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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
Public service guarantees:
Exploring the design and implementation of service guarantees in public settings
van
Jean Pierre Thomassen

1. Het ontwerp en de implementatie van een servicegarantie zijn op veel aspecten
overeenkomstig binnen een publieke en een private omgeving (dit proefschrift).
2. Het aanbieden van compensatie na het niet voldoen aan de belofte(n) in de
servicegarantie is essentieel voor het herstellen van de klanttevredenheid
(hoofdstukken 3 en 4 van dit proefschrift).
3. Effectieve servicegaranties hebben niet één compensatievorm, maar meerdere. Deze
zijn afhankelijk van de belofte en servicefout (General Discussion van dit proefschrift).
4. Pro-sociale compensatie is een goed alternatief voor financiële compensatie binnen
servicegaranties (hoofdstuk 4 van dit proefschrift).
5. Het is beter om geen servicegarantie te communiceren dan er een slecht te
implementeren en vervolgens te communiceren (hoofdstuk 3 van dit proefschrift).
6. Het ontwerp en de implementatie van een effectieve servicegarantie vraagt veel van
zowel de directie, het management als de medewerkers. Daarom is het belangrijk dat de
directie zich goed bezint eer ze begint (hoofdstukken 5 en 6 van dit proefschrift).
7. De implementatie van één gezamenlijke effectieve servicegarantie door een netwerk
van serviceorganisaties is complexer dan voor één organisatie (hoofdstukken 5 en 6 van
dit proefschrift).

