 

Er zijn echter opties om te proberen toch te helpen, zoals 

het bieden van een alternatief voor de onmogelijke 

oplossing die de klant wil, en het gebruik van begripvolle 

taal: “Ik begrijp waarom u zich zo voelt” of “Vervelend dat 

u momenteel met deze situatie te maken hebt”. 

Efficiëntie helpt ook: Uit een analyse van Zendesk-

gegevens over retailklanten bleek dat de snelheid van 

de eerste reactie rechtstreeks verband houdt met de 

klanttevredenheid.

Wat als een klant een verzoek 
heeft dat onredelijk is of tegen 
het bedrijfsbeleid indruist – 
bijvoorbeeld een klant die erop 
staat om een kortingscode te 
gebruiken die al twee jaar 
geleden is verlopen? 

https://www.zendesk.nl/resources/4-crucial-trends-2018-holiday-retail-season/
https://www.zendesk.nl/resources/4-crucial-trends-2018-holiday-retail-season/
https://relate.zendesk.com/articles/bad-customer-service/
https://relate.zendesk.com/articles/bad-customer-service/
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De toename van het ticketvolume komt overeen met  
de toegenomen verwachtingen van de klant

Klanttevredenheids- 
percentage

84%

80%

76%

72%

68%

Jan    Feb    Mrt    Apr    Mei    Jun    Jul    Aug    Sep    Okt    Nov    Dec    Jan    Feb    Mrt    Apr    Mei    Jun    Jul    Aug    Sep    Okt    Nov    Dec

2016 2017

4 mln

3,5 mln

3 mln

2,5 mln

2 mln

Aantal tickets

Zendesk-onderzoek – 4 cruciale trends voor eindejaarsseizoen 2018

*Niet alle respondenten vullen klanttevredenheidsenquêtes in

Aantal tickets waarvan het oplossen minstens 1 dag duurde Klanttevredenheid

Voor veel klanten is een vriendelijke supportagent of 

een snelle reactie uiteindelijk van groter belang voor 

een positieve supportinteractie dan het daadwerkelijk 

bereiken van de gewenste uitkomst. Zelfs het feit dat 

een agent om meer informatie vraagt, kan een klant 

al het gevoel geven dat zijn zorgen serieus worden 

genomen. Klanten zullen een bedrijf dat hen niet het 

gewenste resultaat biedt sneller vergeven als de 

interactie een positieve ervaring was.
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Meer goodwill creëren door 
op problemen te anticiperen

Proactieve support via chat is een initiatief van het 

SaaS-bedrijfsmanagementplatform BetterCloud;  

over de resultaten die dit heeft opgeleverd,  

zijn zowel het bedrijf zelf als zijn klanten zeer positief.

Door zijn foutlogbestanden actief te bewaken, kan 

het bedrijf actie nemen en problemen oplossen voordat 

de gebruikers zelfs maar tijd hebben gehad om te 

reageren. “We weten precies wat het probleem is 

voordat de klant zich bij ons meldt”, zegt Michael Stone, 

directeur technische support. Wanneer een klant op 

die manier verrast wordt — dat een bedrijf de horizon 

afspeurt op zoek naar problemen en deze oplost 

voordat de klachten binnenkomen — zal hij vaak 

eerder vergevingsgezind dan boos zijn.

Het bieden van proactieve 
support via chat heeft 
geresulteerd in een 100% 
klanttevredenheidsscore 
voor BetterCloud

Bron: Presentatie door BetterCloud op  

Relate Live 2016

https://relate.zendesk.com/education/achieve-100-csat-proactive-customer-support/
https://relate.zendesk.com/education/achieve-100-csat-proactive-customer-support/
https://relate.zendesk.com/education/achieve-100-csat-proactive-customer-support/
https://relate.zendesk.com/education/achieve-100-csat-proactive-customer-support/
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Onbaatzuchtigheid is 
goed voor de zaken

Een recent onderzoek van Zendesk in samenwerking 
met de Drexel University in Philadelphia, Pennsylvania, VS, 
heeft indringende inzichten opgeleverd in de dynamiek 
tussen klanten, support en rechtvaardigheid. We wilden 
graag uitvinden hoe onbaatzuchtigheid van invloed is op 
zakelijke activiteiten en we ontdekten dat de klant-
tevredenheid hoger is als werknemers vrij willigers werk 
doen. Hier zijn drie belangrijke redenen voor: sterker 
hulpzoekend gedrag; hogere empathie scores; en agenten 
blijven langer in het bedrijf vanwege hun verbondenheid 
met de gemeenschap en trotsheid op hun prestaties.

Het cultiveren van onbaatzuchtig gedrag — volledig buiten 
de interacties tussen agenten en klanten om — levert dus 
een sterke bijdrage aan hoe deze kritieke interacties zich 
zullen ontvouwen. Dat wordt met name duidelijk wanneer 
een klant boos is.

Professionele klantenservicemedewerkers moeten in staat 
zijn om met situaties om te gaan waarin mensen boos zijn 
en empathie helpt ons om hiervoor te zorgen. Als u 
begrijpt waarom iemand van streek is, kunt u zich 
gemakkelijker in zijn situatie inleven. De boosheid kan 
allerlei oorzaken hebben, variërend van frustratie dat 
uw product niet goed werkt, tot het gevoel in de steek 
gelaten te zijn door het bedrijf, of zelfs schaamte omdat 
men niet in staat is om iets zelf op te lossen.

Uit het Drexel-onderzoek bleek dat medewerkers die 
minstens eenmaal in de twee maanden vrijwilligerswerk 
deden meer dan drie keer meer kans hadden om wat 
betreft hun empathiescore tot het bovenste derde deel 
van het bedrijf te horen. Studies hebben uitgewezen 
dat mensen aan een verschil in intonatie kunnen horen 
of iemand glimlacht of niet; als een agent in een lastige 
situatie kalmte en medeleven kan overbrengen, kan 
dit het verschil betekenen tussen een klant die zich 
rechtvaardig behandeld voelt en een klant die niets meer 
met u te maken wil hebben. Onbaatzuchtigheid helpt 
bij het cultiveren van die vaardigheid.

Medewerkers die minstens 
eenmaal per 2 maanden 
vrijwilligerswerk deden, 
behoorden wat betreft 
onze QA-empathiescores 
ruim 3 keer vaker tot het 
bovenste derde deel.

Bron: Zendesk-onderzoek – Hoe het doen van 

vrijwilligerswerk de prestaties van agenten verbetert: 

3 belangrijke voordelen

https://www.zendesk.nl/resources/research-links-volunteering-happier-employees-customers/
https://www.zendesk.nl/resources/research-links-volunteering-happier-employees-customers/
https://www.zendesk.nl/resources/research-links-volunteering-happier-employees-customers/
https://relate.zendesk.com/articles/empathy-humanistic-design-customer-service-game-changers/
https://www.zendesk.nl/resources/research-links-volunteering-happier-employees-customers/
https://www.zendesk.nl/resources/research-links-volunteering-happier-employees-customers/
https://www.zendesk.nl/resources/research-links-volunteering-happier-employees-customers/
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Een positieve ervaring 
kan een hit op internet 
worden
In een interview voor Zendesk Relate vroegen we aan 

Jeff Toister, de auteur van The Service Culture 

Handbook:  A Step-by-Step Guide to Getting Your 

Employees Obsessed with Service naar manieren om 

klanten aangenaam te verrassen. In zijn boek haalt hij 

het voorbeeld aan van de luchthaven van Tampa, waar 

een zesjarig kind zijn speelgoedtijger Hobbes verloor. 

Het luchthavenpersoneel liet het speelgoedbeest 

allerlei avonturen beleven op de luchthaven en maakte 

daar foto’s van — zo zat Hobbes bijvoorbeeld een ijsje 

te eten of deed hij een dutje in een hangmat. Toen het 

gezin terugkeerde naar de luchthaven, gaf het 

personeel de tijger terug, samen met een ingebonden 

fotoboek dat verslag deed van de avonturen van 

Hobbes.

Het internetpubliek verorberde dit verhaal met net 

zoveel genoegen als waarmee Hobbes zijn ijsje opat.

Deze tactiek is door meerdere bedrijven gebruikt en 

elke keer weer lijkt het een internethit op te leveren. 

Wat klanten enthousiast maakt, heeft volgens Toister 

te maken met onze perceptie van service en service-

kwaliteit. Daar voegt hij aan toe dat alles dat buiten het 

standaardpatroon valt onze aandacht zal trekken.

“Het gaat er allereerst 
om de kans te herkennen 
en ten tweede ... om de 
creativiteit te hebben om 
iets te doen dat op een 
positieve manier opvalt.”

Jeff Toister, auteur van The Service Culture 

Handbook: A Step-by-Step Guide to Getting Your 

Employees Obsessed with Service.

http://www.serviceculturebook.com/
http://www.serviceculturebook.com/
http://www.serviceculturebook.com/
https://www.cnn.com/travel/article/tampa-airport-hobbes-stuffed-tiger-feat/index.html
https://www.cnn.com/travel/article/tampa-airport-hobbes-stuffed-tiger-feat/index.html
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Leerpunten

Het concept van rechtvaardigheid is essentieel 
voor de relatie tussen consumenten en bedrijven.

Bij het afhandelen van problemen met klanten moeten bedrijven alles in 

het werk stellen om de klant het gevoel te geven dat hij rechtvaardig is 

behandeld. De zorg, efficiëntie en attentheid die bedrijven aan de dag 

leggen in hun interacties met klanten kunnen uiteindelijk een langduriger 

indruk achterlaten dan of een klant al dan niet het gewenste resultaat boekt 

bij een conflict. 

Voer de volgende 4 stappen uit om rechtvaardigheid in uw klantinteracties 

in te bouwen:

Wees efficiënt, maar wees ook vriendelijk: er is een sterk verband 

tussen de eerste reactie op een verzoek en de klanttevredenheid.

Wees proactief: zorg dat u over de middelen beschikt om op 

problemen te anticiperen en ze op te lossen voordat ze zich 

voordoen.

Cultiveer onbaatzuchtigheid: train uw klantenservicemedewerkers 

zodanig dat zij zich echt in de situatie van uw klanten kunnen 

verplaatsen.

Creëer deelbare ervaringen: service moet niet alleen betrekking 

hebben op het oplossen van problemen; overweeg om uw 

klanten blij te maken en te verrassen wanneer de context dit 

toelaat.

01

02
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Het volledige onderzoek 
– Loont het de moeite 
om rechtvaardig te zijn?

02

Hieronder vindt u de integraal 

vertaalde tekst van het 

onderzoeksartikel van de hand 

van dr. Tony Hockley, Visiting 

Senior Fellow bij de vakgroep 

Social Policy aan de London 

School of Economics & Political 

Science (LSE).

Tony Hockley

London School of Economics 

& Political Science (LSE)

maart 2018

Rechtvaardigheid en wederkerigheid zijn diep 
geworteld in de menselijke psyche. Ze dienen 
een waardevol doel en elke relatie die hier 
geen rekening mee houdt, zal op een gegeven 
moment in de problemen komen. Dit geldt net 
zo goed voor bedrijven en hun klanten als voor 
individuele personen.
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Het is te gemakkelijk om wederkerigheid weg te zetten 

als zwakte of liefdadigheid, maar wederkerigheid en 

onbaatzuchtigheid zijn niet helemaal hetzelfde. Het 

eerste levert (uiteindelijk) wederzijds voordeel op, het 

laatste betreft pure zelfopoffering zonder persoonlijk 

voordeel. Het kan zeer waardevol zijn om dit verschil te 

begrijpen. Een dergelijk gevoel van vrij algemene "fair 

play" is diep ingebed in de menselijke psyche, zelfs als 

het onlogisch lijkt. In 1970 publiceerde Richard Titmuss 

zijn baanbrekende boek “The Gift Relationship”2. 

Volgens Titmuss bezitten mensen een ‘sociologische en 

biologische’ behoefte om ‘geschenkrelaties’ met elkaar 

aan te gaan. Om zijn punt te illustreren gebruikte hij het 

voorbeeld van mensen die gratis bloed doneren, maar 

hij zag de beleidsrelevantie ervan in een veel breder 

kader. Hij beargumenteerde dat een rationele, 

economische aanpak op terreinen waarin geschenk-

relaties een rol spelen, dit gevoel van fair play zou 

verdringen en de ongelijkheid en inefficiëntie zou 

vergroten. De argumentatie van Titmuss was onderdeel 

van een algemene tegenbeweging tegen de toene-

mende invloed van de neoklassieke economie met zijn 

focus op winstmaximalisatie. Het boek “Theory of 

Justice"3 van John Rawls uit 1971 onderstreepte het 

belang van “rechtvaardigheid” en in 1973 publiceerde 

de econoom Kenneth Arrow een artikel over “sociale 

verantwoordelijkheid en economische efficiëntie”4 

dat een economische onderbouwing bood voor wat 

tegenwoordig bekend staat als maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.

Wat rechtvaardig is en waar men recht op heeft, 

kan heel verschillend zijn. Relaties die uitsluitend op 

rechten zijn gebaseerd, zonder vertrouwen of andere 

emotionele banden, kunnen snel ontaarden in een 

strijd om een onbeduidende principekwestie te 

"winnen", ongeacht eventuele bredere consequenties. 

Bij eenmalige transacties is dit wellicht van weinig 

belang, tenzij dit een bredere reputatieschade 

veroorzaakt, maar in langdurige relaties is een zekere 

mate van wederkerigheid nodig. Die kan twee vormen 

aannemen, met zeer verschillende motieven. 

Rechtstreekse wederkerigheid is niet veel meer dan 

“voor wat, hoort wat”. Dit is wellicht een essentieel 

element voor het functioneren van een samenleving, 

maar dit voor-wat-hoort-wat-effect kan van zeer korte 

duur zijn.  Indirecte wederkerigheid is mogelijk van veel 

groter belang voor een langdurige relatie of binnen 

een bredere groep mensen. Het is deze weder kerig-

heid die van vitaal belang is voor het voortbestaan van 

een groep.

1

2

3

4

Chuan A, Kessler JB, Milkman KL “Field study of charitable giving reveals that reciprocity decays over time” Proceedings of the National      
Academy of Sciences of the United States of America, 7 februari 2018 https://doi.org/10.1073/pnas.1708293115
Richard Titmuss “The Gift Relationship: From human blood to social policy” (1970)
Rawls J, “A Theory of Justice” (1971) Cambridge, Mass.
Arrow K, “Social Responsibility and Economic Efficiency” (1973) Public Policy, p. 303-317

https://doi.org/10.1073/pnas.1708293115
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Het voordeel van 
rechtvaardigheid

Biologisch onderzoek heeft aangetoond dat de ont-
wikkeling van onbaatzuchtigheid voordeel biedt voor 
groepen, zowel bij niet-menselijke soorten als bij de 
mens. Hoewel eigenbelang een individu binnen een 
groep ten goede kan komen, levert een zekere mate 
van individuele zelfopoffering binnen een groep een 
concurrentievoordeel op ten opzichte van andere 
groepen5,6. 

De schijnbaar irrationele motivatie om “het groepsbelang 
boven het eigenbelang te stellen” kwam ook boven tafel 
in het met een Nobelprijs onderscheiden onderzoek 
van Elinor Ostrom naar de opkomst van ‘grassroots’-
systemen voor het behouden van visgronden, bossen 
en andere 'gedeelde hulpbronnen’7, waarmee ze 
eerdere beweringen weerlegde dat overheidscontrole 
essentieel was om de “tragedie van de meent”8 te 
vermijden waarbij individueel eigenbelang zorgt voor 
over consumptie en de uiteindelijke vernietiging van 
uitputbare natuurlijke hulpbronnen.

Wat betekent een schijnbaar aangeboren motivatie 
om voor een gedeeld voordeel te werken echter voor 
een meer commercieel gerichte transactie? Dit is nu 
uitgebreid getest en het lijkt erop dat zelfs als het om 
geldtransacties gaat het gevoel voor fair play sterk is.

Veel onderzoek naar dit soort wederkerigheid is 
gebaseerd op “ultimatumspellen”. Eén persoon wordt 
genomineerd om een som geld te ontvangen en moet 
vervolgens voorstellen welk deel hiervan hij aan een 
genomineerde ontvanger zal geven. Of de voorsteller 
het geld ook daadwerkelijk krijgt, is afhankelijk van de 
aanvaarding of afwijzing van het aangeboden bedrag 

Hoewel de argumentatie van 
Titmuss grotendeels polemisch 
was, heeft recenter bewijs uit de 
evolutiebiologie en gedrags-
economie aangetoond dat hij 
een sterk punt maakte met zijn 
bewering dat er een biologische 
en sociologische behoefte 
bestaat aan geschenkrelaties. 
Het is een punt met een veel 
bredere relevantie dan het 
ontwerpen van openbaar beleid.

5

6

7

8

Sloan-Wilson D & Wilson EO “Rethinking the theoretical foundations of sociobiology” (2007) Quarterly Review of Biology, Vol 82, p. 327-348
Sloan-Wilson D “Does Altruism Exist? Culture, Genes and the Welfare of Others” Yale University Press (2015)
Ostrom E “Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action” (1990) CUP
Hardin G “The Tragedy of the Commons” (1968) Science, Vol 162, p. 1243-1248
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door de andere speler. Afwijzing betekent dat geen van 
beiden iets krijgt. Een rationele ontvanger zou uiteraard 
alles aanvaarden wat de voorsteller hem aanbiedt, 
want alles is beter dan niets. Toch blijkt uit herhaalde 
experimenten dat in de meeste situaties gemiddeld 40% 
tot 50% wordt aangeboden en dat men bij een lager 
aanbod een aanzienlijk risico loopt dat het wordt 
afgewezen.

Dit lijkt, op zijn minst gedeeltelijk, een cultureel concept 
te zijn. In één experiment in een Machiguenga-dorp in 
het Amazonegebied van Peru, dat grotendeels was 
afgesloten van de wereld van de commercie, werd 
gemiddeld slechts 26% aangeboden. Zelfs onder dit 
niveau waren afwijzingen relatief zeldzaam. De auteur 
merkte het volgende op: 

“In plaats van het te zien alsof de voorsteller hen een 
oor had aangenaaid, leken ze te voelen alsof het 
gewoon pech was dat zij niet de voorstellers waren 
maar degenen die op het voorstel moesten 
reageren. Deelnemers in Los Angeles stelden 
daarentegen dat ze ‘oneerlijke’ aanbiedingen 
(gewoonlijk onder de 25 procent) zouden afwijzen 
en enkelen van hen lieten zelfs weten dat ze elk 
aanbod onder de 50 procent zouden afwijzen.”9

Verwachtingen van wederkerigheid lijken in alle samen-
levingen te bestaan, maar in ontwikkelde economieën 
lijken ze sterker te zijn. Als het om de transactionele 
relatie tussen bedrijven en klanten gaat, lijkt het 
onwaarschijnlijk dat slechte service die wordt 
ondervonden in het algemeen aan "pure pech" zal 
worden toegeschreven. Hoewel inherent uitstelgedrag 
bij veel klanten ertoe kan leiden dat er geen klacht wordt 
ingediend, wat vaak zal betekenen dat een klant stilletjes 
vertrekt, is het wellicht waarschijnlijker dat een relatie die 
meer gebaseerd is op rechtvaardigheid en wederkerig-
heid dan op rationaliteit en individuele rechten, de 
onvermijdelijke pieken en dalen van klantenservice 
zal weten te doorstaan.

9 Henrich J “Does culture matter in economic behaviour? Ultimatum game bargaining among the Machiguenga of the Peruvian Amazon”,
(2000) American Economic Review, Vol 90, No 4, p. 973-979
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Een rechtvaardige prijs

De econoom Richard Thaler stelde de volgende paar 

vragen aan twee groepen deelnemers aan een cursus 

voor leidinggevenden:

“U ligt op een warme dag op het strand. Het enige 

dat u te drinken hebt, is ijswater. U zit al een uur 

lang te mijmeren over hoe heerlijk het zou zijn 

om van een lekkere koele fles van uw favoriete 

merk bier te genieten. Een metgezel staat op 

omdat hij iemand moet bellen en biedt aan om 

een biertje mee terug te brengen van de enige 

plek in de buurt waar bier wordt verkocht, (een 

chique resorthotel)[een aftandse kruideniers-

winkel]. Hij zegt dat het bier misschien duur zal 

zijn en vraagt dus hoeveel u bereid bent om voor 

het bier te betalen. Hij zegt dat hij het bier zal 

kopen als het net zoveel of minder kost dan de 

prijs die u noemt, maar dat hij het niet zal kopen 

als het meer kost dan de door u genoemde prijs. 

U vertrouwt uw vriend en het is onmogelijk om 

over de prijs te onderhandelen met de (barman) 

[winkeleigenaar]. Welke prijs noemt u?”10.

10 Thaler RH “Mental Accounting and Consumer Choice” Marketing Science, (1985) Vol 4, p. 199-214

Deze twee vragen leverden een gemiddelde prijs op 

van $2,65 voor het hotel en $1,50 voor de winkel. 

Dat zijn behoorlijk verschillende bedragen voor 

hetzelfde artikel dat onder dezelfde omstandigheden 

genuttigd zal worden. Deze bevinding stimuleerde 

Thaler tot jarenlang onderzoek naar rechtvaardige 

en niet-rechtvaardige prijzen; of het nu om sneeuw-

scheppen ging wanneer het sneeuwde, paraplu’s als 

het regende, enzovoort. De analyse leidde tot de 

conclusie dat mensen een bepaalde "referentie-

transactie" gebruiken om hen in staat te stellen de 

rechtvaardigheid te beoordelen. Deze referentie kan 

gebaseerd zijn op de kenmerken van het afzonderlijke 

artikel (zoals of dat specifieke flesje bier zich in de 

hotelbar of op het winkelschap bevond, ongeacht 

wat er op de totale biermarkt gebeurt), of op de 

“geschiedenis van de relaties tussen het bedrijf en 

een bepaald individu”.

 

Het lijkt erop dat Uber hier door schade en schande 

achter komt. Over de hele wereld moet het bedrijf nu 

zijn "dynamische tarieven" matigen, vaak onder 

dreiging van wettelijke of regel gevende maatregelen12. 

Van New York tot Delhi is het bedrijf gedwongen de 

relevantie van recht vaardigheid voor het voortbestaan 

van zijn bedrijfs model te accepteren. Tijdens de 

luchtvervuilingscrisis in Delhi in 2017 bood het bedrijf 

bijvoorbeeld vrijwillig aan om geen gebruik te maken 

van dynamische tarieven op de dagen waarop veel 

auto’s de weg niet op mochten13.

Kahneman D, Knetsch JL, Thaler RH “Fairness and the assumptions of economics” (1986) The Journal of Business, Vol 59, No 4, Deel 2: 
The Behavioral Foundations of Economic Theory, p. 285-300
http://www.ag.ny.gov/pdfs/Uber_Letter_Agreement.pdf 
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/uber-to-suspend-surge-pricing-in-delhi-during-odd-even-scheme/
articleshow/61583583.cms

11

12

13 
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Ook al is Uber vaak een verstorende nieuwkomer 

op diverse sterk gecontroleerde taximarkten, toch 

stuit het met zijn dynamische tarieven op een 

barrière van rechtvaardigheid waarvoor anderen 

in de vervoers- en reismarkt grotendeels immuun 

lijken, met name de luchtvaart maat schappijen en 

hotels. Terugkerend naar de suggestie van Thaler 

dat gebruikers een referentieprijs gebruiken om 

de rechtvaardigheid te beoordelen, heeft Uber 

wellicht zelf de perceptie gecreëerd dat het 

goedkoop zal zijn, terwijl hotels en luchtvaart-

maatschappijen er over het algemeen voor 

hebben gezorgd dat zij het tegenovergestelde 

doen.  

Motivaties van “rechtvaardigheid” kunnen ook 

schuilgaan achter de kracht van een veront-

schuldiging in vergelijking met een geldelijke 

compensatie. Uit een analyse van het intrekken 

van negatieve feedback bij een grote Duitse 

verkoper op eBay bleek dat een verontschuldiging 

een intrekkingspercentage van 44,8% opleverde 

– twee keer zo hoog als wanneer geld werd 

aangeboden. Zelfs een verdubbeling van de 

hoeveelheid aangeboden geld verhoogde het 

percentage slechts van 19,3% tot 22,9%.14

Het is wellicht redelijk om te veronderstellen dat 

een bedrijf dat een fout erkent van die fout wil 

leren, wat voor alle klanten voordeel oplevert. 

Een geldelijke compensatie kan suggereren dat 

dit niet het geval is. Als indirecte wederkerigheid 

van toepassing is op klanten als een groep, dan 

is het begrijpelijk dat een persoon "het groeps-

belang boven het eigenbelang kan stellen", gelet 

op hetgeen we weten over de aard van weder-

kerig  heid binnen groepen.

Abeler J, Calaki J, Andree K, Basek C “The Power of Apology” (2010) Economic Letters, 107, p. 233-23514

Rechtvaardig zijn is  
in uw voordeel

Zakelijke praktijken op basis van 
rechtvaardigheid zijn geen vijand 
van winst. Ze zijn net een 
bondgenoot.

Zoals Thalers voorbeeld over een koel biertje op een 

warme dag aantoont, heeft wat als rechtvaardig wordt 

gezien betrekking op het karakter en de reputatie van 

de verkoper. Dit referentiepunt wordt sterker bepaald 

door het bedrijf zelf dan door de klant.  Tenslotte is er 

in elke geschenkrelatie sprake van minstens twee 

partijen.

Wederkerigheid is geen verschijnsel dat bestaat uit 

willekeurige vriendelijke gebaren, maar een constant 

overlevingsinstinct van een groep. Het is voorspelbaar 

en een belangrijk onderdeel van strategisch succes.
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