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‘gemiddeld’ bestaat niet! 
 
 
Klein voorbeeld:  stel,  je zet je oven op 80⁰C (behoorlijk warm dus) en je vriezer op min 43⁰C (inderdaad: behoorlijk koud). 
Zet vervolgens de apparaten tegenover elkaar, doe de deurtjes open en steek je hoofd in de oven en je voeten in de vriezer… 
gemiddelde resultaat:  37⁰C!   Gemiddeld wel goed, maar misschien niet verstandig… 
Nog een voorbeeldje:  het gemiddelde van 1, 2, 4, 5, 8 en 12  is (inderdaad):   5,33333 
En gaan vervolgens met onze  verdere berekeningen uit van 5,33333. Dit is een getal dat nooit zelf als een uniek  
getal in de basis stond. Het ziet er ook helemaal niet uit als de getallen waarover het daarna wel conclusies kan trekken… 
Een het laatste voorbeeld:  stel, er bestaat een gemiddelde mens (inderdaad behoorlijk makkelijk). Zo´n gemiddeld mens ziet er 
een beetje vreemd uit:  half man-half vrouw, gele huid, kroes haar,  blauwe ogen, ongeveer 1 meter en 38 centimeter (kinderen 
meegerekend natuurlijk), onverstaanbaar en een handicap of twee…    
 
Natuurlijk heb ik het een beetje in het belachelijke getrokken, maar deze voorbeelden illustreren wel dat wij allemaal, sales-
mensen, marketeers, economen, politici of bankiers gebruikmaken van een methodiek die een gemiddelde verheffen tot wet. 
En bij de methode van het gemiddelde worden alle individuele waarden samengesmolten tot 1 collectieve waarheid.   
We maken, op basis van dit gemiddelde, hele complexe berekeningen. Er worden investeringen op gedaan (of juist niet). 
Producten ontwikkeld. Reclames gedraaid. En staan er fabrieken dag en nacht te stampen om de gemiddelde mens van het  
gewenste gemiddelde te voorzien! 
 
Zoals je zult begrijpen vind ik dat het gemiddelde niet bestaat! Een gemiddelde klant dus ook  niet. 
Toch moeten we in een efficiënte organisatie wel een soort van uniforme aanpak hebben. Willen we graag dat onze klanten 
‘goed’ behandeld worden. Zouden we het fijn vinden als onze mensen, gewoon iedere dag het beleid, conform het van te voren 
bedachte, uit zouden voeren. En gaan we ervan uit dat wat voor het gemiddelde geldt, dat dàt ook voor al onze klanten de 
juiste oplossing moet zijn!  Het lijkt haast voorbestemd om te mislukken op lange termijn… 
Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd, dat er wel degelijk universele waarden bestaan. En er dus ook een ´gemiddelde’ 
klantaanpak bestaat!    Alleen zegt deze vooral veel over het “wat”  en veel minder over het “hoe”! 
 
De ‘gemiddelde’ mens vindt het namelijk fijn als er naar hem geluisterd wordt. Als hij serieus genomen wordt.  
Als hij, letterlijk, wordt aangesproken in zijn eigen taal.   Als er verteld wordt wat er geleverd wordt en als er daarna geleverd 
wordt wat hem van tevoren verteld (beloofd) werd.  En vooral, als hij uiteindelijk net iets meer kreeg dan hij verwachtte… 
 
Maar wil je echt goed bezig zijn met het verbeteren van je organisatie, stem dan je klantbehandeling af op individuele 
klantbeleving.  Kijk dan vooral niet (alleen) naar het ‘gemiddelde’ klanttevredenheidscijfer. Maar kijk naar waar je het in hun 
beleving niet goed hebt gedaan. En vooral ook waar je het in de beleving van de klant juist heel erg goed hebt gedaan.  
Probeer het mindere een beetje beter te doen, en blijf het goede, gewoon heel goed doen.  
 
En investeer in datgene dat je goed doet! En doe daardoor net iets meer dan de klant verwacht! Doe net iets extra’s.  
Doe het net ietsje beter. En doe het net ietsje vriendelijker.  Je zult zien dat je resultaten (gemiddeld weliswaar) zullen stijgen… 
 
 
 
Jan Holsappel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

publicatie van: 
november  – 2009 

 
in: 

DDIIGGIITTAAIILLIINNGG    

vvaakkbbllaadd  vvoooorr  mmuullttiimmeeddiiaawwiinnkkeelliieerrss  


