De andere aanpak

In dit boekje worden de basiselementen van marketing behandeld.
Het is bestemd voor de geïnteresseerde leek. We staan, als consument allemaal
bloot aan de marketinginspanningen van talloze bedrijven. Daarnaast maken
we ook deel uit van het marketingconcept van het bedrijf waar we werkzaam
zijn. Bewustwording van dit concept en onze rol daarin, zal tot meer begrip
leiden. Het geeft ons tevens de kans om actiever aan dat concept bij te dragen.

Met dank aan mijn vroegere managers, medewerkers en collega’s. Van allen heb
ik veel geleerd, door zowel goede als verkeerde voorbeelden te zien. Allen hebben
mij ook altijd de gelegenheid gegeven om van mijn eigen fouten te leren.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.
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INLEIDING
Marketing is voor veel mensen een ongrijpbaar begrip. We horen er van alles over, maar wat is het
nou precies? Toch hebben we allemaal met marketing te maken. Als consument worden we er
dagelijks aan blootgesteld. Veel mensen hebben in de werksfeer, of bij verenigingen, zijdelings met
marketing te maken. Het is dus goed om er iets van af te weten.
De traditionele marketingliteratuur richt zich vooral op de mensen die in het vakgebied werkzaam
zijn. Dat is lastige en taaie stof voor leken. Dit boekje is juist geschreven om de leek kennis te laten
maken met marketing.
Marketing is een vreemde mix van wetenschap en creativiteit. Enerzijds is er een wiskundige benadering, waarbij bijvoorbeeld statistische methoden gebruikt worden, om onderzoeksresultaten te
interpreteren. Anderzijds is creativiteit vereist om klanten op een originele manier te benaderen, of
reclamecampagnes op te zetten. In dit boekje gaan we daar niet te diep op in. We behandelen de
hoofdlijnen, zodat de mystiek rond het onderwerp hopelijk verdwijnt en marketing voor de lezer
een stuk tastbaarder wordt.
In het eerste hoofdstuk wordt de basisgedachte van marketing op een eenvoudige manier uitgelegd.
Deze basis wordt per onderdeel verder uitgewerkt in de hoofstukken 2 t/m 13. In de hoofdstukken
14 en 15 wordt nog wat nader ingegaan op industriële marketing en marketing voor dienstverlenende organisaties.
Ter verduidelijking van de materie worden diverse voorbeelden gebruikt. Deze staan cursief
afgedrukt.
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DE BASIS
Marketing richt zich op een winstgevende afzet van producten, door in de behoefte van klanten te
voorzien. De hele bedrijfsvoering wordt afgestemd op die winstgevende afzetmogelijkheden. Nu
kan een bedrijf zich, over het algemeen, niet op de behoefte van één specifieke klant richten. Ze
richt zich daarom op groepen klanten met een gelijksoortige behoefte. Dat noemen we marktsegmenten.
Voorbeeld
Het is een tijd van recessie. De werkeloosheid neemt toe. Janssen was vertegenwoordiger bij een
levensmiddelengroothandel, maar is zijn baan kwijt. Hij besluit om voor zichzelf te beginnen. Maar
wat moet hij gaan doen? De consument geeft minder geld uit. Er is minder behoefte aan luxe
artikelen. In de krant ziet hij in de rubriek “zaken en transacties” regelmatig advertenties waarin
partijen kleding aangeboden wordt, tegen afbraakprijzen. Deze partijen zijn meestal in zijn geheel
of in delen te koop. Dat lijkt hem wel wat. Hij kan ze misschien doorverkopen aan marktkooplui, of
aan goedkopere kledingzaken. Hij is tenslotte vertegenwoordiger, nietwaar. Hij praat er eens met
zijn vrouw over. Zij vindt het geen gek idee, maar het lijkt haar beter om de kleding rechtstreeks
aan de consument te gaan verkopen. Als vertegenwoordiger moet je een groot gebied gaan bestrijken en je weet niet hoe de winkeliers op het aanbod zullen reageren. De consument is makkelijker
in te schatten. Bovendien kan zij helpen in een winkel. Ze wonen in Putten en willen daar eigenlijk
wel blijven. Gezien de recessie is her en der wel winkelruimte te huur.
De markt voor kleding bestaat in principe uit alle inwoners van Putten. In de zomer is dat nog vele
malen meer, gezien het grote aantal toeristen dat in Putten komt winkelen. Omdat ze goedkope
kleding willen leveren is het marktsegment misschien beter te omschrijven als: “winkelend publiek
in Putten met een inkomen onder modaal.” Als je dat publiek wilt bedienen moet je een groot
assortiment en alle maten hebben. Dat wordt voor een starter wel moeilijk. Het vraagt veel
winkelruimte en een grote investering in voorraden, met alle risico’s van dien. Misschien is het
beter om zich op een kleiner segment te focussen. Hierover doordenkend komen ze op het segment
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Ze kennen in de omgeving wel wat kledingwinkels die zich
op die doelgroep richten, maar die zitten juist allemaal in dure merkkleding. Janssen gaat eens
gericht kijken wat er voor deze doelgroep allemaal in te kopen is en zijn vrouw gaat in winkels en
op de markt eens kijken hoe de verkoopprijzen liggen.
Als het bedrijf weet op welk marktsegment het zich wil richten (doelgroep), gaat ze bekijken hoe ze
zich wil positioneren. Ze vraagt zich af hoe ze zich van andere aanbieders kan onderscheiden, zodat
de mensen uit de doelgroep een voorkeur voor haar aanbod krijgen.
Voorbeeld
De positionering is in dit geval niet zo moeilijk meer. De Jansens willen goede en betaalbare
kleding leveren voor basisschooljeugd. Dit is het gekozen marktsegment, of wel hun doelgroep. Ze
willen zich echt profileren als prijsbreker en speciaalzaak, maar geen rotzooi verkopen.
Als de positionering duidelijk is, gaan het bedrijf de marketingstrategie bepalen. Dat wil zeggen dat
ze gaat kijken hoe ze haar doelgroep het beste kan bewerken. Dat doen ze door de marketinginstrumenten die hun ten dienste staan verder uit te werken. Dit staat bekend als het bepalen van de
marketingmix. Deze instrumenten zijn bekend als de vier P’s:
- product
- prijs
- plaats (distributie)
- promotie

4

Voorbeeld product
Het productaanbod van de Jansens zal bestaan uit een behoorlijk compleet assortiment goedkope
kleding van redelijke kwaliteit voor jongens en meisjes uit de basisschoolleeftijd. Dit omvat in
principe ondergoed, bovengoed, jassen en accessoires zoals sokken, mutsen, handschoenen, sjaals,
etc. Als het aanbod het toelaat kan het assortiment aangevuld worden met onder meer schoenen,
badkleding en sportkleding. Mogelijke uitbreidingen van het assortiment zijn bijvoorbeeld
schoolartikelen. Omdat veelal de moeders samen met hun kinderen zullen komen is het altijd
mogelijk om als bijartikel wat rekjes aanbiedingen van dameskleding in de winkel te hebben.
Speelgoed voor de jeugd is bijvoorbeeld ook mogelijk.
Voorbeeld prijs
De prijs zal laag moeten zijn. Iets boven het niveau van de marktkoopman, maar duidelijk lager
dan van de normale kleding zaken.
Voorbeeld plaats
Plaats komt van het Engelse “place” en staat eigenlijk voor distributie. Hier is duidelijk gekozen
voor distributie aan de consument via de winkel. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld via de
groothandel naar de winkeliers, de markt, via postorder, via houseparty's, etc.
Nu voor de winkel gekozen is, komt de vestigingsplaats aan de orde. Dat is Putten. Ze kunnen in het
buitengebied in een goedkope schuur gaan zitten, of in een doorgaande winkelstraat. Dat laatste is
natuurlijk een stuk duurder en dat verhoogt de prijzen. Als je in het buitengebied gaat zitten heb je
weer meer advertentiekosten. Het duurt langer voordat ze je weten te vinden. In dit geval willen ze
toch op zoek naar een betaalbare locatie in een winkelstraat. Met name omdat er zomers veel
toeristen komen, die anders de winkel niet zouden kunnen vinden. De inrichting zal eenvoudig,
overzichtelijk, sober, maar netjes moeten zijn. De kassa komt bij de uitgang. Er moet genoeg ruimte
zijn om ook met een kinder- of wandelwagen te kunnen winkelen en er moet ruimte voor pashokjes
zijn.
Uitwerking promotie
In eerste instantie moeten de mensen de weg naar de winkel weten te vinden. Voorafgaand aan de
opening zal er een redactioneel artikel in het lokale huis-aan-huisblad komen (free publicity). De
opening zal verricht worden door een bij de schoolgaande jeugd populaire artiest, die tevens kort
zal optreden. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven en de hoofdprijs is een VIP kaart voor twee
personen voor het eerstvolgende concert. De uitreiking van de prijs komt uiteraard weer in de
krant. Deze spetterende opening wordt aangekondigd middels een huis aan huis verspreide folder.
Bovendien worden alle basisscholen en campings bezocht met het verzoek om een poster voor de
opening op het prikbord te hangen.
De naam van de winkel staat op de gevel en sluit aan bij de positionering. Bijvoorbeeld
“Youthweare”, met als ondertitel “Betaalbare kleding voor de schoolgaande jeugd”. De
weekaanbieding is altijd 20% extra korting op een bepaalde productgroep en wordt vermeld op een
bord voor de winkel en in een advertentie in het huis aan huis blad. Er is geen etalage, maar wel
een open zicht op het interieur. Veel accent ligt op de communicatie van de prijs, zowel in de winkel
als op de ramen. Alles is geprijsd in de vorm van “Van € .. Voor € ..”
Als het marketingconcept uitgewerkt is, wordt het een kwestie van rekenen. Wat is de benodigde
investering aan winkelinrichting en voorraden? Wat zijn vervolgens de vaste en variabele lasten?
Wat kost de openingsstunt? Wat zijn de inkoopprijzen? Wat worden dan de verkoopprijzen? Blijft
er een redelijke winst over?
De Janssens hebben zitten rekenen. De omzet is natuurlijk moeilijk in te schatten. Er zijn ongeveer
2.000 huishoudens in het verzorgingsgebied met kinderen in de doelgroep. Janssen en zijn vrouw
besluiten om zelf een klein marktonderzoek te houden. Ze bellen willekeurig mensen uit het verzorgingsgebied en vragen of die schoolgaande kinderen hebben. Zo ja, dan leggen ze de vraag voor
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wat er paar jaar aan kleding voor de scholier uitgegeven, waar dat besteed wordt en ze vragen of
er behoefte is aan een speciaalzaak met goedkope kleding. Zo berekenen ze dat de doelgroep
ongeveer € 900.000 aan kleding besteedt. Als 10% bij hun koopt levert dat een omzet op van €
90.000. Daar komt de omzet van bijartikelen en de toeristen nog bij. Ze durven het aan, temeer
omdat ze een leuk pand voor een redelijke prijs kunnen huren. Er zit een bovenwoning bij, zodat ze
hun eigen huis kunnen verhuren. Dat drukt de kosten.
De basis van marketing is dus dat je op een winstgevende manier in de behoefte van de doelgroep
wilt voorzien. Die behoefte kun je inschatten, of (laten) onderzoeken. Vervolgens kijk je hoe je wilt
positioneren ten opzichte van andere aanbieders. Dan werk je de verdere aanpak (strategie) uit. Op
het gebied van product, prijs, plaats en promotie neem je besluiten, waarbij je je consequent richt op
die gekozen doelgroep en positionering. Zo ontstaat er een samenhangend pakket van maatregelen.
De ideale marketingmix. Je stemt dus de hele bedrijfsvoering af op de doelgroep en de positionering, teneinde een maximale kans op afzet te krijgen. Je moet daarvoor een duidelijk beeld voor
ogen hebben en dan creatief, maar vooral consequent doorredeneren.
Uitwerking
De winkel van de Jansens mag bijvoorbeeld niet te luxe zijn. Dat heeft negatieve gevolgen voor de
prijs en het past niet bij het imago dat hij wil creëren (goed en goedkoop). Kortom het past niet bij
hun positionering.
Wel, met dit hoofdstuk is de basisgedachte achter marketing hopelijk duidelijk. Natuurlijk komt er
nog veel meer bij kijken. Daar gaat de rest van dit boekje over.
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HISTORIE
Bedrijven kunnen alleen functioneren als hun producten of diensten verkocht worden. Daarbij
wordt verkopen wel gedefinieerd als: “Het verlenen van hulp bij het tot stand komen van ruilprocessen tussen aanbieders en afnemers”. Dat betekent dat er in de oertijd al wel verkopers zullen zijn
geweest. Na de invoering van het geld als ruilmiddel waren er op vele plaatsten verkopers actief in
de vorm van marskramers en handelshuizen. Veel producten waren schaars en de verkrijgbaarheid
was een probleem. De uitvinding van de stoommachine luidde het begin in van de industriële revolutie (omstreeks 1760). Langzaam maar zeker kwam massaproductie op gang. De bedrijven dachten
vooral productiegericht. Door het verhogen van de efficiency van het productieproces probeerde
men zo goedkoop mogelijk te produceren. Dit noemen we het productieconcept. Henry Ford was
daarin een voorloper. Hij ging ervan uit dat iedere Amerikaan wel graag een auto zou willen kopen,
als hij deze zou kunnen betalen. Hij ging het product standaardiseren en voor het eerst auto’s aan de
lopende band maken, om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hij produceerde zelfs maar één
kleur (je kunt bij ons iedere kleur krijgen als het maar zwart is!). Hij werd de grootste autofabrikant
door zijn auto’s voor een breder publiek bereikbaar te maken. Vervolgens kwam het productconcept. Door de groei van het aantal producenten werd de verkrijgbaarheid van producten groter
en steeg de welvaart. De consument kreeg steeds meer keuzemogelijkheden. Bedrijven gingen zich
van de concurrentie onderscheiden door productverbeteringen en het verhogen van de kwaliteit. De
prijs- kwaliteitsverhouding werd belangrijker. Door toenemende productie en concurrentie kwamen
bedrijven met steeds grotere voorraden te zitten. De magazijnen raakten vol en men raakte de
producten niet meer als vanzelf kwijt. Zo ontstond het verkoopconcept. Bedrijven schakelden
handelsreizigers in, die het land door reisden, om ook ver van de producent, de producten te
verkopen. In de tweede helft van de negentiende eeuw richtte John Petterson de eerste professionele
verkooporganisatie op. Eerst lag het accent op het verkopen van voorraden, later besefte men dat
het aankoopgedrag van klanten gestimuleerd kon worden door een krachtig verkoopapparaat en
agressieve reclame. Dit leidde nogal eens tot overrompeling van de klant, die dan achteraf spijt had
van zijn aankoop. Langzaam maar zeker ging men zich realiseren dat klanttevredenheid ook
belangrijk was, om vervolgorders tot stand te kunnen brengen.
In de tweede helft van de twintigste eeuw drong het besef door dat een product niet technisch zo
goed mogelijk moet zijn, maar moet overeenstemmen met de door de klant gewenste kwaliteit. De
gedachte vatte post dat producten moesten voldoen aan de wensen van klanten. Zo ontstond het
marketingconcept. De Amerikaan Philip Kotler heeft daarbij baanbrekend werk verricht. Zijn
definitie van marketing luidt: “Marketing bestaat uit alle activiteiten die zijn gericht op het
bevredigen van wensen en behoeften van afnemers, door middel van ruilprocessen”. Deze
formulering is een stuk breder dan die van verkoop, zoals die aan het begin van dit hoofdstuk vermeld staat. De hele bedrijfsvoering en dus ook de verkoop, kreeg tot doel om zo goed mogelijk aan
die behoefte van de klant tegemoet te komen. Uiteraard wel op een winstgevende manier, anders
verliest het bedrijf zijn bestaansrecht. Klanttevredenheid en klantenbinding werden belangrijke
elementen.
Het societelmarketingconcept gaat nog een stapje verder. Hierbij staat niet alleen de behoefte van
de klant centraal, maar ook het welzijn van de maatschappij op de langere termijn.
Milieuvriendelijkheid, oog voor de belangen van de derde wereld en verantwoord omgaan met
natuurlijke grondstoffen zijn daarbij belangrijke elementen.
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BEHOEFTEN EN MOTIEVEN
“Marketing bestaat uit alle activiteiten die zijn gericht op het bevredigen van wensen en behoeften
van afnemers, door middel van ruilprocessen” Om marketing te kunnen bedrijven moeten daarom
eerst eens wat meer weten over de behoeften en wensen van de klant.
BEHOEFTEN
De basis voor dit onderwerp is terug te voeren op de motivatietheorie van Maslov. Hij stelde dat
ieder mens een oneindig aantal behoeften heeft, die terug te voeren zijn op een aantal basisbehoeften, waar een bepaalde hiërarchie in zit. Als een behoefte op het ene niveau vervuld is, verlegt
deze zich naar het volgende niveau. Deze behoeftenhiërarchie staat bekend als de piramide van
Maslov (figuur 1).

Zelfrealisatie
Ego behoeften
Sociale behoeften
Veiligheids behoeften
Fysiologische behoeften

Figuur 1
Anderen hebben dit verfijnd, of er zaken aan toegevoegd, maar in het kader van dit boekje is dit
model goed bruikbaar.
Even een korte uitleg van de verschillende lagen.
Fysiologische behoeften.
Aan de basis staat de zorg om te overleven centraal. Denk daarbij aan zuurstof, water, voeding,
slaap, gezondheid, etc.
Veiligheidsbehoeften
In de volgende laag gaat het om het zeker stellen van het dagelijks bestaan zoals veiligheid,
bescherming, inkomen, werk, etc.
Sociale behoeften
Als het dagelijks bestaan voldoende beschermd is, komt de behoefte om ergens bij te horen,
zoals acceptatie, vriendschap, genegenheid, liefde, gezin, etc.
Ego behoeften
Dit is de behoefte om in een groep een hogere positie in te nemen. Er spelen zaken zoals aandacht, macht, prestige, status, respect, etc.
Behoefte aan zelfrealisatie
Het zichzelf ontplooien staat nu centraal. Denk daarbij aan talenten ontplooien, jezelf ontwikkelen, kunst, creatief uitleven, etc.
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De clochard die tussen de vuilnis naar een bruikbare warme jas zoekt, omdat hij niet wil bevriezen
zit met zijn behoefte in laag één. De zanger die een jas wil, omdat hij bang is dat hij zijn stem zal
verliezen zit in laag twee. De scholier die een jas van een bepaald merk wil, omdat hij anders voor
zijn klasgenoten niet meer meetelt, zit met zijn behoefte in niveau drie. De manager die een jas wil
van een bepaald merk, om daarmee te laten zien hoe succesvol hij wel is, zit in niveau vier. De man
die afstand gedaan heeft van zijn bezittingen en schaapherder is geworden en volledig tevreden een
warme jas breit van de eigen geschoren en gesponnen wol, zit in niveau vijf.
Voorbeelden van verschillende behoeften op diverse niveaus, die allemaal met een jas bevredigd
kunnen worden. Zoals gezegd, heeft iedereen behoeften op verschillende niveaus. Diezelfde schaapherder kan bijvoorbeeld ook behoefte hebben aan een droge en tochtvrije hut. Die behoefte kan zijn
oorsprong hebben in niveau één of twee.
Eten en drinken
In onze cultuur speelt de behoefte aan eten en drinken zich vaak af in niveau drie en vier. We gaan
wat vaker uit eten, of maken er iets gezelligs van. Soms wordt er iets georganiseerd, of doen we aan
iets mee uit status overwegingen. In een aantal andere landen voelt men deze behoefte dagelijks op
niveau één, omdat er een schrijnend tekort is.
Als een behoefte op een bepaald niveau bevredigd is, dan bestaat hij niet meer, maar er komt een
andere behoefte op hetzelfde, of op een ander niveau voor in de plaats, die dan weer bevredigd moet
worden. Denk bijvoorbeeld aan woonruimte. Dat begint misschien met een huurhuis. Als dat vervuld is wil men een koopwoning. Zo schuif dat door naar bijvoorbeeld een hoekwoning met garage,
een vrijstaand huis, een villa, etc. Hier past de uitdrukking: “Het bezit van de zaak is het einde van
het vermaak”.
Het behoeftenpatroon van mensen verschuift. Dat kan omdat bestaande behoeften vervuld worden
en er nieuwe voor in de plaats komen. Het kan ook omdat iemand in andere omstandigheden terechtkomt. Dat kan langzaam maar zeker gaan, maar ook heel plotseling. Als iemand hoort dat hij
een levensbedreigende ziekte heeft, heeft dat acute invloed op zijn behoeftenpatroon.
Het nieuwe huis
Meneer A woont in een tussenwoning het is een eigen huis en hij heeft het naar zijn zin. Zijn
buurman, waar hij goed bevriend mee is, vertelt hem dat hij een stukje grond heeft gekocht en daar
een vrijstaand huis op wil laten bouwen. In de komende tijd laat de buurman regelmatig
enthousiast de bouwtekeningen zien. De behoefte bij A aan een vrijstaand huis groeit met de dag.
Hij laat zich ook inschrijven voor een stukje bouwgrond. Tot zijn vreugde krijgt hij een mooi
perceel toegewezen. Hij maakt bouwplannen en het blijkt dat hij veel van zijn ideeën kan realiseren
in het nieuwe huis. Naarmate de bouw vordert wordt zijn ongeduld en het verlangen naar het
nieuwe huis steeds groter. Hij kijkt om zich heen en kan zich al niet meer voorstellen dat hij het al
die jaren in dit toch wel bekrompen rijtjeshuis heeft uitgehouden. Nou ja, nog een paar maanden en
dan kan hij er gelukkig uit.
Dan slaat het noodlot toe. De huizenmarkt stort in, voordat zijn bestaande huis verkocht is. Al snel
wordt duidelijk dat hij een probleem heeft. Hij besluit om ook het nieuwe, bijna afgebouwde, huis te
koop te zetten. Maar er zijn weinig kopers. Men wacht liever de ontwikkeling op de huizenmarkt
nog even af. Voor meneer A dreigt het spookbeeld dat hij niet lang meer aan zijn verplichtingen kan
voldoen. Hij kan de lasten van twee huizen niet opbrengen. Als het zo door gaat zullen beide huizen
geveild moeten worden. Hij had zich al verzoend met de gedachte dat het nieuwe huis niet door zou
gaan. Maar nu dreigt hij het bestaande ook te verliezen. Hij kijkt om zich heen. Hoe heeft hij ooit
ontevreden over dit huis kunnen zijn.
Waar het om draait is dat iedereen behoeften heeft. Deze liggen op verschillende niveaus en
veranderen in de tijd. Soms langzaam, soms plotseling.
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We zijn ons lang niet van al onze behoeften bewust. De meeste zijn latent aanwezig. Dat is
misschien maar goed ook. Daarbij kan nog een onderscheid gemaakt worden tussen:
Latente onbevredigde behoefte
Van deze behoefte zijn we ons niet bewust. Dat hij niet vervuld is, zijn we ons dus ook niet
bewust. Dat besef komt pas als we ons de behoefte bewust worden.
Latente bevredigde behoefte
Van deze behoefte zijn we ons misschien ooit wel eens bewust geweest, misschien ook niet. We
beseffen het niet meer, omdat hij als vanzelfsprekend vervuld wordt. Als de vervulling stopt,
komt onmiddellijk de bewustwording van de behoefte op gang.
De afwasmachine
Meneer B deed iedere avond samen met zijn vrouw de afwas. Hij vond dat een vervelend werkje,
maar wilde het haar ook niet alleen laten doen. Verschillende keren heeft hij de suggestie gedaan
om een afwasmachine aan te schaffen. Zij vond dat onzin. Zo’n dure machine voor dat kleine beetje
afwas! Meneer B kocht, zonder overleg, een afwasmachine en liet deze vlak voor Kerstmis
installeren. Zowel op de 1e als de 2e Kerstdag verzorgden ze een diner voor familie en kennissen.
De afwasmachine bewees goede diensten. Als hij nu stuk is roept zijn vrouw als eerste dat hij snel
gemaakt moet worden, of dat er anders maar een nieuwe moet komen. Zij is zich nooit van de
behoefte bewust geweest, maar is het geworden door het gebruik van het apparaat.
MOTIEVEN
In de theorie wordt soms een onderscheid gemaakt tussen biologische (primaire) en psychologische
(secondaire) behoeften. Anderen maken een onderscheid tussen behoeften en wensen, waarbij
behoeften aangeboren zijn en wensen cultuur bepaald zijn. De behoefte aan drinken, wordt door de
ene groep vertaald in de behoefte aan water, en door de andere groep door de behoefte aan cola. Dit
onderscheid is hier niet van belang. Waar het om gaat is dat de behoefte aan water, of de behoefte
aan cola herkend wordt.
De intensiteit van de behoeften waarvan we ons bewust zijn verschilt. Sommige behoeften zijn zo
sterk, dat we de inwendige prikkel krijgen om ze te bevredigen. Als dat gebeurt, zet een behoefte
zich om in een motief. Een motief is dus de innerlijke drang die we hebben om een behoefte te bevredigen. Evenals behoeften, hebben we dus ook verschillende motieven, die weer veranderen in de
tijd. Als we een behoefte willen bevredigen door het aankopen van iets, dan is er sprake van een
koopmotief.
We hebben dus allemaal behoeften en wensen, die zijn individueel verschillend en veranderen ook
nog in de tijd. Desondanks zijn er altijd groepen van mensen, die een gemeenschappelijke behoefte
hebben. Er verdwijnen mensen uit die groep, maar er komen vaak ook weer nieuwe bij.
Bijvoorbeeld mensen die behoefte hebben aan een eigen huis. Soms zijn er trends zichtbaar. In
tijden van economische voorspoed groeit de behoefte aan luxe goederen. Tijdens een recessie neemt
die behoefte weer af.
Marketing richt zich in eerste instantie op groepen mensen met een gemeenschappelijke behoefte.
Men poogt natuurlijk ook regelmatig om de behoefte van mensen te beïnvloeden, door producten
extra begerenswaardig te maken. Als de beste voetballers ter wereld allemaal hetzelfde merk
voetbalschoenen dragen, wordt dat merk een stuk begerenswaardiger.
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CONSUMENTENGEDRAG
We weten nu iets meer over de behoeften en motieven, maar dat is nog niet genoeg. Alvorens we
marketing gaan bedrijven, moeten we eerst nog wat meer weten over het gedrag van consumenten.
Dat lijkt simpel, we zijn immers allemaal consument en uit dien hoofde min of meer ervaringsdeskundige. Toch hebben we vaak weinig zicht op ons eigen consumentengedrag, laat staan op dat van
anderen. Daarom zetten we onszelf in dit hoofdstuk eens in de consumentenrol. Wanneer kopen we
iets? Het antwoord is simpel, als we een koopmotief hebben. En hoe bepalen we onze keuze?
BLACK BOX
Het is niet precies bekend wat zich in mensen afspeelt. Het is dus ook niet helemaal duidelijk hoe
een latente behoefte uitgroeit naar een bewuste behoefte en hoe een bewuste behoefte uitgroeit tot
een motief, of koopmotief. Dit onbekende terrein noemen we de black box. Wel is bekend dat zich
daar een aantal mentale processen afspeelt. Ook is duidelijk dat de omgeving van invloed is op onze
black box.
De black box en zijn omgevingsfactoren zijn weergegeven in een model dat goed bruikbaar is om
het consumentengedrag nader te verklaren. Zie figuur 2 op de volgende pagina..
Exogene factoren
We worden beïnvloed door een aantal exogene factoren. Invloeden van buitenaf dus. Deze bestaan
uit:
Culturele omgevingsfactoren
Hieronder verstaan we de door de mens gecreëerde, van generatie tot generatie doorgegeven
waarden en normen. De cultuur waarin we zitten oefent dus invloed op ons uit. Deze cultuur
verandert wel, maar daar gaat relatief veel tijd overheen. Een behoorlijke verandering, die zich
binnen een aantal jaren voltrekt noemen we al gauw een cultuurschok. Door migratie is het
aantal verschillende culturen, binnen ons land, de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Dat is
dus zeker een factor om rekening mee te houden.
Binnen een cultuur zijn er verschillende subculturen. Dat zijn groeperingen binnen een bepaalde
cultuur met een aantal eigen waarden en normen. Denk bijvoorbeeld aan leeftijdsgroepen,
godsdienstige groeperingen, beroepsgroepen, etc.
Sociale omgevingsfactoren
Binnen dit gebied worden we beïnvloed door referentiegroepen, opinieleiders en het gezin.
Referentiegroepen zijn groepen waar we ons graag aan spiegelen. Dat kunnen groepen zijn,
waar we zelf deel van uit maken (directe groepen), of groepen waar we geen deel van uit maken
(indirecte groepen). Directe groepen zijn bijvoorbeeld collega’s, teamleden, etc. Voorbeelden
van indirecte groepen zijn vakbonden, omroepverenigingen, politieke partijen. Directe groepen
hebben over het algemeen meer invloed.
Opinieleiders zijn meestal mensen in onze directe omgeving, die op een bepaald gebied veel
kennis van zaken hebben en dat gevraagd, of ongevraagd, vaak op informele wijze, aan ons
overbrengen. Voor verschillende gebieden kunnen dat verschillende mensen zijn. Zij hebben
een behoorlijke invloed, omdat ze onverdacht zijn. Ze zijn betrouwbaar en hebben het beste met
ons voor. Ze geven zowel positieve als negatieve informatie. Soms is de opinieleider iemand die
verder van ons af staat, maar waar we ons toch naar richten. Bijvoorbeeld een idool.
Natuurlijk is ook het gezin van invloed. Dat geldt zowel voor het gezin waarbinnen we
opgegroeid zijn, als het gezin waar we nu deel van uit maken. Het begrip gezin kunnen we in dit
verband moeiteloos vervangen door iedere andere samenlevingsvorm.
Persoonlijke omgevingsfactoren
Ook een aantal persoonlijke factoren hebben invloed op onze motieven en koopmotieven. Denk
daarbij aan levensfase, beroep, inkomen, persoonlijkheid, levensstijl, etc.
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Exogene factoren
Culturele factoren
Cultuur
Subcultuur
Sociale klasse

Sociale factoren
Referentiegroepen
Opinieleiders
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Black Box
Besluitvormingsproces
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Leerproces
Associatief leren
Operant leren
Cognitief leren
Perceptieproces
Selectieve blootstelling
Selectieve attentie
Selectieve vervorming
Selectieve herinnering
Attitudevormingsproces
Cognitieve component
Affectieve componenet
Conatieve component
Rationaliseringsproces

Behoeften
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Gebeurtenis
Reclame
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Formuleren gezochte nuttigheden
Verzamelen van informatie
Evaluatie van alternatieven

Gedrag

Resultaat

Versterken
Positief

Negatief
Cognitieve dissonantie

Informatie verzamelen

Figuur 2
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Stimuli
De stimuli zijn andere, van buitenaf komende prikkels. Zij zetten de processen binnen de black box
op gang, waardoor we onze behoeften signaleren, of stimuleren, zodat ze uitgroeien tot motieven.
Bijvoorbeeld door gesprekken, (plotselinge) gebeurtenissen, reclame, etc.
Black box
Wat zich daarbinnen afspeelt weten we dus niet precies. Er spelen in ieder geval een aantal mentale
processen, die van belang zijn. Ze beïnvloeden elkaar en ze beïnvloeden ook onze behoeften en motieven.
Leerproces
Ervaringen spelen binnen de black box een belangrijke rol. Van die ervaringen leren we en van
de opgedane kennis maken we weer gebruik. Daarbij is het goed om te bedenken dat mensen op
verschillende manieren leren. Zo onderscheiden we:
- associatief leren (klassieke conditionering)
- operant leren: beloond gedrag heeft de neiging om zich te herhalen. Zo volgen beloningen en
herhalingen zich op, totdat gewoontevorming optreedt. Omgekeerd heeft gedrag de neiging
zich niet te herhalen als het bestraft wordt.
- cognitief leren: dit is niet het leren uit ervaringen, maar door informatie tot je te nemen.
Perceptieproces
We nemen allemaal op onze eigen manier waar. We zien, als het ware, alles door een gekleurde
bril. We weten dus niets, maar kennen alleen onze eigen perceptie. Binnen dit proces is er bijvoorbeeld sprake van:
- selectieve blootstelling: aan welke informatie stellen we ons bloot
- selectieve attentie: wat we waarnemen van de informatie waaraan we ons bloot stellen, hangt
sterk af van de attentiewaarde die het voor ons heeft.
- selectieve vervorming: onbewust vervormen we de waargenomen informatie, zodat het beter
aansluit bij onze bestaande opvattingen. We zien wat we willen zien.
- selectieve herinnering: we herinneren ons alleen de waarnemingen, die ons uitkomen en die
aansluiten bij onze opvattingen
Attitudevormingsproces
Een attitude is een duurzaam aangeleerde houding die we hebben ten opzichte van iets of
iemand. Deze attitude bestaat uit drie componenten:
- cognitieve component. Dit heeft betrekking op de kennis die we over iets of iemand hebben.
- affectieve component. Dit heeft betrekking op de waardering die we voor iets of iemand
hebben.
- conatieve component. Dit heeft betrekking op het gedrag, of de gedragsintentie die we ten
opzichte van iets of iemand hebben.
Rationaliseringsproces
Het bewust worden van behoeften en het omzetten van behoeften in (koop)motieven is in eerste
instantie een emotioneel proces. Opeens worden we ons iets bewust en opeens krijgen we de
opwelling om er iets mee te gaan doen. Naarmate de gevolgen voor ons, of onze omgeving
groter zijn, gaan we dit emotionele proces meer rationaliseren. Daarmee bedoel ik dat we onze
emotie gaan vertalen naar redelijke argumenten.
Kleine kinderen rationaliseren nog weinig. Dingen komen spontaan bij ze op en moeten dan ook
uitgevoerd worden. Als dit niet kan, of mag, van de ouders, stuit dit op een wereld van onbegrip. Het leidt vaak tot emotionele uitbarstingen (huilen, of driftbuien). Naarmate we ouder
worden gaat we meer rationaliseren. We worden “verstandiger”. De spontaniteit verdwijnt meer
naar de achtergrond en wordt verdrongen door zorgvuldige afwegingen. In onze cultuur speelt
deze rationalisering een grote rol. We kunnen ons geen uitglijders veroorloven, want dan wordt
er genadeloos met ons afgerekend. Als iemand in een spontane opwelling al een aantal keren
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dingen gekocht heeft die anderen afkeuren, dan denkt hij de volgende keer wel even drie keer na
voordat hij iets aanschaft, zeker als hij zich van die anderen afhankelijk voelt.
Engelsdrop
Meneer C heeft boodschappen gedaan en staat bij de kassa van de supermarkt te wachten. Hij
hoeft zich geen zorgen te maken over zijn budget. Voor de kassa liggen zakken met Engelsdrop
verleidelijk uitgestald. Door deze prikkel groeit zijn behoefte aan Engelsdrop. Als hij
vervolgens ziet dat ze nog in de aanbieding zijn ook, wordt zijn behoefte omgezet in een motief.
Hij neemt in een opwelling een zak mee.
Meneer D staat ook bij de kassa. Zijn budget is beperkt hij doet bewust boodschappen. Bij de
kassa ziet hij het Engelsdrop. Ook zijn behoefte groeit. De impact van zijn besluit is voor hem,
gezien zijn krappe budget, veel groter. Ook al is het een aanbieding. Hij rationaliseert zijn
opwelling en koopt niet. Hij vindt dat hij het ten opzichte van zijn vrouw, die altijd zo zuinig
mogelijk doet, niet kan maken. Zijn behoefte verdwijnt weer naar de achtergrond en blijft latent
aanwezig.
Veel behoeften worden niet omgezet in motieven omdat we na rationalisering denken dat het
toch niet haalbaar is. Dit is een onderschat aspect. Als iemand denkt dat het niet verstandig is, of
dat het niet binnen zijn mogelijkheden ligt om de behoefte te vervullen, wordt deze behoefte
niet omgezet in een motief. Hij verdringt de behoefte.
KOOPMOTIEVEN
Als een sterke behoefte bevredigd kan worden door de aankoop van een goed, of dienst, is er sprake
van een koopmotief. Het ontstaan van koopmotieven is nog wat nader te verduidelijken aan de hand
van het volgende eenvoudig motivatiemodel (figuur 3).
Op de B-lijn staan de behoeften. Onderaan latent en bovenaan sterk. De H-lijn geeft perceptie van
de haalbaarheid weer. Onderaan laag en bovenaan hoog. Als er een sterke behoefte is, die bevredigd
kan worden door de aankoop van iets en men denkt dat deze aankoop haalbaar is, dan is er sprake
van een koopmotief.

Koopmotieven

Sterke behoeften

Behoeften

Latente behoeften

B

Hoog

H

Haalbaarheid

Laag

Figuur 3
Voorbeeld:
1. A wil graag een nieuwe auto, maar hij heeft er geen geld voor. Geen koopmotief.
2. A wil graag een nieuwe auto en heeft er het geld voor. Koopmotief.
3. A vindt een nieuwe auto niet belangrijk, maar heeft er wel het geld voor. Geen koopmotief.
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Drie situaties. Alleen in situatie 2 is er sprake van een koopmotief. Toch is het best mogelijk om in
situatie 1 tot de verkoop van een auto te komen. Als de aanbieder A kan laten zien dat het binnen
zijn mogelijkheden ligt. De haalbaarheid wordt dus vergroot. Bijvoorbeeld nu kopen en pas later
betalen. In situatie 3 is de behoefte laag. Wellicht is de behoefte te beïnvloeden. Waarom vindt A
een nieuwe auto niet belangrijk? Misschien vindt hij het wel geldverspilling en rijdt hij daarom in
een tweedehands auto. Als de aanbieder aan kan tonen dat hij in een nieuwe auto minder kosten per
kilometer heeft, zal de behoefte aan een nieuwe auto sterk groeien.
Het kan ook zijn dat meneer A andere behoeften heeft en bijvoorbeeld vakantie houden belangrijker
vindt dan een nieuwe auto. Als de aanbieder hem kan overtuigen dat de aankoop van een bepaalde
auto veel meer vakantieplezier oplevert, zou hij wel een koopmotief hebben.
BESLUITVORMINGSPROCES
Het complete besluitvormingsproces dat we doorlopen bij de aankoop van iets, bestaat uit een aantal stappen.
1. Bewustwording van de behoefte. Dat is dus het hele proces van het omzetten van latente
behoeften naar koopmotieven.
2. Formulering van gezochte nuttigheden. Met welke producten kunnen we onze behoefte
bevredigen. Deze producten zitten in onze zogenaamde awareness set. Dat wil zeggen dat
we ons van het bestaan van deze producten bewust zijn
3. Verzamelen van informatie. Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse producten en
merken.
4. Evaluatie. We kiezen uiteindelijk uit een aantal product- en merkmogelijkheden. Deze
producten zitten in de evoked set. Hierin zitten de producten die het best bij onze wensen
aansluiten.
5. Respons. Dit kan bestaan uit een aankoop, een offerte, een proef-aankoop, een proefrit, etc.
6. Gedrag na aankoop. Ook wel gebruikerservaring.
Als de aankoop ons bevalt (positieve ervaring) heeft dat invloed op de mentale processen.
We hebben wat geleerd en dat kan van invloed zijn op ons perceptieproces en attitudevormingsproces. De vervulde behoefte is geen koopmotief meer.
Als we spijt krijgen van de aankoop is er sprake van cognitieve dissonantie (negatieve
ervaring). Dat heeft eveneens invloed op onze mentale processen. De behoefte is echter niet
verdwenen. Als de prikkel om hem te vervullen ook niet verdwenen is, dan is het koopmotief in stand gebleven en zullen we, met gebruikmaking van de vorige ervaring, opnieuw een
poging ondernemen om de behoefte te bevredigen. Het kan ook zijn dat we ervaren hebben
dat het vervullen van deze behoefte niet haalbaar is en dat het daardoor naar de achtergrond
gedrongen wordt.
Cognitieve dissonantie is een gevoel van onbehagen. We proberen dat weg te nemen door:
- het verzamelen van positieve informatie over het aangekochte product. Hierdoor bevestigen
we voor onszelf dat de keus toch goed is geweest.
- ons af te sluiten (selectieve attentie) voor positieve informatie over alternatieve producten uit
de evoked set. Daarmee voorkomen we dat de cognitieve dissonantie groter wordt.
- het ontwijken van negatieve informatie over het aangekochte product.
BETEKENIS VOR DE MARKETING
Wat betekent ons consumentengedrag, zoals dat weergegeven is in figuur 2, nu voor de marketing?
Allereerst zal duidelijk geworden zijn dat ons koopgedrag door veel dingen beïnvloed wordt. De
logische consequentie van die constatering is dat het aankopen van iets geen op zichzelf staande
activiteit is, maar deel uit maakt van een grotere beïnvloeding, waar we als consument aan bloot
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staan, waarbij het van belang is dat deze invloeden elkaar versterken. Veel marketinginspanningen
zijn daarop gericht. Laten we even een paar aspecten doornemen.
Exogene factoren
Marketing is van invloed op de cultuur. Zo leven wij in een typische consumptiemaatschappij.
Cultuurveranderingen voltrekken zich echter langzaam. Daarom is voor de dagelijkse marketingpraktijk cultuur een gegeven. De marketing moet dus aansluiten bij de bestaande cultuur. Dat
betekent ook dat er voor verschillende culturele groepen verschillende marketingconcepten gemaakt
moeten worden.
Binnen de marketing wordt bewust gebruik gemaakt van sociale omgevingsfactoren. Hier zijn legio
voorbeelden van. Men richt zich bijvoorbeeld op referentiegroepen, door een vorm van relatiemarketing in te zetten om deze groepen te benaderen. Zo worden reizen aangeboden door
personeelsverenigingen, e.d. Er zijn bedrijven die hun marketing er speciaal op gericht hebben. Ze
werven verkopers, die aan vrienden en kennissen verkopen. Deze verkopers maken een aantal van
hun klanten, die een eigen netwerk hebben, wederverkopers, die ook weer aan hun vrienden en
kennissen verkopen, enzovoort (netwerkmarketing). Ook kan men in de reclame gebruik maken van
bepaalde idolen. Als zij het artikel promoten heeft dat een grotere impact dan wanneer u of ik dat
doen. Een andere mogelijkheid is, om zich vooral te richten op opinieleiders. Middels vakbladen
richt men zich tot de echte liefhebber, in de verwachting dat die zijn omgeving positief zal
beïnvloeden. Met sommige producten richt men zich bewust tot de man, de vrouw, of de kinderen
binnen het gezin, omdat die het meeste invloed op de koopbeslissing hebben.
De marketinginspanningen richten zich vaak op bepaalde leeftijdsgroepen, inkomensgroepen,
beroepen, levensstijlen, levensfasen, etc. Zo segmenteert men de markt in groepen met gemeenschappelijke behoeften. Hier zijn ontelbaar veel voorbeelden van. Huishoudens met baby’s hebben
behoefte aan luiers.
Stimuli
Dit zijn de plotselinge van buitenaf komende prikkels, waardoor we ons bewust worden van onze
behoeften en motieven. Middels reclame worden daar dagelijkse pogingen toe ondernomen. Voor
sommige low-interest producten is dat niet voldoende dan worden er verkopers ingezet om de
bewustwording in gang zetten. Klassieke voorbeelden hiervan zijn levensverzekeringen, abonnementen op boekenclubs, verkoop van encyclopedieën, etc.
Mentale processen
Middels marketing willen ze onze attitude beïnvloeden. Eerst moeten we kennis hebben van het
product. Dat is het cognitieve aspect. Vervolgens moeten we het productaanbod gaan appreciëren.
We moeten er waardering voor krijgen. Dat is het affectieve aspect. Tot slot moeten we er toe gezet
worden om tot koop over te gaan. Het conatieve aspect. Overigens kan de volgorde ook anders zijn.
Een nieuw soort broodbeleg wordt als “sensationeel” vlak voor de kassa, ter kennismaking,
aangeboden met 50% korting. We kopen het (conatief), nemen het mee naar huis, proeven het en
vinden het lekker (affectief), vervolgens gaan we eens op de verpakking kijken wat de ingrediënten
eigenlijk zijn (cognitief).
De informatie die we krijgen en de ervaringen die we opdoen zijn natuurlijk ook van invloed op ons
leerproces en perceptieproces. Deze perceptie kan overigens sterk afwijken van de werkelijkheid.
De moderne verzekeringsmaatschappij
Toen bij een klantenonderzoek van een bekende verzekeringsmaatschappij bleek dat de klanten het
een oubollig bedrijf vonden, begonnen ze een frisse reclamecampagne onder het motto:”Ons
bedrijf verzekert modern”. Dit werd ondersteund met een aanpassing van het logo, het briefpapier,
etc. In de branche bleven ze nog steeds als oubollig bekend staan, maar in de perceptie van klant
werd het imago moderner.
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Besluitvormingsproces
Natuurlijk doen de aanbieders voortdurend pogingen om ons besluitvormingsproces te beïnvloeden. Ze proberen hun product een zodanige bekendheid te geven dat ze deel uit maken van onze
awareness-, of zelfs onze evoked set. Winkelinrichtingen worden zo gemaakt dat verkoop van een
bepaald product gestimuleerd wordt. In de supermarkt hoef je bijvoorbeeld nooit te bukken voor
een A-merk. Verkopers worden ingezet om ons van onze behoefte bewust te maken, om ons te laten
zien dat hun product aan onze behoefte voldoet en ze geven ons het laatste zetje bij de besluitvorming. Soms wordt ook na de aankoop contact met ons gehouden. Alles met het doel om cognitieve
dissonantie te voorkomen en vervolgaankopen te stimuleren.
INFORMATIE
Het is dus niet zo vreemd dat we bestookt worden met allerlei informatie. Informatie speelt nu
eenmaal een belangrijke rol bij ons besluitvormingsproces:
Ze kan de rol hebben van de externe stimulus.
Het geeft de prikkel om het proces in de black box op gang te zetten
Ze beïnvloedt de mentale processen
Door de informatie die we ontvangen leren we. Het beïnvloedt onze perceptie en kan onze
attitude veranderen.
Ze zorgt voor informatie over het product en het merk.
Het product krijgt bekendheid en komt daardoor in de awareness set of zelfs evoked set. Ook de
houding (attitude) van iemand ten opzichte van een bepaald product en merk wordt er deels
door bepaald.
Ze beïnvloed de evaluatie.
Bij de evaluatie, waar de keuze gemaakt wordt tussen de producten uit de evoked set, vormt
informatie de basis voor de waarderingscriteria die gehanteerd worden.
Ze kan cognitieve dissonantie voorkomen
Informatie na de koop heeft invloed op de mate van tevredenheid bij de gebruiker.
Bij het vergaren van deze informatie kunnen we als consument passief betrokken zijn, maar ook
actief. Van passieve betrokkenheid is sprake als we open staan voor de informatie. Die informatie
kan van alle kanten komen. Bijvoorbeeld vanuit onze omgeving, of door middel van reclame.
Bij actieve betrokkenheid gaan we zelf op zoek naar informatie. Bronnen die we gebruiken zijn o.a.:
- persoonlijke informatie
• niet-commercieel (face-to-face groepen)
• commercieel (verkopers)
- niet persoonlijke informatie
• niet-commercieel (redactionele artikelen, consumentengids)
• commercieel (advertenties, folders)
- eigen informatie
• ervaringen
• zelfkennis
AANKOOPGEDRAG
Of het hele besluitvormingsproces doorlopen wordt, hangt af van de koopsituatie. In verschillende
koopsituaties is ons aankoopgedrag anders. We onderscheiden daarbij:
Routinematig aankoopgedrag (RAG)
We hebben veel ervaring met dit soort aankopen. De keuzecriteria liggen vast en we hebben een
duidelijke merkenvoorkeur. Na de behoefte is het een vanzelfsprekende aankoop.
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Beperkt probleem oplossend aankoopgedrag (BPO)
In deze situatie hebben we ook de nodige ervaring met de aankoop. We zijn echter nog niet
zeker van het te kiezen product, omdat er steeds nieuwe op de markt komen, of omdat onze
situatie veranderd is. We hebben dus meer informatie nodig dan bij routinematige aankoop.
Uitgebreid probleemoplossend aankoopgedrag (UPO)
We hebben weinig of geen ervaring met dit soort aankopen. De keuzecriteria liggen nog niet
vast. We gaan op zoek naar informatie en zullen alternatieven tegen elkaar afwegen. We doorlopen in dat geval dus alle fasen van het koopproces.
DE ADOPTIECURVE
Het koopgedrag van consumenten is ook afhankelijk van de vraag hoe lang een product op de markt
is. Sommige consumenten zullen een nieuw product snel accepteren, anderen kijken liever eerst de
kat uit de boom. Rogers heeft dit verduidelijkt door een aantal verschillende categorieën aanvaarders onder te brengen in de adoptiecurve (figuur 4)
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Figuur 4
Innovators
Mensen met een grote vernieuwingsdrang. Het is voor de marketing een belangrijke groep,
omdat ze de verkoop op gang brengen. Ze lezen redactionele artikelen over producten. Ze zijn
meestal vrij jong.
Early adopters
Van groot belang. Ze genieten een hoge sociale status en zijn vaak opinieleiders voor andere
groepen. Veel communicatie richt zich op deze groep (beurzen, vakbladen, etc.)
Early majority
Kopen als het product zijn waarde heeft bewezen. Grote groep die te bereiken is middels massa
communicatie.
Late majority
Afwachtende groep, met beperkte financiële middelen. Toch belangrijk vanwege de omvang.
Goed te bereiken door een goed distributiesysteem.
Laggards
Hebben weerstand tegen veranderingen. Zijn moeilijk over te halen. Kleine groep die moeilijk
te bereiken is. Minder interessant.
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DE MARKT
Marketing is dus inspelen op de behoeften en wensen van consumenten. De hele bedrijfsvoering
wordt daarop afgestemd. Nu kan een ondernemer, in principe, zijn hele bedrijfsvoering niet afstemmen op één consument. Hij gaat het afstemmen op een groep consumenten met een gelijksoortige
behoeften.
MARKT
Een markt is een door ruil of ruilmogelijkheden samenhangend geheel van vragers en aanbieders.
Er is een onderscheid tussen:
Abstracte markt.
Dit is het geheel van vraag en aanbod van een bepaald goed. Dit is een theoretisch begrip waar
alle krachten samenkomen en dat bepalend is voor de prijsvorming. Bijvoorbeeld de huizenmarkt.
Concrete markt
Dit is een geografische plaats waar kopers en verkopers elkaar treffen. Denk aan weekmarkten,
veilingen, beurzen. Door de techniek wordt het geografische minder belangrijk.
In de marketing noemen we een groep mensen met een gelijksoortige behoefte een markt. Zo’n
markt moet aan een aantal criteria voldoen, namelijk:
Homogeen en verschillend
Dit lijkt in tegenspraak met elkaar, maar het valt mee. Er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke behoefte. In die zin is er sprake van homogeniteit. Die behoefte wijkt af van die
van andere markten. In die zin is er sprake van verschillendheid.
Groot genoeg
De omvang van de markt moet zodanig zijn dat hij op een winstgevende manier bewerkt kan
worden. Groot genoeg is daarbij een betrekkelijk begrip. De markt voor massaproductiegoederen zal bijvoorbeeld veel groter moeten zijn dan de markt voor speciale goederen.
Geografisch geconcentreerd
Voor het bewerken en het bedienen van de markt is, om praktische redenen, een zekere
geografische concentratie noodzakelijk.
Benaderbaar
De markt moet te benaderen zijn. De markt moet te lokaliseren zijn. Als je een product hebt
voor roodharige mensen in Nederland, heb je een probleem om deze te bereiken. De adressen
zijn niet verkrijgbaar en ze hebben ook geen speciale samenkomstplaatsen, of verenigingen.
Verenigbaar
Product, markt en verkoper moeten verenigbaar zijn. In moslimlanden hebben vrouwen behoefte aan een hoofddeksel. Toch is er geen markt voor dameshoedjes.
Meetbaar
Er moeten marktgegevens voorhanden zijn. Het omzetpotentieel moet berekend kunnen worden.
Marktaandelen moeten berekend kunnen worden, zodat zichtbaar te maken is hoe de markt zich
ontwikkelt en wat de effecten van de eigen marketinginspanningen zijn.
Voorbeeld autobedrijf
Zo kunnen we stellen dat de markt voor personenauto’s in Nederland bestaat uit alle inwoners die
een rijbewijs hebben. We gaan er dan gemakshalve van uit dat die vroeg of laat over een eigen auto
willen beschikken. Als we de adressen hiervan niet kunnen verkrijgen, is hij voor ons moeilijk
benaderbaar. We kunnen dan beter als markt kiezen voor alle inwoners boven de 18 jaar. Die
hebben weleenswaar niet allemaal een rijbewijs, maar als we ons op deze markt richten weten we
zeker dat we alle inwoners met een rijbewijs bereiken. Adressen van deze markt zijn verkrijgbaar.
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MARKTSEGMENTEN
Als een markt te groot, of niet homogeen genoeg is, dan kan hij gesegmenteerd worden. Dat wil
zeggen dat we de totale markt opdelen in een aantal segmenten, zoals we een taart in punten snijden. Er zijn een aantal criteria, die gebruikt kunnen worden om een markt te segmenteren. Dat zijn:
Cultuur
Variabelen zijn: ras of nationaliteit. In Nederland worden groepen allochtonen bijvoorbeeld
steeds interessanter. Het zijn aparte groepen, die om een eigen benadering vragen. Veel groepen
zijn inmiddels groot genoeg om als een apart segment te gaan bewerken.
Geografie
Variabelen zijn: land, streek, plaats, of klimatologisch gebied. Homogene marktsegmenten zijn
geografisch alleen maar te onderscheiden als de geografische gebieden samenvallen met andere
criteria zoals cultuurverschillen, klimaatverschillen, etc., anders is er geen sprake van gemeenschappelijke kenmerken. Geografische segmentering wordt heel vaak gebruikt om een bepaald
werkgebied af te bakenen. Het heeft dan slechts een organisatorische betekenis.
Demografisch
Variabelen zijn: leeftijd, sekse, burgerlijke staat, kindertal, gezinsgrootte en gezinslevenscyclus.
Gezinslevenscyclus is een combinatie van leeftijd, samenlevingsvorm en gezinsgrootte.
Socio-economisch
Variabelen zijn: inkomen, beroep, opleiding, sociale klasse, godsdienst en etnische afkomst. De
indeling op sociale klasse is een mix van een aantal factoren, waaronder inkomen, opleiding en
beroep.
Psychografisch
Variabelen zijn: persoonlijkheid en levensstijl (lifestyle).
Koopmotieven
Dat is segmenteren op gezochte nuttigheden. Bijvoorbeeld de markt voor personenauto’s.
Koopgedrag
Variabelen zijn: mate van gebruik, merkentrouw en fase in het koopproces.
Gevoeligheid voor marketingmix instrumenten
Variabelen zijn: prijsgevoeligheid (de koopjesjagers), reclamegevoeligheid en servicegevoeligheid.
Meestal vindt segmentatie plaats op meerdere criteria. Het segmenteren kan plaats vinden op basis
van marktonderzoek, maar ook vanuit het gevoel van de ondernemer. De markt, of het segment
waar de onderneming zich op gaat richten is de doelmarkt, of doelgroep. Een onderneming kan
voor meerdere doelgroepen kiezen. Er ontstaan dan verschillende product/markt combinaties
(PMC’s).
Voorbeeld autobedrijf
De automarkt in Nederland bestaat in principe uit alle mensen in Nederland, die 18 jaar en ouder
zijn. Als dat teveel is, kunnen we ons bijvoorbeeld beperken tot de provincie Utrecht. Dat is dan
puur uit praktische redenen en niet omdat de markt in de provincie Utrecht echt andere kenmerken
zou hebben dan de markt in de naburige gebieden.
We kunnen ook stellen dat we de totale markt niet homogeen genoeg vinden. De markt voor nieuwe
Jaguars is toch anders dan de markt voor tweedehands auto’s tussen de 5.000 en 15.000 Euro. De
markt voor nieuwe Jaguars moeten we meer zoeken bij directeuren/eigenaren van BV’s, vrije
beroepen en directies van grote bedrijven. De markt voor tweedehands auto’s tussen de 5.000 en
15.000 Euro zit bijvoorbeeld bij jongeren (starters), gezinnen in de lagere inkomensklasse en
gezinnen in de middenklasse, die een tweede auto kopen. Dit zijn eigenlijk weer drie totaal
verschillende marktsegmenten met eigen kenmerken, die om een andere benadering vragen.
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SEGMENTATIE STRATEGIEEN
Een onderneming kan kiezen uit drie marktstrategieën:
Ongedifferentieerde marketing
De onderneming richt zich op de totale markt, met één bepaald marketingbeleid.
Gedifferentieerde marketing
De totale markt is opgedeeld in een aantal segmenten. De onderneming richt zich op alle segmenten, maar heeft voor ieder segment een aangepast beleid.
Geconcentreerde marketing (focusstrategie)
De totale markt is opgedeeld in een aantal segmenten. De onderneming richt zich op één segment en heeft daar zijn marketingbeleid op aangepast. Een bruikbare segmentatie voor nieuwkomers, die zich op een bepaald, meestal wat kleiner segment, concentreren (nichemarketing). Het
vraagt relatief minder investeringen en de grote concurrenten richten zich op grotere segmenten.
Voorbeeld autobedrijf
Wij kiezen als doelgroep huishoudens die behoefte hebben aan een tweede gezinsauto tussen de
5.000 en 15.000 Euro. Omdat die moeilijk te lokaliseren zijn, wordt onze doelgroep: “Meerpersoons huishoudens in de provincie Utrecht, met een inkomen tussen modaal en twee keer
modaal”.
MARKTVORMEN
Vaak zijn er meerdere aanbieders die een bepaald product op de markt brengen. Er is dus sprake
van concurrentie. In dat verband zijn er een aantal marktvormen.

Veel aanbieders
Weinig aanbieders
Eén aanbieder

Homogeen product
Heterogeen product
Volledig vrije mededinging
Monopolistische concurrentie
Homogeen polypolie
Heterogeen polypolie
Homogeen oligopolie
Heterogeen oligopolie
Monopolie

Figuur 5
Homogeen polypolie
In de ogen van de consument is er geen verschil tussen de aangeboden producten (homogeen).
De markt is doorzichtig en nieuwe aanbieders kunnen vrij toetreden. Een weinig benijdenswaardige situatie voor de aanbieders. Ze kunnen zich niet onderscheiden. Er zijn nauwelijks
marketingactiviteiten. De consument zal zijn keuze maken op basis van prijs en verkrijgbaarheid.
Heterogeen polypolie
Door productdifferentiatie probeert de aanbieder een te onderscheiden positie te verwerven.
Kenmerken van de monopolistische concurrentie zijn:
- veel aanbieders
- heterogene producten (gelijksoortig, maar niet identiek)
De marketing is vooral gericht op het verkrijgen van een eigen positie (positionering).
Belangrijke factoren zijn: productontwikkeling (en verbetering), reclame (merkimago), verkooppunten (service, advies).
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Het homogene oligopolie
Er zijn weinig aanbieders, die elkaar nauwlettend in de gaten houden. Ze beïnvloeden elkaars
marktgedrag. Als iemand de prijs verlaagt, zullen de anderen reageren. Vaak vreedzame
verstandhoudingen met af en toe heftige uitbarstingen (prijsoorlogen)
Het heterogene oligopolie
Er is een zekere prijsstarheid. Stunten met prijs leidt tot prijsoorlogen. Door middel van reclame
probeert men elkaar marktaandeel af te snoepen (reclameoorlogen). Het beste strijdmiddel is
verdergaande productdifferentiatie en segmentatie.
Monopolie
Eén aanbieder op collectieve vraag. Marketing activiteiten zijn veelal gericht op versterken van
monopolieposititie (productontwikkeling, research). Reclame is meestal informatief en generiek
(gericht op productsoort).
De marketinginspanningen zijn afhankelijk van het gekozen segment, maar ook van de marktvorm.
Hoe is de concurrentiepositie?
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POSITIONERING
Positionering is de plaats die het product in het denken van de consument inneemt. Het is niet
voldoende dat de consument het als “anders” ziet, maar ze moet er ook een bepaalde voorkeur voor
krijgen. Positionering leidt dus tot het ontstaan van een bepaalde waardering voor het product, of
het ontstaan van een bepaald imago. Positionering rust op twee pijlers:
- de waardering van verschillen tussen producten
- de voorkeur van de consument ten aanzien van deze verschillen.
Daarbij onderscheiden we:
Concurrerende positionering
De aanbieder probeert door reclame-inspanningen het product te positioneren
Mentale positionering
De consument geeft het product een bepaalde plaats.
Voorbeeld
Een autofabrikant heeft er alles aan gedaan om zijn merk te positioneren als goed en sportief. Een
echte rijdersauto. Een exclusieve auto voor de geslaagde man (concurrerende positionering). In
één van de landen waar deze auto verkocht wordt, is het imago helemaal anders. De auto is vooral
in trek bij mensen die hun geld in het criminele circuit verdiend hebben. Het is daar een auto voor
foute jongens (mentale positionering). Kom daar maar eens vanaf.
Het belangrijkste attribuut bij positionering zijn de te onderscheiden voordelen die de producent
denkt te kunnen bieden. Dat zijn de Unique Selling Points (USP’s) van het product. Een begrip dat
tegenwoordig ook wel vervangen wordt door Unique Buyings Reasons (UBR’s). USP’s zijn vooral
verkoopgericht, terwijl bij UBR’s de klant meer centraal staat.
Positionering kan plaats vinden op grond van:
- bepaalde eigenschappen
- emotionele waarde
- prijs/kwaliteitsverhouding
- gebruik of toepassing
- soort gebruiker
- concurrentie
- productklasse
De positionering moet helder en duidelijk zijn. Het effect van positionering neemt af naarmate het
aantal en de complexiteit van de geclaimde voordelen toeneemt. Het moet makkelijk naar de markt
te communiceren zijn.
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MARKETINGSTRATEGIE
Als er een PMC (product/markt combinatie) is vastgesteld en er een duidelijk beeld is van de
gewenste positionering, wordt de marketingstrategie bepaald. Er wordt gekeken op welke manier
we dat product in die markt gaan zetten. Hoe bereiken we de gewenste positionering? Daarvoor
maken we gebruik van een mix van instrumenten die ingezet kunnen worden bij het bewerken van
de doelmarkt (de marketingmix). Deze instrumenten zijn:
- product
- plaats (ook wel distributie genoemd)
- prijs
- promotie
Deze elementen moeten op elkaar afgestemd zijn. Afzetten van exclusieve herenkleding in het
hogere marktsegment vraagt een totaal andere mix dan het afzetten van confectiekleding voor de
massa.
Bij de exclusieve kleding hoort een perfecte pasvorm. Het is dus meestal maatwerk. De prijs is
hoog. Distributie kan in een aantal gespecialiseerde winkels. Reclame vindt plaats in (zaken)bladen
die in dat segment gelezen worden.
De massa kleding is eenvormig en beslaat alleen de populaire maten. De prijs is laag en de
verkrijgbaarheid groot. Bijvoorbeeld in winkelketens, supermarkten, of bij benzinestations. De promotie gaat via massamedia.
Dit is even een grote lijn ter illustratie. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende elementen van deze marketingmix (de vier P’s) nader uitgewerkt.
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PRODUCT
In de marketing is het product een bundel van bevredigingsmiddelen. Dat kan een tastbaar of
ontastbaar zijn (een dienst). De consument koopt het product waarvan de eigenschappen het beste
aansluiten bij de door hem gezochte nuttigheden.
PRODUCTINDELING VAN LEEFLANG
Die verzameling van eigenschappen zijn door Leeflang op drie niveaus onderverdeeld:
Het fysieke product
Dit is het product in enge zin. Dit is het kale technische product. Concurrerende producten
verschillen in dat opzicht weinig van elkaar.
Het uitgebreide product
Dit zijn toevoegingen van de producent aan het fysieke product. Deze bestaan uit twee soorten:
– instrumentele eigenschappen
Hieronder vallen zaken als:
• grootte
• capaciteit
• kwaliteit
• prestaties
• design
• verpakking
• merknaam
• service
• garantie
– emotionele eigenschappen
Zoals bijvoorbeeld:
• status
• imago
Het uitgebreide product bestaat dus uit het fysieke product en alle andere eigenschappen die
de producent eraan toevoegt.
Het totale product
Dit is het uitgebreide product met de eigenschappen die de consument daarvan afleidt, zoals
bijvoorbeeld:
- gebruikersgemak
- nut
- vermeende duurzaamheid
- status
Het product is dus een heel breed begrip. Het gaat veel verder dan het tastbare product. De klant
koopt uiteindelijk het totale product. Voor de één is een auto niet meer dan een vervoersmiddel om
van A naar B te komen. Voor de ander is het een statusmiddel, of een middel om het imago van zijn
bedrijf te verhogen.
Voorbeeld
Laten we eens als voorbeeld een eau de toilette nemen. Het fysieke product is wat in het flesje zit.
Dat is vrij simpel. Het fysieke product is uitgebreid met een fraai design flesje met een dop. Onder
de dop zit een verstuiver. Het flesje heeft een ingegraveerd label. Het flesje zit op zijn beurt in een
klein zwart houten kistje. Het is een merk van een bekend modehuis. Het heeft een chique uitstraling. Het is alleen verkrijgbaar bij de betere drogisterijen en parfumerieën. Er is zorgvuldig een
imago gecreëerd dat dit een eau de toilette is voor de geslaagde vrouw. In de reclamecampagne
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staan een aantal wereldberoemde succesvolle vrouwen centraal. De prijs is hoog, geheel in overeenstemming met dat imago.
Tot zover het uitgebreide product. Maar wat is het totale product. Wat is de betekenis voor de
klant? Dat kan heel divers zijn. We beperken ons tot vijf verschillende mogelijkheden:
- bevestiging van het eigen succes
- gewaardeerd willen worden
- jezelf verwennen
- je aantrekkelijk voelen
- meer kans op sex
Schematisch kun je de productindeling van Leeflang als volgt weergeven:

Consumentent
Fabrikant
Techniek

Afgeleide
eigenschappen
Toegevoegde
eigenschappen
Fysieke
eigenschappen

Totale product
Uitgebreide product
Fysieke product

Figuur 6

PRODUCT DIFFERENTIATIE
Een product heeft veelal te maken met concurrerende producten. De consument moet daaruit een
keuze maken. Daarbij onderscheiden we twee situaties:
Identiek producten (homogene producten)
Als de consument geen verschil ziet, zal hij kiezen op basis van prijs en verkrijgbaarheid.
Niet identieke producten (heterogene producten)
De consument ziet verschillen tussen de producten. Deze verschillen zullen van invloed zijn op
zijn keuze.
Voor de producent is het uitbrengen van homogene producten weinig aantrekkelijk. Er is concurrentie op prijs en de marges zijn minimaal. Hij heeft er dus belang bij om zijn product te laten
onderscheiden van de producten van de concurrentie. Dit is productdifferentiatie. Dit onderscheid
kan feitelijk zijn (ander model, andere prestaties, etc.), maar ook verzonnen (andere verpakking,
ander merk, etc). Het product wordt dus verschillend gemaakt, of voorgesteld, in vergelijking met
concurrerende producten. Door dat verschil neemt het product een andere positie in.
ASSORTIMENT
Ondernemingen voeren meestal meerdere producten. Onder productbeslissingen valt derhalve ook
de samenstelling van het assortiment. Het assortiment is het geheel van producten dat een onderneming voert. Binnen het assortiment hebben we:
Het product item of single product
Dat is dus een enkelvoudig artikel.
Productgroep, of product line
Dat is een groep van producten die nauw met elkaar samenhangt.
Bij de samenstelling van het assortiment gaat het om:
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Breedte
Daarbij gaat het om het aantal verschillende productgroepen. Een warenhuis heeft een breed
assortiment
Diepte
Dit gaat over het aantal artikelen per productgroep. Een bierspeciaalzaak heeft een diep assortiment.
Consistentie
Onder consistentie verstaan we de verwantschap tussen de verschillende productgroepen. Die
verwantschap kan op vele gebieden zijn, zoals grondstoffen, technologie, marketing, etc.
Hoogte
Dit is het gemiddeld prijsniveau van de producten in een productgroep.
Lengte
Hieronder verstaan we het gemiddeld aantal eenheden van een product dat aanwezig is. Voorraad dus
Uiteraard gaat het bij de samenstelling van een assortiment vooral om het goed kunnen bedienen
van de klant en de winstgevendheid. Ook daarbij is vaak de bekende 20/80 regel van toepassing.
Dat wil zeggen dat 20% van de artikelen voor 80% van de omzet zorgen. Deze 20% verdient dus
alle aandacht.
MERK
Een merk is een naam, symbool, beeld of een combinatie daarvan. Een merk dient om:
- het product herkenbaar te maken voor de consument
- het product te onderscheiden van concurrerende producten. Het vergroot de heterogeniteit van
producten.
Een merk is een uitstekende manier om emotionele eigenschappen aan een product toe te voegen.
Een merkartikel is meer dan een product met een merknaam, het heeft een eigen identiteit.
Voordelen van een merkartikel zijn verder:
- het fungeert als een garantiebewijs voor de consument.
- het fungeert als klantenbinder
- het geeft een zekere bescherming tegen ongewenste namaak.
- de fabrikant is minder afhankelijk van de tussenhandel. Deze moet het product wel in zijn
assortiment opnemen, omdat er vraag naar is
- het heeft een relatief hoge marge
Tegenover deze voordelen staat het nadeel van de hoge kosten die nodig zijn om een merk in de
markt te zetten en de naamsbekendheid te onderhouden. Een ander nadeel is dat, als er iets misgaat
met het product, het effect groot is. Dat kan een reden zijn om meerdere A-merken te voeren.
Merkbeslissingen hebben vaak een lange termijn karakter. Het merk kan beschermd worden door
het te deponeren bij het Benelux Merkenbureau in Den Haag. Het wordt dan een handelsmerk (trade
mark).
Consumenten vertrouwen op de kwaliteit van het merk en hebben een bepaalde merkentrouw. Ze
zijn bereid om er wat meer voor te betalen. De sterkte van een merk is afhankelijk van:
- de mate van distributie
- de mate van consumentenvoorkeur
We onderscheiden A- en B- en C-merken. A-merken hebben een landelijke bekendheid, een goede
reputatie en een hoge distributiegraad. De bekendheid en distributiespreiding van B-merken is lager.
Ook bieden ze minder emotionele waarde. C-merken zijn geen merkartikelen, maar artikelen die
gemerkt zijn ter identificatie. Ze hebben geen emotionele waarde, zijn maar bij een beperkt aantal
winkels te verkrijgen en dienen om het assortiment aan de onderkant aan te vullen. Deze merken
zijn het voordeligst geprijsd.
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Met name in de levensmiddelensector bestaat ook een huismerk. In een bepaalde winkel(keten)
worden verschillende artikelen van verschillende fabrikanten onder een eigen merknaam aangeboden. De kwaliteit is goed en de prijs ligt wat lager dan die van het A-merk. Hiermee wil men de
winkeltrouw vergroten.
Diverse fabrikanten hebben zich lang verzet tegen de invoering van huismerken. Het haalt immers
de marges omlaag en werkt kannibaliserend voor het A-merk. De supermarktketens hebben echter
voor elkaar gekregen omdat ze een grote macht in het distributieproces hebben. Veel meer dan de
versnipperde kruidenierszaken van vroeger.
MERKENSTRATEGIE
Er zijn drie verschillende marktstrategieën die gebruikt kunnen worden voor de keuze van een
merknaam:
Individuele merknaam (monobranding)
Elk product binnen het assortiment heeft een eigen merknaam. Wordt ook wel de Unileverstrategie genoemd, omdat Unilever dit met veel van haar producten doet. Bijvoorbeeld: Bona;
Bleu Band; Zeeuws Meisje; Becel.
Eenzelfde merknaam voor verschillende varianten van producten
Wordt bijvoorbeeld in de auto-industrie gebruikt. (Ford Fiesta, Ford Escort, Ford Mondeo)
Het paraplu- of familiemerk (multibranding)
Alle producten in het assortiment voeren hetzelfde merk. Wordt ook wel de Philips-strategie
genoemd.
VERPAKKING
Vroeger diende de verpakking tot bescherming. Deze was zo economisch mogelijk. Nu is verpakking een deel van het uitgebreide product en speelt ze in veel gevallen een belangrijke rol. Soms is
het het zelfs het symbool van het merk (vierkante fles van Bokma, Beugelfles van Grolsch, etc.).
Functies van verpakkingen zijn bijvoorbeeld:
- verhogen van het gebruiksgemak (Tandpasta in tube, hals van WC-eend, etc.)
- verhogen van de opvallendheid
- verhogen van de herkenbaarheid
- productverschillen aangeven
- een beeld oproepen
- toevoegen van emotionele waarde (Fles drank in een chique blik)
- informatie verschaffen (Gebruiksaanwijzing, houdbaarheid, samenstelling, etc.)
- vergemakkelijken van transport (Stapelbaar, bescherming tegen breuk, etc.)
- als segmentatiemiddel (Kleinere verpakkingen gericht op eenpersoons huishoudens. Recyclebare, of verteerbare verpakking voor milieu bewuste consumenten)
Er kunnen divers redenen zijn om de verpakking van een product te wijzigen:
- veranderen van de fysieke eigenschappen van een product.
- wijzigingen in hantering van andere marketinginstrumenten. (prijs, distributie, promotie)
- mode veranderingen
- veranderingen in de betekenis van verpakking in de marketingmix. (van beschermend naar
luxe)
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SERVICE
Onder service verstaan we alle prestaties die aanvullend worden geleverd, die voor de verkoop van
het product niet echt noodzakelijk zijn. Service kan ook een belangrijke toevoeging aan het product
zijn. Service is een vorm van dienstverlening die bij het product geleverd wordt. Service is een activiteit en kan niet worden bewaard. Service is lang niet altijd productgebonden. Het kan algemener
zijn en gelden voor de hele onderneming, of winkel. In service zijn de mogelijkheden om te
variëren schier eindeloos. We staan even kort stil bij een aantal vormen van service.
Pre-sales service
Dienstverlening met betrekking tot een bepaald product, waarbij de nadruk ligt op de zorg, nog
voordat het product geleverd is. Deze service is dus meer gericht is op het werven van nieuwe
klanten.
- overzichtelijke winkelinrichting
- goede parkeerplaatsen
- roltrappen, liften
- koffiebar, etc.
- toesturen van folders
- toesturen routebeschrijving
Sales service
Dit is de dienstverlening tijdens de verkoop. Hieronder valt o.m.:
- de ontvangst, bediening, voorlichting en advies
- aanbieden van een stoel, kopje koffie, etc.
- passen en vermaken
- laten proeven
- inpakken
- kredietverstrekking
- korting, zegeltjes, etc
After-sales service
Dienstverlening met betrekking tot een bepaald product, waarbij de nadruk ligt op de nazorg. Aftersalesservice is gericht op de transactie-elementen en is productgericht
- follow-up na verkoop
- thuisbezorging
- installeren
- klachtenbehandeling
- after-sales inspectie
- reparatie, etc
Costumerservice
Levert toegevoegde waarde aan het fysieke product, gericht op de afnemer. Klantenservice is
gericht op behoud van klanten en volgende transactieelementen
- relatiebeheer
- sturen verjaardagskaart
- contact opnemen met relatie
Garantie
Garantie kan een belangrijk onderdeel zijn van de service en dus van het product. Garantie is de
verzekering van de fabrikant of verkoper dat het product zal voldoen aan bepaalde vastgestelde
normen.
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Vooral bij duurzame consumptiegoederen speelt garantie een grote rol. De garantiecondities geven
een indruk van de normen van de leverancier. Garantie kan levenslang zijn, of van beperkte duur.
Ook kan de garantie verschillend zijn voor verschillende onderdelen van een product. Bijvoorbeeld
bij auto’s een garantie op de motor van één jaar of maximaal 100.000 kilometer en zes jaar garantie
op roest van binnenuit op de carrosserie.
Een totaal andere vorm van garantie is dat de producent het product laat keuren door een onafhankelijke instantie (TNO, Kema Keur, Vereniging van huisvrouwen, etc.). Het product krijgt dan
een keurmerk. Dat is een collectief merk dat dient om de kwaliteit van één of meer gemeenschappelijke eigenschappen van producten van verschillende fabrikanten te waarborgen. De keurende
instantie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het product, maar het is voor de consument wel
een aanwijzing van kwaliteit.
Klachtenbehandeling
Dit is eveneens een onderdeel van de after-salesservice. Een klacht is een vorm van cognitieve
dissonantie. Het geleverde product voldoet niet aan de verwachtingen van de klant. Klachten
worden door de klager en degene waar geklaagd wordt vaak vervelend gevonden. Toch zijn ze heel
nuttig. Klachten vertellen veel over het geleverde product en/of de verleende service. Bovendien is
het een belangrijke bron van marktinformatie. De leverancier krijgt rechtstreeks te horen waar het
aan schort en wat de behoeften zijn.
Wees blij met een klacht, want lang niet iedere ontevreden klant neemt de moeite om te klagen.
Andere vormen om met die ontevredenheid om te gaan zijn:
- verspreiden van kwade geruchten
- merkontrouw of winkelontrouw worden
- overgaan tot “harde” actie (bijvoorbeeld winkeldiefstal)
De consument moet ook best een aantal drempels over:
Actiedrempels
Weerstanden van de consument om tot actie over te gaan. Onmacht of onzekerheid.
Entreedrempels
Verhindert om de actie aan een bepaald adres te richten. Waar moet je zijn voor je klacht?
Communicatiedrempels
Remmingen om over de klacht te communiceren.
De kans dat een klacht ingediend wordt is groter, naarmate:
- de prijs hoger is.
- de ernst van het probleem groter is.
- de klant meer tijd beschikbaar heeft.
- de procedure eenvoudiger is.
- men van de aanbieder een gunstige reactie verwacht.
Leveranciers kunnen het indienen van klachten stimuleren door enige tijd na de aankoop nog eens
telefonisch te informeren hoe het gebruik bevalt, of door de klant een klantenevaluatieschema te
geven.
Een goede klachtenbehandeling is verankerd in de cultuur van de onderneming. Iedereen moet er
het belang van inzien en een klagende klant altijd serieus nemen. Voordelen van een goede
klachtenbehandeling zijn o.m.:
- een goed afgewikkelde klacht vergroot de klantenbinding
- op langere termijn versterkt het het imago van de leverancier
- geeft informatie voor productaanpassingen
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KWALITEIT
Definiëring van kwaliteit kan vanuit verschillende invalshoeken:
Productgericht
Legt het accent op meetbare specificaties van het product.
Productiegericht
Hier ligt de nadruk op het hele productieproces dat moet leiden tot een product dat aan de
vastgestelde specificaties voldoet.
Gebruikersgericht
De vorige invalshoeken waren intern gericht. Bij deze gaat het erom dat de gebruiker de
kwaliteit bepaalt, door af te meten in hoeverre het product aan zijn behoefte voldoet. Het is een
subjectieve beleving.
Waardegericht
Hier wordt kwaliteit in verband gebracht met de prijs. In consumententesten wordt veel gekeken
naar de prijs/kwaliteitsverhouding.
In de ISO 9000-normen wordt de volgende definitie gehanteerd: “Kwaliteit is het geheel van
eigenschappen en kenmerken van een product of dienst, dat van belang is voor het voldoen aan
vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften”
Dit is een brede gebruikersgerichte definitie. Onder het geheel van eigenschappen valt dus het totale
product. De vastgelegde of vanzelfsprekende behoefte wordt door de consument bepaald. Om deze
te meten is marktonderzoek noodzakelijk. Simpel gezegd is kwaliteit dus het voldoen aan de
wensen van de klant.
De onderneming moet keuzes maken op het gebied van:
Het kwaliteitsniveau
Gaan ze onder, op, of boven de gemiddelde beleving van de klant zitten?
De kwaliteitsdifferentiatie
Gaat de onderneming één kwaliteit op de markt brengen, of meerdere?
Kwaliteit staat niet op zich. het moet verankerd zijn in de bedrijfscultuur. Kwaliteit vereist volledige
inzet en steun van de directie, training en deelname van alle medewerkers. Kwaliteitsverbetering
staat of valt dus met de houding en de mentaliteit van medewerkers en management.
Integrale kwaliteitszorg
Integrale kwaliteitszorg omvat alle activiteiten die een organisatie op het gebied van kwaliteitsbeheersing en -verbetering onderneemt en bestaat uit de volgende stappen:
1. Vaststellen van de verwachtingen van de consument
2. Vertalen van deze verwachtingen naar interne normen waaraan het dienstverleningsproces moet
voldoen.
3. Meten in hoeverre die normen worden gerealiseerd (in hoeverre aan verwachtingen wordt voldaan)
4. Vaststellen van kwaliteitskosten en -prioriteiten
5. Analyseren en vaststellen van foutoorzaken
6. Onderzoek maatregelen, die genomen zijn om de prestatie in overeenstemming met de verwachtingen te brengen, op hun zinvolheid.
7. Stel vast wat de resultaten zijn en koppel deze terug. Stel waar nodig de normen bij.
8. Continueer het kwaliteitsverbeteringsproces volgens hetzelfde principe
PRODUCTLEVENSCYCLUS
Een product heeft niet het eeuwige leven. In de ontwikkeling van de omzet en de winst zit een
bepaald patroon. Dit wordt weergegeven in de productlevenscyclus (PLC) in figuur 5.
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PRODUCTLEVENSCYLUS
Introductie

Groei

Volwassenheid

Terugval

Omzet

Winst
Figuur 7
De fasen in de PLC zijn:
Introductiefase
Het product is nog maar net op de markt en de omzet is nog gering. Meestal wordt er in deze
fase verlies gemaakt. De kopers zijn innovators en early adopters.
Groeifase
De omzet groeit. Er wordt winst gemaakt. Klanten zijn early adopters en early majority. Concurrentie komt in deze fase ook op gang.
Volwassenheidsfase
Ook wel de verzadigingsfase. De omzet bereikt een hoogtepunt. De groei is uit de markt. De
winst stabiliseert, of daalt licht, door toenemende concurrentie. Kopers komen uit de early en
late majority.
Terugval
De vraag loopt terug. Er zijn nieuwe producten op de markt, die beter in de behoefte van de
consument voorzien.
De duur van de hele PLC kan variëren van enkele maanden (rage-artikelen) tot vele jaren. De duur
van de verschillende fasen ook. De duur van de introductie- en groeifase hangt sterk af van het
adoptieproces van de consument. Bij duurzame goederen duurt dit meestal langer dan bij consumptiegoederen. De duur van de volwassenheidsfase is o.m. afhankelijk van:
- technologische ontwikkeling
- veranderingen in consumenten behoeften en -gedrag
- concurrentie
Ondernemers proberen met marketinginstrumenten de volwassenheidsfase te verlengen, door bijvoorbeeld:
Marktmodificatie
Nieuwe marktsegmenten ontwikkelen, gebruiksfrequentie opvoeren, of herpositionering
Productmodificatie
Kwaliteitsverbetering, modelverandering, of het toevoegen van features (nieuwe toeters en
bellen)
Marketingmix modificatie
Ingrepen in de overige marketingmix instrumenten, zoals prijsverlaging, meer promotie, of
intensievere distributie.
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Desondanks komt ieder product een keer aan zijn eind. Voor fabrikanten is productvernieuwing dus
noodzakelijk.
PRODUCTVERNIEUWING
Wanneer is er sprake van een nieuw product? Een product is nieuw, als het anders is dan de huidige
producten. Er zijn verschillende gradaties, variërend van kleine aanpassingen tot een totaal nieuw
product. We onderscheiden de volgende gradaties:
Product innovatie
- gericht op een nieuwe behoefte
- gericht op een bestaande behoefte, maar met een nieuwe techniek voor bestaande producten.
Dit zijn totaal nieuwe producten voor de consument en producent.
Nieuw merk
Het is voor de producent een totaal nieuw product, voor de consument komt er gewoon een
nieuw merk bij.
Varianten van bestaande producten
De producten zijn niet fundamenteel nieuw, maar een verdieping van de bestaande productgroepen.
Productveranderingen
Dit is de laagste graad van productvernieuwing. Het zijn veelal kleine modificaties die doorgevoerd worden. Soms wordt alleen maar een bepaalde nieuwheid gesuggereerd.
Productontwikkelingsproces
Bij productontwikkeling worden een aantal stadia doorlopen:
De exploratie
Dit is het verzamelen van ideeën. Deze kunnen bijvoorbeeld komen van een research en
development afdeling (R&D), vertegenwoordigers, de tussenhandel, de consument, etc.
De screening
De evaluatie van deze nieuwe ideeën begint met een eerste screening. Een oppervlakkige beoordeling, gebaseerd op eigen kennis en inzicht. Kernpunten zijn:
- is er een aantrekkelijke markt voor?
- past het product bij de onderneming?
Bij deze screening vallen waarschijnlijk een aantal ideeën af.
De analyse
Van de overgebleven ideeën worden de mogelijkheden nader geanalyseerd. Kernvragen zijn:
- wat is de geschatte marktvraag?
- wat is de geschatte omzet?
- wat zijn de geschatte kosten?
- wat wordt de geschatte winst?
- hoe zal de concurrentie reageren?
Bij productmodificaties is dit nog wel in te schatten op basis van ervaringen uit het verleden. Bij
productinnovaties is dat heel moeilijk. Men loopt dus meer risico’s. De uitkomsten zijn moeilijker in te schatten en de investeringen zijn hoger.
De productontwikkeling
In deze fase wordt het nieuwe product gemaakt. Soms worden er eerst meerdere prototypen gemaakt en vinden er producttests plaats. Deze fase duurt meestal het langst.
Markttests
Het nieuwe product is klaar. Alvorens tot introductie over te gaan kunnen er eerst diverse markttests uitgevoerd worden. Redenen hiervoor zijn:
- meer zekerheid krijgen over de mogelijke omzet en afzet.
- verschillende marketingstrategieën uitproberen.
- fouten in het product onderkennen.
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De lancering
Nu wordt het nieuwe product gelanceerd. Dat kan op grote schaal, maar men kan ook kiezen
voor een gefaseerde lancering per deelmarkt. Voor de lancering moet er veel geregeld zijn. Het
productieapparaat moet de verwachtte vraag aan kunnen. Er moeten voldoende grondstoffen en
voorraden zijn. Vertegenwoordigers moeten opgeleid zijn. Promotiecampagne moet gereed zijn,
etc.
Ondanks alle zorgvuldigheid mislukt bijna de helft van de introducties van nieuwe producten.
GOEDERENCLASSIFICATIE
Voor ieder product moet een eigen marketingstrategie ontwikkeld worden. Het zou een stuk eenvoudiger zijn als we producten kunnen groeperen, zodat de keuze van de marketingstrategie eenvoudiger wordt. Een bruikbare indeling is de indeling die uitgaat van de manier waarop consumenten kopen. Deze is:
Convenience goods
Meestal eenvoudige standaardartikelen, die snel gekocht worden, tegen een lage prijs. Ze worden onderverdeeld in:
- stapelgoederen
Goederen die regelmatig zonder veel nadenken gekocht worden.
Marketing: Merkbekendheid vermindert de koopinspanning; intensieve distributie (hoge verkrijgbaarheid).
- impulsgoederen
Goederen die men spontaan koopt, omdat men ze toevallig ziet.
Marketing: Verkoopplaats en plaats in de winkel is belangrijk. Als de consument ze niet ziet,
koopt hij ze ook niet.
- emergency goods
Deze goederen worden gekocht als er een acute behoefte is. (een paraplu als men overvallen
wordt door een regenbui).
Marketing: Zorgen om de goederen op de juiste plaats aan te bieden. Zorgen voor voldoende
voorraad.
Preference goods
Dit zijn dagelijkse gebruiksartikelen waarvoor de consument een duidelijke merkenvoorkeur
heeft. (bier, sigaretten, koffie, etc.)
Shopping goods
Goederen waar een uitgebreider koopproces aan vooraf gaat en die meestal een hogere prijs
hebben (kleding, auto’s, etc.). Deze worden verdeeld in:
- homogene shopping goods
De consument ziet geen verschil tussen de producten van de diverse aanbieders. Het enige
verschil is prijs. De consument zoekt de winkel met het laagste prijsaanbod.
- heterogene shopping goods
De consument ervaart verschillen tussen de producten van de diverse aanbieders en zal het
product zoeken dat het meest bij zijn behoeften aansluit. Prijs is minder belangrijk.
Specialty goods
Dit zijn specialistische goederen waar meestal een bepaalde voorkennis voor vereist is (een
speciale hengeluitrusting, goede wijnen, etc.). De consument wil er een behoorlijke verkoopinspanning wil doen. Hij weet wat hij wil gaat op zoek naar een verkooppunt.
Marketing: Er kan volstaan worden met weinig distributiepunten.
Unsought goods
Dit zijn goederen die wel nuttig en noodzakelijk zijn, maar de consument heeft niet de motivatie
om er achteraan te gaan. Deze worden onderverdeeld in:
- new unsought goods
De consument weet niet dat deze goederen te koop zijn.
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Marketing: Informatieve reclame over het product en bekend maken van verkooppunten.
- regular unsought goods
Goederen waar wel behoefte aan is, maar de consument wil er niet over denken. (begrafenisverzekeringen, encyclopedieën, etc.)
Marketing: Agressieve promotie.
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PLAATS
Een onderneming maakt deel uit van een bedrijfskolom. In een bedrijfskolom zitten alle bedrijven
die een rol spelen bij het geschikt maken van grondstoffen tot het eindproduct dat de consument
bereikt. In de bedrijfskolom kunnen vele lagen zitten. Voorwaarde is wel dat de bedrijven de goederen in hun bezit moeten hebben.
In figuur 8 staat een voorbeeld van een algemene bedrijfskolom en hoe die voor een meubelfabrikant ingevuld zou kunnen worden.
Oerpoducent

Bosbouwer

Collecterende groothandel

Houthandel

Fabrikant

Meubelfabriek

Grossier

Groothandel

Detaillist

Meubelzaak

Consument

Consument

Figuur 8
De bosbouwer verkoopt zijn hout aan een houthandelaar, deze levert het aan een meubelfabriek. De
meubelfabriek levert aan een groothandel, die op zijn beurt toeleverancier van de meubelwinkel is.
De bedrijfskolom eindigt altijd met de consument. In deze bedrijfskolom zouden bijvoorbeeld ook
nog een importeur en exporteur kunnen zitten. Het transportbedrijf dat de meubels van de fabriek
naar de groothandel vervoert, maakt geen deel uit van de bedrijfskolom, omdat zij geen eigenaar
van de goederen zijn.
Alle bedrijven in de bedrijfskolom hebben met marketing te maken, omdat ze goederen leveren.
Iedere laag in de bedrijfskolom maakt deel uit van een eigen bedrijfstak. Zo hebben we dus een
bedrijfstak van bosbouwers en een bedrijfstak van houthandelaren, etc.
In de bedrijfskolom, of tussen verschillende bedrijfskolommen kunnen verschuivingen optreden.
Deze zijn:
Integratie
Als de meubelfabrikant besluit om voortaan zelf de groothandelsfunctie te gaan uitvoeren, dan
verdwijnt de groothandel uit de bedrijfskolom. Hij is geïntegreerd in de meubelfabriek, die de
taken overgenomen heeft. Dit noemen we voorwaartse integratie. Als de meubelfabriek de taken
van de houthandel had overgenomen, dan was er sprake geweest van achterwaartse integratie.
Differentiatie
Differentiatie is een omgekeerde beweging. Er verdwijnt geen geleding in de bedrijfskolom,
maar er komt een nieuwe bij. Als de meubelfabrikant besluit om het grove zaagwerk niet meer
zelf te doen, maar uit te besteden aan een zagerij, dan ontstaat er tussen de bosbouwer en de fabriek een nieuwe geleding.
Parallellisatie
Integratie en differentiatie zijn verticale bewegingen. Parallellisatie is een horizontale. Stel dat
de meubelfabrikant besluit om ook houten speelgoed te gaan maken, dan neemt hij taken over
die tot op heden in een andere bedrijfskolom op hetzelfde niveau werden uitgevoerd.
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In de detailhandel komt dit veel voor. De kapper die ook rookartikelen en loten gaat verkopen.
Dit fenomeen staat ook bekend als branchevervaging.
Als een bedrijf een concurrent overneemt uit een naastliggende bedrijfskolom, dan is dat geen
parallellisatie. Er komen geen nieuwe soort activiteiten bij. Bestaande activiteiten worden
uitgebreid. Dit noemen we horizontale integratie.
Specialisatie
Nu verdwijnen er taken naar een andere bedrijfskolom. De meubelfabrikant stoot het maken van
huiskamermeubelen af en richt zich helemaal op slaapkamermeubilair.
DISTRIBUTIEKANALEN
De lengte van het distributiekanaal van de fabrikant hangt dus af van de bedrijfskolom. De fabrikant
kan kiezen uit verschillende mogelijkheden. Zie figuur 9.
Onder het distributiekanaal verstaan we de keten van ondernemingen die betrokken zijn bij de
voortstuwing van een goederen van producent naar consument, zonder dat die goederen belangrijke
veranderingen ondergaan. De meubelfabriek is dus geen distributiekanaal van de bosbouwer.
Meubelfabriek
Groothandel
Meubelzaak

Meubelzaak

Consument
Figuur 9
We onderscheiden drie distributievormen:
Directe distributie
Rechtstreeks van fabrikant naar consument.
Indirecte distributie
- via het korte kanaal (er wordt maar één tussenschakel opgenomen)
- via het lange kanaal (er zijn twee of meer tussenschakels)
Voorbeelden van directe distributie zijn:
- postorderverkoop door de fabrikant
- directe verkoop door advertenties, met of zonder coupons
- directe verkoop op het internet
- telefonische directe verkoop
- persoonlijke verkoop door eigen verkopers
PUSH EN PULL STRATEGIE
Fabrikanten die niet rechtstreeks hun producten afzetten, kunnen in hun marktbenadering kiezen uit
een push, of een pull strategie.
Push strategie
De marketing inspanning van de fabrikant richt zich op zijn distribuant. Hij probeert het aantrekkelijk te maken voor de tussenhandel om zijn product in hun assortiment op te nemen.
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Pull strategie
De marketing inspanning richt zich op de consument. Daardoor ontstaat er vraag naar het product. De detaillist wordt geconfronteerd met die vraag. Hij wil het in zijn assortiment opnemen.
Zo ontstaat er vraag vanuit de detaillist naar de fabrikant (al dan niet via de groothandel).
Vaak vindt er een mengvorm plaats, waarbij de fabrikant zowel een push, als pull strategie inzet.
Meestal ligt bij een lang distributiekanaal het accent op pull en bij een kort kanaal meer het accent
op push.
DISTRIBUTIE FUNCTIES
Over het algemeen is de functie van distribuanten het overbruggen van verhoudingsverschillen. Dit
zijn verschillen in:
Hoeveelheid
Fabrikanten produceren meestal grote hoeveelheden, terwijl de consument behoefte heeft aan
kleinere hoeveelheden.
Tijd
Het tijdstip van produceren en consumeren verschilt. De verkoop van sommige producten is
zelfs seizoensgebonden, terwijl de productie het hele jaar door plaats vindt.
Plaats
Geografisch gezien worden de producten op enkele plaatsen geproduceerd, terwijl de consument
ze in zijn eigen omgeving wil kunnen aanschaffen.
Kennis
Producenten hebben meestal geen rechtstreeks contact met de consumenten. Toch moet er informatie van de producent naar de consument. Omgekeerd moet er ook informatie van de consument naar de producent, zodat deze weet wat er in de markt speelt.
Kwaliteit en assortiment
Een producent heeft vaak een beperkt assortiment, terwijl de consument behoefte heeft aan een
breed assortiment, met diverse kwaliteiten
Naast deze algemene distributiefuncties verricht de tussenhandel een aantal marketingfuncties. Met
name de detailhandel. Dat zijn:
Het verschaffen van keuze
Veelal heeft de detaillist verschillende producten van verschillende fabrikanten, waardoor de
consument veel keuzemogelijkheden heeft.
Het bieden van service
De detaillist heeft een bepaald dienstbetoon, wat door de consument op prijs wordt gesteld.
Het verschaffen van koopgenot
Bij veel producten apprecieert de consument de prettige sfeer en het geboden gemak.
DISTRIBUTIE INTENSITEIT
Er zijn dus verschillende distributiekanalen. De vraag welke kanalen de fabrikant moet gebruiken,
hangt ook af van de gewenste distributie intensiteit. We onderscheiden:
Intensieve distributie
Bij intensieve distributie streeft men naar zoveel mogelijk verkooppunten. Dat wil niet zeggen
dat het in alle winkels verkrijgbaar moet zijn, maar wel in alle winkels waar de consument dergelijke producten verwacht.
Intensieve distributie komt vooral voor bij convenience goods.
Selectieve distributie
Bij selectieve maakt de fabrikant een selectie uit de voor distributie in aanmerking komende
detaillisten. De voordelen van selectieve distributie zijn:
- betere werking van het kanaal
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Men kent elkaar beter en er is meer medewerking door een beter vooruitzicht op een behoorlijke omzet.
- beperking van de distributiekosten
De omzet wordt behaald met minder distributiepunten, dus zijn de kosten lager.
De nadelen zijn:
- de omzetmogelijkheden worden niet ten volle benut.
- er vallen gaten in de distributie waar de concurrent in kan duiken.
Toch is met selectieve distributie een behoorlijk marktaandeel te verkrijgen door alleen de
grote distributiepunten in te schakelen.
Exclusieve distributie
Bij exclusieve distributie wordt gebruik gemaakt van een gering aantal distributiepunten, die
vaak het alleen recht van verkoop hebben binnen een bepaalde regio. Daar tegenover staat dan
het beding dat het verkooppunt geen concurrerende merken mag voeren (exclusieve dealing).
DISTRIBUTIE KEUZE
Voor welke distributie een fabrikant kiest hangt onder meer af van:
De koopinspanning van de consument
Is er weinig bereidheid om een koopinspanning te leveren (convenience goods), dan moet de
verkrijgbaarheid groot zijn. Intensieve distributie is dan noodzakelijk. Als er sprake is van
shopping goods, kan met selectieve distributie volstaan worden. Als de consument een grote
koopinspanning wil doen (specialty goods), kan volstaan worden met exclusieve distributie.
De grootte van de markt
Als met marktpotentieel klein is zal er voor exclusieve distributie gekozen worden, om het voor
de wederverkoper aantrekkelijk te maken. Een grote markt vraagt weer om selectieve of intensieve distributie.
Het opbrengsten criterium
Het kostencriterium
Distribuanten moeten ook leven. Op de goederen die zij in het assortiment hebben, zit dus een
marge voor hen. Hoe langer het distributiekanaal, hoe hoger de consumentenprijs daardoor
wordt, of hoe lager de marge voor de fabrikant is. Bij convenience goods, waar de verkrijgbaarheid groot moet zijn en de consument weinig inspanning wil doen, zal de fabrikant veelal
wel gebruik moeten maken van een lang distributiekanaal.
Rechtstreekse verkoop aan detaillisten (dus het overslaan van de groothandel) is alleen interessant als de meerkosten die de fabrikant daarvoor moet maken minder zijn dan de marge die hij
aan de grossier moet geven.
Bij directe verkoop heeft de fabrikant de tussenhandel niet nodig. Daar tegenover staat dat hij
zelf meer kosten moet maken voor opslag, transport, reclame, verkoop, etc. en dat hij geen
gebruik kan maken van de verkooppunten van de handel.
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PRIJS
De prijs is de ruilwaarde in geld van een product. Niet altijd wordt die waarde in geld uitgedrukt.
Soms ruilen bedrijven in natura, dus producten tegen producten. Dat staat bekend als bartering.
Prijs is een belangrijk marketinginstrument. Prijs heeft directe op invloed op het aanbod en op de
afname. Voor aanbieders is de hoogte van de prijs van invloed op de opbrengst. Deze opbrengst
moet voldoende zijn om alle kosten te dekken en een winst te realiseren. Voor afnemers is prijs een
drempel. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de drempel. Een hoge prijs leidt tot een hogere marge, maar
minder afzet. Een lage prijs vergroot de afzet, maar leidt tot lagere marges.
VERBAND TUSSEN PRIJS EN AFZET
Er is dus een verband tussen prijs en afzet. Stel dat de verkoopprijs van een product € 100 is. Tegen
die prijs worden er 1.000 stuks afgezet. Nu wordt de prijs verlaagd naar € 80 en dit leidt tot een
afzet van 1.200 stuks. In dit voorbeeld leidt 20% prijsverlaging tot 20% afzetstijging. Dit hoeft
echter niet het geval te zijn. Als bij dezelfde prijsverlaging de afzet gestegen was tot 1.400 stuks,
dan had 20% prijsverlaging geleid tot 40% afzetstijging. De prijs is dan elastisch. Als bij dezelfde
prijsverlaging de afzet op 1.100 was uitgekomen, was de afzet maar met 10% gestegen. Dan is er
sprake van een inelastische prijs. Bij een inelastische prijs heeft een procentuele prijsverandering
een kleinere procentuele afzetverandering tot gevolg.
VERBAND TUSSEN AFZET EN WINST
Er is een rechtstreeks verband tussen afzet (het aantal verkochte eenheden) en omzet (de verkoop in
geld). Als de afzet met 20% stijgt, stijgt de omzet in euro’s ook met 20%.
Het verband tussen afzet en winst is afhankelijk van de prijselasticiteit. Stel dat de kostprijs van een
product € 50 is. Er worden 1.000 stuks verkocht voor € 100, dan is de winst € 50.000. Als een
prijsverlaging van € 20 doorgevoerd wordt, worden er 2.000 exemplaren verkocht. Dan is de winst
€ 60.000. In dit geval leidt 20% prijsverlaging tot 100% meer afzet, maar slechts tot 20% meer
winst. De prijsverlaging heeft in dit geval toch een positief effect op de winst, omdat de
prijselasticiteit groot is. Als de prijselasticiteit 0 was geweest had 20% prijsverlaging geleid tot 20%
meer afzet. De afzet was dan 1.200 geweest. De winst zou echter gedaald zijn naar € 36.000. Geen
aantrekkelijke gedachte.
PRIJSVASTSTELLING
Prijzen kunnen op verschillende manieren vastgesteld worden. Om een indruk te geven behandelen
we een paar methoden.
Vaststelling door tussenhandel
De tussenhandel heeft te maken met een inkoopprijs en verkoopprijs. De inkoopprijs is de
verkoopprijs van hun toeleverancier. Vaak werken ze met een vast percentage verhoging om de
verkoopprijs vast te stellen. Soms is dat een verschillend percentage per productgroep, of maakt
men een onderscheid tussen goed en slechtlopende producten. Natuurlijk moet men ook rekening
houden met de prijsstelling van de concurrent. Dit is een onzuivere manier van prijsvaststelling, die
geen rekening houdt met de kosten die per product gemaakt worden. Maar vaak is het assortiment
zo groot dat het ondoenlijk is om nauwkeurige per product vast te stellen.
Als er in de handel gesproken wordt over een marge van 30%, dan bedoelt men 30% over de
verkoopprijs en niet van de inkoopprijs. De resultaten worden immers niet afgemeten aan de
inkopen, maar aan de omzetten.
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Prijsvaststelling door de producent.
De producent gaat eerst kijken naar de kostprijs van het product. Daarbij maakt hij onderscheid
tussen de vaste kosten en de variabele kosten. Vaste kosten worden nauwelijks beïnvloed door de
hoeveelheid die geproduceerd wordt. Variabele wel. Voorbeelden van vaste kosten zijn: afschrijving gebouwen, afschrijving machines, energiekosten, etc. Variabele kosten zijn bijvoorbeeld
grondstoffen. Tot de kosten behoren ook de verkoopkosten. Deze kunnen vast of variabel zijn,
afhankelijk van het beloningssysteem van de verkopers.
Door de totale vaste kosten (C) en de totale variabele kosten (V) bij elkaar op te tellen en te delen
door het aantal producten (A) krijgt men de kostprijs per product.
C+V
Kostprijs = A
Een probleem hierbij is dat pas achteraf bekend is hoeveel producten er afgezet zijn. Dan kan de
kostprijs dus pas echt vastgesteld worden. Om dat te ondervangen is er een variant van deze
kostprijsberekening. In deze variant worden de vaste kosten gedeeld door de normale afzet (N). Dat
is de afzet die men gewend is. De variabele kosten worden gedeeld door de verwachte afzet (W).
De geplande afzet dus. Dit is de standaardkostprijsberekening. De formule wordt dan:
Kostprijs = C + V
N
W
Stel dat de totale vaste kosten € 100.000 zijn en de totale variabele kosten € 60.000. De normale
afzet is 10.000 stuks. Voor komend jaar verwacht men een afzet van 12.000 stuks. De standaard
kostprijs is dan:
Kostprijs

100.000 + 60.000
12.000
10.000

= = 10 + 5 = 15 Euro

Als de verkoopprijs vastgesteld wordt op € 20, dan heeft de fabrikant dus € 5 winst per product. Stel
nu dat er inderdaad 12.000 stuks verkocht worden. Je zou dan verwachten dat de winst 12.000 x €
5 = € 60.000 zijn. Maar dat is niet juist. Zijn kosten zijn € 160.000 (€100.000 vast + € 60.000
variabel). Daar tegenover staat een opbrengst van 12.000 x € 20 = € 240.000. Zijn winst is dus €
80.000. Hoe kan dat? Wel, in de kostprijsberekening is uitgegaan van een normale afzet van 10.000
stuks. In werkelijkheid zijn er 12.000 stuks verkocht. Er is een extra afzet 2.000 stuks. Dus is er een
extra opbrengst van 2.000 x de vaste kosten van het product. Dat is dus 2.000 x € 10 = € 20.000.
Dat verklaart waarom de winst geen € 60.000, maar € 80.000 is. Deze € 20.000 extra winst wordt
bezettingswinst genoemd en wordt veroorzaakt door een hogere gerealiseerde afzet dan de normale
afzet. Zo kan er natuurlijk ook bezettingsverlies optreden als de gerealiseerde afzet lager is.
PRIJSBELEVING
Voor de consument is de kostprijs niet interessant. De consument moet het gevoel hebben dat het
een redelijke prijs is. Dat hangt af van de categorie waarin hij het product plaatst en de prijzen van
andere producten in die categorie (referentieprijs). Als een nieuw model auto door de consument
gezien wordt als een typische sportwagen, of als een gewone auto met een sportief uiterlijk, maakt
een behoorlijk verschil voor zijn prijsbeleving.
Middels marktonderzoek kan bepaald worden welke prijs de consument bereid is te betalen.
Voorbeeld
Stel dat een fabrikant een eigen merk sportschoenen op de markt wil brengen (merk C). Een
representatief deel van de markt wordt dan gevraagd om deze sportschoenen te waarderen in
relatie tot een paar bekende merken (A en B). De belangrijkste criteria zijn: model, kwaliteit,
pasvorm, imago. Per criterium kan maximaal 100 punten gescoord worden. De uitkomst is:
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Criteria
Model
Kwaliteit
Pasvorm
Imago
Totaal

Merk A
70
70
80
90
310

Merk B
80
70
70
80
300

Merk C
70
70
70
60
270

Figuur 10
Als merk A € 70 kost, dan is merk C even koopwaardig als de prijs € 70/310 x 270 = € 61. Bij een
lagere prijs wordt merk C dus koopwaardiger. Merk B kost € 60. Om ten opzichte van B koopwaardig te zijn moet de prijs onder € 60/300 x 270 = € 54 liggen.
Bij de vaststelling van de verkoopprijs, moet dus terdege rekening gehouden worden met de
waardebeleving van de consument.
PRIJSSTRATEGIEEN
Los van de gehanteerde calculatiemethode en de waardebeleving van de consument, kan de onderneming bij het vaststellen van zijn marketingmix kiezen uit twee prijsstrategieën:
Prijsconcurrentie
Door een lage prijsstelling wil de onderneming veel afzetten en markt veroveren. Door de hoge
afzet verwacht men kostenvoordeel te kunnen halen, zodat er (op termijn) toch winst gemaakt
wordt.
Niet-prijsconcurrentie
Dit kan prijsstelling op het marktniveau zijn, of daarboven. Dat laatste kan alleen als er sprake is
van duidelijke productdifferentiatie en marktspecialisatie.
Voor nieuwe producten is er keuze uit:
Afroomstrategie (skimming)
Het nieuwe product wordt op de markt gebracht met een hoge prijs. Er zijn altijd mensen die het
nieuwe product graag willen hebben. (innovators, early adopters). Als deze groepen voorzien
zijn, wordt de prijs verlaagd, zodat ook de massa bereikt wordt. In de aanvang wordt er dus
extra winst gemaakt. Dat is het zogenaamde consumentensurplus. Men roomt dus eerst het
consumentensurplus af. Een bekende strategie bij nieuwe elektronicaproducten.
Penetratiestrategie
Bij deze strategie wordt een nieuw product tegen een zo laag mogelijke prijs (expansieprijs) op
de markt gebracht. Zo wordt markt veroverd en probeert men de concurrent af te schrikken.
Deze strategie wordt gebruikt als de markt prijselastisch is (een lage prijs leidt tot hoge afzet) en
men slechts een korte tijd voorsprong heeft op de concurrent. Door de lagere prijsstelling koopt
men als het ware marktaandeel.
Prijsdiscriminatie
Een aparte strategie is die van de prijsdiscriminatie. Dat wil zeggen dat voor hetzelfde product
op verschillende markten verschillende prijzen gehanteerd worden, zonder dat er sprake is van
productdifferentiatie. Deze strategie kan gekozen worden om uit elk marktsegment te halen wat
erin zit, of om beschikbare productiecapaciteit beter te benutten. Voorbeelden zijn:
- andere prijs voor verschillende doelgroepen (studenten, ouderen, etc.)
- hoge prijs in drukke periode en lage prijs in rustige periode (vakanties, dalurenkaart, etc)
- verschillende prijzen op verschillende locaties. (bierprijzen in verschillende locaties, levensmiddelen in toeristencentra, etc.)
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Prijsstrategieën ten opzichte van de concurrentie
De concurrentie speelt een grote rol bij de bij de prijsvaststelling. Ten opzichte van de concurrent
kan de onderneming kiezen uit drie strategieën:
Mee too pricing (going rate pricing)
Men gaat prijzen op het gemiddelde marktniveau, omdat dat een redelijke prijs is en om prijsoorlogen te voorkomen.
Stay out pricing
Men prijst laag en probeert daarmee de concurrent te ontmoedigen om ook de markt te betreden.
Als men daardoor een behoorlijke voorsprong heeft gekregen kan men de prijs gaan verhogen.
Put out pricing
Door lage prijsstelling probeert men de concurrent er uit te werken. Dit kan leiden tot prijsoorlogen. Dit kan alleen als men een kostenvoordeel, of een sterke financiële positie heeft.
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PROMOTIE
De promotiemix betstaat uit een aantal elementen. Deze zijn:
- reclame
- persoonlijke verkoop
- sales promotion
- public relations
- sponsoring
Meestal wordt er een apart promotieplan gemaakt worden met daarin:
- bepaling van de doelstelling
- bepaling van de boodschap
- bepaling van het promotiebudget
- verdeling van het promotiebudget over de promotiemix instrumenten.
RECLAME
Reclame is een vorm van eenzijdige communicatie vanuit een herkenbare zender. Meestal is het
doel het bijdragen aan het verkopen van goederen of diensten, of het imago van de organisatie.
Reclame is onder te verdelen in een aantal soorten. We noemen er een aantal:
Actiereclame
Een tijdelijke actie wordt onder de aandacht van de kopers gebracht met als doel een directe
omzetbevordering.
Point of purchase reclame
Reclame die gemaakt wordt op de plaats van verkoop.
Buitenreclame
Reclame-uitingen die buiten zichtbaar zijn. Lichtbakken, billboards, op auto’s, achter vliegtuig,
etc.
Directe reclame
Reclame die rechtstreeks naar de aspirant koper gaat. Folders in de bus, direct mail, etc.
Themareclame
Langdurige campagne die tot doel heeft om toegevoegde waarde op te bouwen van een product.
Institutionele reclame
Reclame voor de hele onderneming in plaats van een product.
Collectieve reclame
Gezamenlijke reclame van ondernemingen in dezelfde bedrijfstak. “Eet meer fruit”.
Combinatiereclame
Gezamenlijke reclame van verschillende ondernemingen. Wasmachine met wasmiddel.
Coöperatieve reclame
Gezamenlijke reclame van ondernemingen met de tussenhandel. Auto-reclame met vermelding
van dealers.
Gesponsorde reclame
Reclame die door anderen gesponsord wordt, waarbij de sponsoren vermeld worden. Bijvoorbeeld de aankondiging van een voetbalwedstrijd, met vermelding van de sponsoren.
Ideële reclame
Niet commerciële reclame. Wordt in Nederland verzorgd door SIRE (Stichting Ideële Reclame)
Sluikreclame
Reclame op plaatsen die niet voor reclame bestemd zijn. Bijvoorbeeld tijdens reguliere radio en
televisie uitzendingen.
Reclamedoelstelling
Reclame wil de attitude ten opzichte van de producten of de organisatie positief beïnvloeden. Ze
richt zich daarbij op de volgende elementen:
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Cognitief
Vergroten van de bekendheid (opname in de awareness set). Vergroten van de kennis over het
product of de producteigenschappen
Affectief
Vergroten van de waardering (opname in de evoked set). Zorgen voor merkentrouw.
Conatief
Opwekken tot het aanvragen van offertes, het maken van een proefrit, (probeer)aankopen, of
herhalingsaankopen.
Concepten
Voor het maken van reclame moet bepaald worden hoe de boodschap op de aspirant koper overgebracht moet worden. Het concept is de vertaling (codering) van de propositie (inhoud) in een
creatief idee (vorm), zodat de ontvanger er het juiste gevoel bij krijgt (decodering). Er zijn een paar
basisconcepten:
Het effectconcept
Hier staat het effect van het gebruik op de voorgrond.
Het probleemconcept
Hier wordt de aandacht gevestigd op een probleem en wordt het product als oplossing geboden.
Het associatieconcept
Men associeert het product met iets dat de gewenste eigenschappen, of het gewenste imago
duidelijk overbrengt.
Het explicatieconcept
Hier wordt de nadruk gelegd op de veelal unieke eigenschappen van het product.
Het vergelijkingsconcept
Bij dit concept wordt het product vergeleken met concurrerende producten.
Voorwaarden voor een geslaagd concept zijn:
Opvallen
De reclame moet opvallen en nieuwsgierig maken.
Boeien
De reclame moet boeien. De aandacht vasthouden en een brug slaan tussen de belevingswereld
van de aspirant koper en de propositie.
Overtuigen
De reclameboodschap moet een stukje overtuigingskracht aan de propositie toevoegen. Dat kan
door bijvoorbeeld de goede sfeer op te roepen.
Herinneren
Men moet zich de reclameuiting herinneren. Het liefst op het moment dat de koopbeslissing
genomen moet worden.
Passen bij de doelgroep
De reclameuiting moet zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
Passen bij het medium
Elk medium heeft zijn sterke en zwakke kanten. Het concept moet de sterke kanten van een
medium benutten.
Mediakeuze
Zoals gezegd zijn er diverse media die voor reclame gebruikt kunnen worden, die allen hun vooren nadelen hebben. Hier volgt een globaal overzicht:
Tv

groot bereik
kijken en luisteren
trekt aandacht
indringend
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vaak demonstratie mogelijk
hoge productiekosten
vluchtig
beperkte keuze zendtijd
Radio

groot bereik
relatief goedkoop
populair bij jeugd
populair bij automobilisten
beperkte keuze zendtijd
geen ingewikkelde boodschap

Bioscoop

populair, vooral bij jeugd
indringend
grote technische mogelijkheden
beperkter bereik

Dag- en Nieuwsbladen

hoge frequentie
groot bereik mogelijk
regionaal bereik mogelijk
inhaken op actualiteit mogelijk
betrouwbaarheid eigen krant
korte levensduur

Huis aan huis bladen

groot bereik
regionaal bereik
lage frequentie
aandacht sterk wisselend
geen identificatie (gratis)

Tijdschriften

duurzaam
duidelijke doelgroepen
zorgvuldige formule
meer impact
lage frequentie

Buitenreclame

herhaaldelijke blootstelling
ondersteuning van andere media
geografisch selectief
forced exposure
statisch (weinig actueel)
beperkte dekking

Directe reclame

direct contact met afnemers
persoonlijke benadering mogelijk
geen overlapping
goede timing mogelijk
relatief duur
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Bereik
Het bereik geeft aan hoeveel potentiële kopers de reclameboodschap tenminste eenmaal heeft
gehoord, gezien, of gelezen. Dit is moeilijk van tevoren te bepalen. Daarom richten we ons op andere factoren
Oplage
Dit is het aantal gedrukte exemplaren, inclusief losse nummers, die niet allemaal verkocht
worden.
Gezinsbereik
Dit is het aantal huishoudens dat wordt bereikt, inclusief meelezende gezinnen. Bij persmedia
wordt het ook brievenbusbereik genoemd. Bij ethermedia is dit het toestelbereik dat wordt
gemeten door Intomart.
Mediumbereik
Gezinsbereik zegt nog niets over het aantal personen. Het mediumbereik geeft aan hoeveel
personen met het medium in aanraking komen (leesbereik en kijk- en luisterdichtheid)
Het bruto bereik geeft aan hoeveel personen door het medium bereikt worden. Bij netto bereik
wordt gekeken naar het bereik exclusief overlappingen met andere media.
Reclamebereik
Dit is het aantal potentiële kopers dat de reclamepagina ook heeft gezien. Ook wel paginabereik
genoemd.
Bereik reclame boodschap
Dit zijn de potentiële kopers die de bepaalde reclame ook hebben gezien. Niet alle ontvangers
zullen tot de doelgroep van de adverteerder behoren. Als het bereik betrekking heeft op personen die wel tot de doelgroep behoren dan spreken we over effectief bereik. Het percentage van
de doelgroep dat door het medium bereikt wordt, is het dekkingspercentage. Het gerealiseerde
bereik, of netto bereik, is het aantal personen uit de doelgroep die boodschap minstens één keer
ontvangen heeft. Total exposure, of bruto bereik, is het aantal keren dat personen uit de doelgroep de boodschap binnen een bepaalde tijd ontvangen heeft.
Bij de keuze van het medium richt men zich meestal op het mediumbereik, omdat er geen betere
gegevens voorhanden zijn.
Reclamekosten
Een gewone advertentie (GA) wordt geplaatst op een advertentiepagina, die meestal 9 of 10 kolommen bevat van 40mm breedte. Een ingezonden mededeling (IM) komt op een redactionele pagina.
De kolommen zijn breder. Het tarief is vaak drie maal zo hoog. Een advertentie op de voorpagina
(VP) kost ongeveer zes maal zoveel en moet ruim van tevoren besproken worden, omdat de ruimte
beperkt is. Voor kleur gelden aparte toeslagen.
De prijs wordt berekend in millimeters. Stel dat de prijs € 1 per mm is. Dan kost een advertentie van
1 kolom breedte en 10 cm lengte op de advertentiepagina 100 x € 1 = € 100. Een advertentie van 10
cm lengte, met een breedte van 2 kolommen op een redactionele pagina kost 3 x 2 x 100 x € 1 = €
600. Adverteerders kunnen grote hoeveelheid millimeters in één keer kopen, tegen een gereduceerd
tarief. Deze hoeveelheid moet dan binnen een bepaalde periode (meestal één jaar) verbruikt worden.
Advertenties op een redactionele pagina worden eerder gelezen dan op een advertentiepagina. De
rechter pagina wordt beter bekeken dan de linker. De voorpagina en achterpagina hebben een
hogere attentiewaarde. Bij tijdschriften is ook de binnenkant van de cover interessant.
Bij radio en televisie worden de advertentiekosten berekend per 15 seconden en per gross rating
point (GRP). Eén GRP betekent 1% kijk- of luister-dichtheid onder de Nederlandse bevolking van
13 jaar en ouder.
Meten van reclame-effecten
Natuurlijk wil de adverteerder graag weten wat het effect is van zijn reclame-inspanning. Dat effect
kan getest worden.
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Pretesting
Dit zijn testen die gehouden worden voordat er geadverteerd wordt. Het doel is om de reclame
te optimaliseren.
Posttesting
Hierbij wordt het effect gemeten, middels gericht marktonderzoek, nadat er geadverteerd is.
Doel is om te kijken hoe toekomstige campagnes verbeterd kunnen worden.
Posttesting is vaak lastig omdat de reclameuiting meestal niet op zichzelf staat, maar een
onderdeel is van de totale promotie. Natuurlijk kan de adverteerder zelf ook globaal het resultaat
meten. Hier zijn diverse middelen voor te bedenken. Denk daarbij aan omzet van het artikel
registreren, binnengekomen antwoordcoupons registreren, het aantal nieuwe klanten registreren,
etc. Er kan ook gericht gevraagd worden waar klanten de onderneming van kennen, etc.
PERSOONLIJKE VERKOOP
Dit is wel het krachtigste promotiemiddel. Door persoonlijke verkoop wordt de attitude van de
aspirant koper het meest beïnvloed. Nadeel is dat het kostbaar is en het bereik laag is. Daarbij is er
wel onderscheid tussen actieve en passieve verkoop.
Passieve verkoop
Het initiatief gaat van de klant uit. Dit is vooral het geval bij winkel- en showroomverkoop. De
klant heeft dus al een duidelijke belangstelling voor het product. Deze verkoop komt het meest
voor op de consumentenmarkt. Het wordt ook wel receptieve verkoop genoemd.
Actieve verkoop
Hier ligt het initiatief bij de verkoper. Hij benadert zelf mogelijke klanten. Deze verkoop komt
het meest voor op de industriële markt.
Binnen het marketingconcept is geen plaats meer voor de agressieve verkoper, zoals die in het
vroegere verkoopconcept voorkwam. Toen ging het om productgerichte verkoop. Nu staan de
behoeften van de klant centraal. De verkoper moet zich een goed beeld vormen van die behoefte en
vervolgens bepalen hoe hij met zijn product deze behoefte naar tevredenheid kan vervullen.
De verkoper vertegenwoordigt het bedrijf bij de klant. Hij is als het ware het visitekaartje van het
bedrijf. Zijn optreden bepaalt in sterke mate het beeld dat de klant krijgt over het bedrijf.
Omgekeerd heeft de verkoper door de contacten met de klanten, een goed beeld van de doelgroep
en de concurrentie. Hij beschikt over belangrijke marktinformatie, waar het bedrijf haar voordeel
mee kan doen.
Een verkoopgesprek bestaat uit een aantal fasen. Deze kunnen per product verschillen. Een
algemeen aanvaarde indeling is de VOITA formule. Dit staat voor:
Voorbereidingsfase
Allereerst moet de verkoper zorgen dat hij voldoende productkennis heeft. Vervolgens moet hij
zoveel mogelijk informatie over de klant verzamelen. In deze fase zit ook de gespreksvoorbereiding en de afspraak maken.
Openingsfase
Hier gaat het om de kennismaking en de opening van het gesprek. Direct in de start komen de
eerste indrukken tot stand, die van grote invloed zijn voor het verdere verloop van het gesprek.
In deze fase moet de klant ook gemotiveerd worden om het gesprek te voeren.
Informatiefase
In deze fase gaat de verkoper meer informatie over klant inwinnen, zodat hij een duidelijk beeld
krijgt van de behoefte, wensen, koopmotieven en beslissingscriteria van de klant. Dit is meestal
de langste fase.

48

Transformatiefase
Nu bepaalt de verkoper welk product het beste bij de klant past. Bij eenvoudige producten kan
dat tijdens het gesprek. Bij ingewikkelde producten moet de verkoper eerst een advies opstellen,
of een offerte maken.
In het gesprek wordt het product gepresenteerd, waarbij de nadruk ligt op de wijze waarop de
behoeften en wensen van de klant vervuld worden. In deze fase kunnen ook bezwaren van de
klant naar voren komen. Het zal duidelijk zijn dat die bezwaren minder zijn, naarmate het
product beter aansluit bij de wensen en behoeften van de klant.
Afrondingsfase
Dit is de laatste fase. De verkoper vraagt om een koopbeslissing en de klant koopt. Dan volgt de
administratieve afwerking en zorgt de verkoper voor een goede aflevering van het product.
Vervolgens kan de verkoper een belangrijke rol spelen in de relatiefase, door ook na de verkoop
contact met de klant te blijven onderhouden. Door het in stand houden van de relatie blijft de
verkoper op de hoogte van de gebruikerservaring en vergroot hij de kans op herhalingsaankopen.

Eigenschappen
Carrosserie
Binnenruimte
Kofferruimte
Motor
Versnelling
Bediening
Dashboard

Koopmotieven
Comfort Schoon- Zuinig- Snelheid Veiligheid
heid
heid
AB
A
A
BC
GHI
J
IKL

Duurzaam
CD
J

Prestige
BEF
IJL

Figuur 11
Sellogram
Een sellogram is een hulpmiddel dat verkopers kunnen gebruiken om producteigenschappen te vertalen naar koopmotieven. In figuur 11 een voorbeeld.
Op de ene as staan mogelijke koopmotieven en op de andere producteigenchappen. Een letter in het
sellogram geeft een verkoopargument weer. We hebben voor het gemak alleen de eerste twee regels
ingevuld. De letters staan voor:
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
J=
K=
L=

Lange en lage vormgeving is fraai, vermindert de luchtweerstand en daardoor hogere
topsnelheid.
In diverse kleuren leverbaar, waaronder kleuren die de auto goed staan, kleuren die veiligheid verhogen en kleuren die hem een chique uitstraling geven.
Sterke kooiconstructie, met kreukelzones, verhogen de veiligheid en duurzaamheid
Antiroest behandeling verhoogt de duurzaamheid
Bekend merk …
Ontworpen door …
Royale comfortabele verstelbare voorstoelen
Voldoende beenruimte voor en achter
Deelbare achterbank, met inklapbare armleuning annex kinderzitje en skiluik
Verschillende sterke bekledingsmogelijkheden, voor ieders smaak
Airbags rondom
5 hoofdsteunen
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Bij een klant die snelheid niet belangrijk vindt, maar veiligheid wel, zal de verkoper, als hij het over
de carrosserie heeft, de veiligheidskleur en de kooiconstructie met de kreukelzones benadrukken.
Dergelijke sellogrammen zijn bijzonder ver uit te werken. Bij de productkennis van een verkoper
hoort dat hij niet alleen de eigenschappen van het product kent, maar vooral weet hoe deze
eigenschappen naar koopmotieven vertaalt kunnen worden. Bij het verkopen worden alleen de
koopmotieven behandeld die voor die betreffende klant van belang zijn.
SALES PROMOTION
Dit is een communicatietactiek, waarbij tijdelijk de prijs/waardeverhouding van een product wordt
verbeterd, met het doel extra verkopen te realiseren. Bij sales promotion zijn de mogelijkheden
schier eindeloos. We geven hieronder een aantal mogelijkheden aan:
Extra volume acties
Op de verpakking wordt aangegeven dat er tijdelijk 30% meer inzit voor dezelfde prijs.
Zegelacties
Door het verstrekken van zegeltjes wordt de winkeltrouw vergroot. Producten kunnen gepromoot door extra zegels te verstrekken.
Spaaracties
De klant moet gedurende een langere tijd aankoopbonnen bewaren, of laten registreren op een
spaarkaart. Bij het bereiken van een grens heeft de klant recht op een bepaald voordeel.
Klantenkaarten
Een winkel geeft een klantenkaart uit. Hierop worden de spaarpunten geregistreerd en komt men
in aanmerking voor tijdelijke kortingen op bepaalde artikelen. Door middel van registratie krijgt
de winkelier een schat aan informatie over het aankoopgedrag van klanten.
Clubs
Na aankoop van een product kan men lid worden van een gebruikersclub. Middels een bulletin
of internet wordt de klant op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen en krijgt hij
toegang tot diverse aanbiedingen.
Goeddoel acties
Bij de aankoop van ieder product gaat een bedrag naar een goed doel.
Gratis monsters
Door het verstrekken van een gratis monster probeert de fabrikant de merkentrouw van de
consument aan een concurrerend product te doorbreken.
Waardebonnen
Voor de verkoop krijgt de klant een waardebon, die hij kan verzilveren bij de aankoop van het
product.
Weggevertjes
Bij aankoop van een product krijgt de klant iets gratis (bijvoorbeeld sleutelhangertje, petje, etc.)
Joint promotions
Dit is promotie door meerdere fabrikanten tegelijk. Bij de aankoop van een bankstel van fabrikant A krijgt de klant een cd-speler van fabrikant B cadeau.
Mysteryman
Een mysteryman, die aangekondigd is, maar waarvan niemand weet waar hij precies op zal duiken, stelt een vraag, waarmee een prijs te winnen is. Het antwoord op de vraag is te vinden op,
of in, de verpakking van een bepaald product.
Prijsvragen
Op de verpakking staat een prijsvraag. Door inzending kan men een prijs winnen. Vaak moet er
ook een slagzin gemaakt worden. Er moet sprake zijn van een jureerbare prestatie, anders is een
prijsvraag verboden.
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Loterijen
Een loterij is eveneens verboden (wet op de kansspelen). Dit wordt ontdoken door vooraf de
winnende loten te trekken. Er is dan sprake van een sweepstake.
Refundacties
Dit is een prijskorting die de klant pas ontvangt nadat het product gekocht is. Na insturen van
een deel van de verpakking wordt het geld overgemaakt.
Fabrikanten voeren ook acties die speciaal op de tussenhandel gericht zijn, zoals:
Incentiveregelingen
Dit zijn beloningen voor bijzondere prestaties. Het kunnen geschenken zijn of reizen.
Verkoopwedstrijden
Wie in een bepaalde periode het meest verkoopt krijgt een extra beloning
Volume kortingen
Tijdelijk extra kortingen geven bij de afname van een minimale hoeveelheid. Een probaat middel om magazijn ruimte vrij te maken.
PUBLIC RELATIONS
Een onderneming heeft te maken met diverse publieksgroepen. Dit zijn groeperingen waarmee de
onderneming in contact komt. De meest voor de hand liggende zijn:
- klanten
- personeel
- aandeelhouders (financiers)
Maar er zijn veel meer publieksgroepen, zoals bijvoorbeeld:
- toeleveranciers
- overheid (lokaal of landelijk)
- buurtbewoners
- brancheorganisaties
- consumentenorganisaties
- werknemersorganisaties
- werkgeversorganisaties
- de media
Middels public relations wil de onderneming het wederzijds begrip met haar publieksgroepen verbeteren. Middelen die ze daarvoor ter beschikking staan zijn eindeloos. We noemen er een paar:
- goede huisstijl
- institutionele reclame
- goed contact met de pers en regelmatig persberichten uitgeven.
- goed contact onderhouden met de (lokale) overheden
- goede voorlichting van de publieksgroepen
- organiseren van open dagen
- personeelsblad
- publiciteit
- organiseren van evenementen
- relatiemarketing
- deelnemen aan beurzen of tentoonstellingen.
Publiciteit
Publiciteit is een middel dat bij de promotie ingezet kan worden. Natuurlijk is niet alle publiciteit te
beïnvloeden. Het is zaak om aanleidingen voor negatieve publiciteit te vermijden. Als de onderneming desondanks negatief in de publiciteit komt, moet bezien worden in hoeverre de schade beperkt
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kan worden, door bijvoorbeeld een eigen perscommuniqué uit te geven, of een eigen persconferentie te beleggen.
Positieve publiciteit is mogelijk door regelmatig positieve berichten onder de aandacht van de pers
te brengen. Dit valt onder de zogenaamde free-publicity. Ondernemingen die veel adverteren kunnen vaak wat extra mogelijkheden voor free-publicity bedingen.
Relatiemarketing
De term relatiemarketing roept steeds meer verwarring op, omdat het ook wel gebruikt wordt als
equivalent voor netwerkmarketing. Binnen promotie richt relatiemarketing zich erop om de binding
met relaties te versterken door ze bijvoorbeeld uit te nodigen voor verschillende evenementen.
SPONSORING
Een sponsor levert geld, goederen of faciliteiten aan een andere partij (gesponsorde), die communicatiemogelijkheden biedt. Bekend zijn onder meer sportsponsoring, cultuursponsoring, evenementensponsoring, tv-sponsoring en sponsored magazines. Sponsoring kan een rol spelen bij andere
onderdelen van de promotiemix:
- sponsoring geeft extra free-publicity mogelijkheden
- de gesponsorde kan als reclamemedium gebruikt worden
- de gesponsorde kan ingezet worden bij sales promotions
- de gesponsorde kan dienen om goodwill te kweken, of imago te verbeteren.
- gesponsorde evenementen geven goede mogelijkheden voor relatiemarketing.
Nadeel van sponsoring is de geringe beheersbaarheid. De gesponsorde kan slecht presteren, of
negatief in de publiciteit komen.
Bijzondere vormen van sponsoring zijn:
TV-sponsoring
Met de komst van de commerciële omroepen is sponsoring van tv-programma’s mogelijk
geworden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om gezamenlijke programma ontwikkeling, betaalde
sluikreclame, of het beschikbaar stellen van prijzen voor quizzen en spelletjes.
Sponsored magazines
Een tijdschrift dat met enige regelmaat verschijnt en in opdracht van een onderneming gemaakt
en verspreid wordt. Aan de titel is vaak niet te zien van welke onderneming het komt. Door
diverse artikelen en advertenties van de eigen onderneming, maar ook van derden lijkt het op
een echt tijdschrift. De inhoud is echter zodanig dat het klanten-trouw en afname van producten
stimuleert.
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MARKETINGPLANNING
Voor iedere organisatie is het plannen van de activiteiten noodzakelijk. Planning is een middel om
de koers te bepalen en zorgt ervoor dat ieder deel van de organisatie weet wat zij moet doen. Als
zaken anders lopen dan verwacht maakt het tijdige bijsturing mogelijk. De marketingplanning is een
onderdeel van de totale ondernemingsplanning. In dit hoofdstuk behandelen we de belangrijkste
elementen van het totale planningsproces.
PLANNINGSPROCES
Plannen bestaat uit een aantal eenvoudige stappen, zoals weergegeven in figuur 12.

Analyse

Doelstellingen

Alternatieve
methoden
Definitieve
methoden

Evaluatie
Figuur 12

Analyse
Om te beginnen moet de huidige situatie bepaald worden. Meestal gebeurt dit met behulp van
een SWOT-analyse.
De letters staan voor:
- strenghts
- weaknesses
- oppertunities
- threats
De eerste twee onderdelen vormen de interne analyse. Strenghts staat voor het bepalen van de
sterke punten van de organisatie. Onder de noemer weaknesses worden alle interne zwakke
punten in kaart gebracht. De andere twee onderdelen betreffen de externe analyse. Oppertunities staat voor kansen die de onderneming heeft in haar omgeving. Bij threats wordt gekeken
naar de bedreigingen die van buitenaf komen.
Deze analyse geeft een goed inzicht in de positie van de onderneming in het totale krachtenveld.
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Doelen
Nu de onderneming weet wat haar positie is, gaat ze bepalen wat ze wil bereiken, door doelstellingen te formuleren.
Voor de hand ligt om doelen te formuleren waardoor:
- gebruik gemaakt wordt van de sterke punten
- de zwakke punten verbeterd worden
- de kansen zoveel mogelijk benut worden
- de bedreigingen het hoofd geboden worden.
Als sterke punten matchen met kansen, dan heeft de onderneming op dat punt een differentieel
voordeel. Zeker iets om zoveel mogelijk gebruik van te maken.
Doelen stellen heeft iets uitdagends, maar het moet wel realistisch blijven. Als meerdere mensen
een bijdrage moeten leveren aan het bereiken van die doelen, dan ligt het voor de hand om de
doelen duidelijk te beschrijven. Een goede beschrijving moet aan de SMART-formule voldoen.
Deze letters staan voor:
- simpel
- meetbaar
- acceptabel
- realistisch
- tijdgebonden
Simpel is eenvoudig, helder en duidelijk. De doelstellingen mogen maar voor één uitleg vatbaar
zijn. Er mogen geen misverstanden over kunnen bestaan. Meetbaar wil zeggen dat duidelijk
moet zijn wanneer de doelstelling bereikt is. Bij kwantitatieve doelstellingen is dat vrij eenvoudig; bijvoorbeeld 10% meer winst. Bij kwalitatieve doelstellingen is dat moeilijker, bijvoorbeeld
“verhogen van de kwaliteit”. Dat is te vaag en niet meetbaar. Dat moet dus vertaald worden
naar meetbare grootheden, zoals 20% minder klachten, 20% minder uitval, etc. Acceptabel wil
zeggen dat de doelen acceptabel zijn voor de mensen die ze moeten realiseren. Als zij een doel,
om wat voor reden dan ook, niet acceptabel vinden, zullen ze zich er niet voor inzetten. Het
moet ook een realiseerbaar doel zijn. Als tijdens de planningsperiode blijkt dat doelen niet
haalbaar zijn, dan werkt dat demotiverend. Het laatste aspect hangt samen met de meetbaarheid.
Het doel moet tijdgebonden zijn. Het moet niet alleen duidelijk zijn wat er bereikt moet worden,
maar ook wanneer het bereikt moet zijn.
Alternatieve methoden
De volgende stap is het uitwerken van de methode. Dat is bepalen hoe de doelen bereikt kunnen
worden. Welke weg moet daarvoor bewandeld worden en welke hulpmiddelen zijn daarbij
nodig? Dit is een creatief proces. Het gaat erom om divergerend te denken en zoveel mogelijk
methoden te bedenken.
Definitieve methode
Nu wordt er convergerend gedacht teneinde uit de verschillende mogelijkheden de beste methode te kiezen. De uitwerking van de methode is tevens de toets in hoeverre het gestelde doel
realistisch is. Als bij de uitwerking blijkt dat er geen goede methode voor handen is om het
gestelde doel te halen, of dat daarvoor te grote investeringen nodig zijn, blijkt dus dat het doel
niet realistisch is. Het oorspronkelijke doel is niet haalbaar en moet aangepast worden.
Evaluatie
De laatste stap in het planningsproces is de evaluatie. De doelen staan vast en de methode ook.
Nu worden tussenstations vastgesteld, zodat men onderweg kan bepalen of men op de goede
weg is of niet. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de jaarplanning aangegeven wordt hoever men
per maand, of per kwartaal moet zijn gevorderd met het behalen van de doelstellingen.
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ONDERNEMINGSPLANNING
In ondernemingen wordt de totale planning opgedeeld in planningen per hoofdgebied. In figuur 13
staat bijvoorbeeld het planningsproces van een verkooporganisatie afgebeeld. Bij een
productiebedrijf kan dit aangevuld worden met bijvoorbeeld: inkoop; productie; logistiek,
automatisering, etc. Een planning is pas goed als er een goede samenhang tussen de verschillende
onderdelen zit. Zo geeft een goede planning richting aan de hele organisatie. Iedereen weet waar
naar gestreefd wordt en iedereen weet wat hem te doen staat.
PLANNINGSPROCES

Planning
Analyse
Doelstelling
Alternatieven
Methode
Budgettering

Marktbewerking
Marketingmix
Onderzoek
Doelgroepen
Marktbewerkingsplan

Organisatie
Taken
Taakverdeling
Taakbeschrijving
Organogram

Bezetting
Arbeidsvoorwaarden
Ziekteverzuim
Vacatures
Werving
Selectie
Aanstelling

Begeleiding
Opleiding
Coaching
Motivatie
Stijl van leiding geven

Bewaking
Tijdbeheersing
Evaluatie
Communicatie
Budget controle

Figuur 13
Plannen is een voortschrijdend proces, dat in een breder verband plaats vindt. Zie het schema in
figuur 14.
Visie

Missie

Strategische planning

Tactische planning

Operationele planning
Figuur 14
Visie
De leiding van een onderneming heeft een bepaalde toekomstvisie. Dat is een visie op de
ontwikkelingen van de maatschappij op lange termijn en de rol van de onderneming daarin.
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Missie
Vanuit deze visie wordt de missie van de organisatie bepaald. In de missie wordt de rol en de
ambitie van de onderneming in het door haar afgebakende werkterrein omschreven. Vaak wordt
ook aangegeven wat de ondernemingsfilosofie een -cultuur is. De bepalende elementen in een
missieomschrijving zijn:
- markt (met welke producten op welke markt)
- strategische ambitie (wat wil men op termijn bereiken)
- filosofie (hoe wil men die ambities waarmaken)
Strategische planning
De top van de onderneming ontwikkelt vervolgens een strategische planning. Deze planning
gaat over een periode van minstens drie jaar. Hierin wordt dus uitgewerkt waar de onderneming
over drie jaar wil zijn en op welke manier men dat denkt te bereiken. Hier worden ook de jaarlijks te behalen tussenstations aangegeven.
Deze strategische planning beslaat wel een periode van meerdere jaren, maar wordt toch jaarlijks aangepast. De evaluatie van het eerste jaar geeft immers weer voeding aan de interne en
externe analyse. Op basis daarvan wordt er een nieuwe aangepaste en dus weer realistischer,
strategische planning gemaakt voor de komende jaren.
Tactische planning
Op basis van de strategische planning wordt door het midden niveau een tactische planning voor
de eerste periode (meestal één jaar) gemaakt. Hierin wordt voor de verschillende bedrijfsonderdelen de strategische planning verder verfijnd tot een samenhangend plan voor de volgende
periode.
Operationele planning
In de operationele planning wordt de tactische planning vertaald naar afdelingsniveau. Hier
wordt per medewerker aangegeven wat het doel en de activiteiten zijn. Deze planning beslaat
vaak een kortere periode. Soms wordt dit verfijnd naar een planning waarin aangegeven wordt
welke mensen wanneer aanwezig moeten zijn voor welke werkzaamheden. Dit is dan meer een
functionele werkplanning, waarin maar enkele weken gepland worden.
GROEISTRATEGIEEN
De strategie van een onderneming is de manier waarop ze de lange termijn doelen denkt te kunnen
behalen. De gekozen methode in de strategische planning. Veel ondernemingen zullen naar een
bepaalde mate van groei streven. Hiervoor kunnen ze kiezen uit een aantal algemene groeistrategieën.
Concurrentiestrategie van Porter
Porter onderscheidt een aantal strategieën, die ten opzichte van de concurrentie, ingenomen kunnen
worden:
Costleadership
Door zo laag mogelijke productie- en distributiekosten kan het product tegen een lagere prijs
aangeboden worden, waardoor marktaandeel vergroot kan worden.
Differentiatie
Door het product op een voor de consument duidelijke manier te differentiëren (af te laten
wijken), kan de onderneming een eigen positie op de markt innemen.
Costfocus
Bij deze strategie zoekt de onderneming een kostenvoordeel op een klein deel van de markt. Als
dit deel voor de grote costleader te klein is, zal deze niet reageren.
Differentiatiefocus
Hierbij richt de onderneming zich op een klein deel van de markt met specifieke wensen.
Market niching. De grote spelers zullen niet reageren, totdat de markt groeit.
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Groeistrategie van Ansoff
Ansoff heeft een matrix gemaakt met de elementen product en markt. Daarin komen vier groeistrategieën naar voren.

Bestaand product
Nieuw product

Bestaande markt

Nieuwe markt

Markt penetratie

Markt ontwikkeling

Product ontwikkeling

Diversificatie

Figuur 15
Marktpenetratie
Bij deze strategie wordt de ruimte binnen de bestaande doelgroep benut. Dat kan door:
- markt verdieping
De afname van bestaande klanten wordt vergroot door:
• stimuleren van vervanging
• verhogen van de gebruiksfrequentie
• stimuleren van meerdere gebruiksmogelijkheden
- marktverbreding
Nieuwe afnemers binnen de bestaande markt worden aangetrokken, door:
• aantrekken van non-users (marktvergroting)
• aantrekken van gebruikers van de cocurrent
Marktontwikkeling
Bij deze strategie zoekt de onderneming nieuwe markten voor bestaande producten. De
opvouwbare step waarmee ook volwassenen zich verplaatsen in de stad, of binnen grote
gebouwen, is daar een voorbeeld van.
Productontwikkeling
Hier wordt groei gehaald door nieuwe producten aan het bestaande assortiment toe te voegen en
af te zetten op de bestaande doelgroepen. De producten zijn veelal verwant aan de bestaande
producten. Daarbij is te denken aan:
- productinnovatie
Dit is het introduceren van een totaal nieuw product.
• varianten op het huidige product
Naast het bestaande product worden diverse varianten uitgebracht.
• productveranderingen
Hierbij is geen sprake van assortimentsuitbreiding. Het bestaande product wordt vervangen
door een moderner variant.
• nieuw merk
Het is voor de onderneming een nieuw product. Voor de consument komt er gewoon een
nieuw merk bij.
Diversificatie
Dit is de meest risicovolle strategie. De onderneming maakt een nieuw product en gaat deze op
een voor haar onbekende markt afzetten. Het product heeft meestal minder verwantschap met de
bestaande producten.
Groeistrategie vanuit de bedrijfskolom
Tot slot kan groei gerealiseerd worden door het overnemen van activiteiten van ondernemingen die
voor of achter je in de bedrijfskolom zitten (voorwaartse, of achterwaartse integratie). Horizontale
integratie, of parallellisatie behoort ook tot de mogelijkheden.
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MARKETINGPLANNING
De strategische marketingplanning is dus een onderdeel van de strategische ondernemingsplanning.
De analyse richt zich meer op de markt- en concurentiepositie. De PMC’s worden vastgesteld. Per
PMC wordt de gewenste positionering bepaald. Doelen worden geformuleerd in termen van
marktaandeel en omzet. Vervolgens wordt per PMC de ideale marketingmix uitgewerkt. Tot slot
wordt het tijdspad en de tussenliggende meetmomenten vastgesteld.
Deze strategische planning wordt meer gedetailleerd tot een operationele planning voor een kortere
termijn. Meestal één jaar.

58

MARKTONDERZOEK
Om de doelmarkt op een succesvolle manier te bewerken moet een uitgekiende marketingmix
samengesteld worden, die goed aansluit op de doelgroep.
Maar wat is de huidige marktpositie, wat wil de doelgroep, wat zullen ze appreciëren? Allemaal
onzekerheden waar de onderneming graag meer vanaf wil weten. Dat kan door middel van
onderzoek. Het gaat uiteindelijk allemaal om de klant en als we willen weten hoe hij ons aanbod
beleeft, kunnen we dat vragen.
Zo kan marktonderzoek belangrijke informatie opleveren voor de analyse van de huidige situatie,
het te verwachten effect van de strategie en het werkelijke effect van de strategie.
Marktonderzoek kan dus verschillende functies hebben:
- informatieve functie
- strategische functie
- experimentele functie
- controlerende functie.
Ondernemingen kunnen zelf aan marktonderzoek doen, of gebruik maken van één van de vele
bureaus die hierin gespecialiseerd zijn.
SOORTEN GEGEVENS
Bij marktonderzoek kan gebruik gemaakt worden van primaire gegevens en secondaire gegevens.
Primaire gegevens
Deze gegevens zijn niet beschikbaar en moeten speciaal voor het marktonderzoek verzameld
worden. Het verzamelen van primaire gegevens heet field-research.
Secondaire gegevens
Secondaire gegevens zijn al beschikbaar vanuit andere bronnen. Ze zijn voor andere doeleinden
gebruikt en moeten nader bestudeerd en geanalyseerd worden. Omdat dit veelal van achter het
bureau gedaan kan worden, noemen we dit desk-research.
Interne bronnen voor desk-research zijn bijvoorbeeld: de administratie, het klantenbestand,
rapporten van vertegenwoordigers, het klachtenregister, marketingplannen, jaarverslagen, etc.
Externe bronnen zijn bijvoorbeeld: de Kamer van Koophandel (KvK), het Centraal Bureau voor
Statistiek (CBS), het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK), brancheorganisaties, bibliotheken, diverse publicaties, etc.
SOORTEN MARKTONDERZOEK
Marktonderzoek kan op verschillende manieren ingedeeld worden. Hier volgen de voornaamste.
Standaard onderzoek en specifiek onderzoek
Een specifiek marktonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een organisatie. Er ligt een marketingprobleem aan ten grondslag (specifiek onderzoek).
Onderzoeksbureaus verrichten soms in eigen beheer onderzoek, zonder dat er een specifiek
marketingprobleem aan ten grondslag ligt. Geïnteresseerde organisaties kunnen de resultaten van
dergelijke onderzoeken kopen (standaard onderzoek).
Multi-client en multi-sponsored onderzoek
Een multi-client onderzoek is een onderzoek ten behoeve van een aantal bedrijven. De resultaten
zijn voor al die bedrijven beschikbaar.
Bij een multi-sponsored onderzoek zijn er eveneens meerdere opdrachtgevers, maar met een verschillende informatiebehoefte. Het onderzoek dekt de totale informatiebehoefte af, maar iedere
opdrachtgever krijgt alleen de resultaten die voor hem van belang zijn.
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Continu en ad-hoc onderzoek
Bij een continu onderzoek (longitudinaal onderzoek) worden op verschillende tijdstippen dezelfde
soort gegevens verzameld. Hierdoor worden verschuivingen zichtbaar.
Een ad-hoc onderzoek wordt per situatie opnieuw opgezet en uitgevoerd.
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek is kleinschalig en niet gericht op statistische uitkomsten. Het wordt vaak
toegepast als vooronderzoek (exploratief onderzoek), om te bepalen waar nader onderzoek naar
nodig is.
Een kwantitatief onderzoek is grootschalig en gericht op het verkrijgen van statistisch betrouwbare
cijfermatige gegevens.
Exploratief, beschrijvend en verklarend onderzoek
Exploratief onderzoek, is, zoals hiervoor al werd aangegeven, een verkennend onderzoek om een
voorlopige verklaring ergens voor te vinden.
Beschrijvend (discriptief) marktonderzoek richt zich op het verzamelen en registreren van gegevens.
Verklarend (causaal) onderzoek heeft als doel om de relatie tussen variabelen vast te stellen.
ONDERZOEKS METODEN
Er bestaan verschillende onderzoeksmethoden. De belangrijkste zijn:
Panel onderzoek
Een panel is een vaste groep personen, of bedrijven, dat representatief is voor een bepaalde populatie. Een panel verstrekt regelmatig gegevens. Met een panalonderzoek kunnen dus veranderingen
zichtbaar gemaakt worden. Het gevaar is wel dat deelnemers zich bewuster van hun gedrag worden
en daardoor het gedrag gaan aanpassen (zogenaamd panelgedrag), waardoor de uitkomsten minder
representatief worden.
Bekende voorbeelden van panel marktonderzoek zijn:
- het continu kijkonderzoek van Intomart
Dit is een continu kijkonderzoek bij 700 gezinnen. Er wordt bijgehouden wat de kijkcijfers
van programma’s zijn en hoe de waardering is.
- het consumentenpanel van Attwood
Alle dagelijkse aankopen van 5.000 gezinnen wordt bijgehouden. Het verstrekt continu
gegevens over het koopgedrag van de Nederlandse huishoudens.
- het detaillistenpanel van Nielsen
Dit onderzoek richt zich op de verkopen van de detaillisten. Er zijn verschillende panels voor
verschillende branches.
Observatietechnieken
Hier wordt het gedrag van mensen geobserveerd. Voorbeelden zijn:
- de shoptest
In de winkel wordt geobserveerd (eventueel met verborgen camera’s), hoe het winkelgedrag
is. Met name geschikt om te kijken of de winkelindeling en de opstelling van goederen wel
logisch is.
- etalage onderzoek
Hier wordt onderzocht hoeveel en welke mensen in een etalage kijken en waar hun aandacht
naar uit gaat.
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- passanten onderzoek
Lijkt op etalageonderzoek, maar is gericht op de mensen die door de straat lopen. Hoeveel,
welke leeftijden, gehaast of rustig, etc. Wordt gebruikt om te kijken wat een gunstige vestigingsplaats is.
- pantry check
Bij de pantry check wordt gekeken welke levensmiddelen de consument in huis heeft. Wordt
vooral gebruikt om de gegevens van panelonderzoek te controleren.
- dustbin check
Door middel van onderzoek van het huishoudelijke afval wordt een indruk van het consumptiegedrag gekregen. Wordt wel voor gevoelige producten gebruikt (sterke drank).
Experimenten
Bij een experiment wordt de invloed van één van de variabele gemeten. Bijvoorbeeld één van de
mix instrumenten. Door de waarde van die ene variabele te veranderen en de andere variabelen
gelijk te houden, kan de invloed van die ene variabele vastgesteld worden. Het probleem is om de
andere variabelen constant te houden.
We onderscheiden:
- laboratoriumexperiment
Een beperkt aantal deelnemers worden getest op hun waarneming. Bijvoorbeeld smaak, geur,
aandacht, herinnering.
- veldexperiment
Er wordt gewerkt met twee gelijksoortige groepen. De ene groep wordt met de verandering
geconfronteerd, de schaduwgroep niet, zodat de invloed van de verandering zichtbaar wordt.
Hieronder vallen ook proefmarkt experimenten en het op kleine schaal in de praktijk uittesten
van mix elementen.
Enquêtes
Bij een enquête wordt met een vastgestelde vragenlijst gewerkt. Iedereen krijgt dus dezelfde vragen
voorgelegd. Het zijn meestal multiple choise vragen, zodat de gegevens automatisch verwerkt kunnen worden.
Mogelijkheden zijn:
- mondelinge enquête
- telefonische enquête
- schriftelijke enquête
Interviews
Bij een ongestructureerd interview bepaalt de respondent vooral de inhoud. De interviewer stuurt
hooguit wat bij om binnen het aangegeven onderwerp te blijven en diept gegeven antwoorden verder uit. Dit wordt ook wel een diepte interview genoemd. Het wordt vooral gebruikt voor het onderzoeken van attitudes.
Een groepsdiscussie is een ongestructureerd interview met een groep van acht tot twaalf mensen
tegelijk. Bij een gestructureerd interview staan de vragen van tevoren vast. Iedereen krijgt dus
dezelfde vragen.
STEEKPROEVEN
Vaak zal bij marktonderzoek niet de hele populatie onderzocht worden. Dat is te kostbaar. Er wordt
dan volstaan met een steekproef uit die populatie. Zo’n steekproef moet dan wel representatief zijn.
Dat wil zeggen dat alle relevante kenmerken uit de populatie evenredig vertegenwoordigd moeten
zijn. Verschillende vormen van steekproeven zijn:
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A-selecte steekproef
Er wordt willekeurig (random) getrokken uit de populatie. Alle elementen hebben dus evenveel
kans om getrokken te worden.
Scheve steekproef
Er is niet willekeurig getrokken. De mate van ongelijkheid is echter bekend, zodat de uitkomsten gecorrigeerd kunnen worden. Als we weer uitgaan van 10 miljoen mensen, waarvan 6
miljoen vrouwen en 4 miljoen mannen, dan moeten er in een steekproef van 1.000 mensen 600
vrouwen en 400 mannen zitten. Als van de 1.000 respondenten nu 500 vrouwen zijn en 500
mannen, dan kan de uitkomst van deze scheve steekproef gecorrigeerd worden door de uitkomst
van de vrouwen 20% zwaarder te laten wegen en de uitkomst van de mannen 20% lager.
Stratificatie
Bij stratificatie wordt de te onderzoeken populatie eerst groepen onder-verdeeld. Vervolgens
wordt er naar rato getrokken. Er worden dus gericht 600 vrouwen en 400 mannen benaderd.
Validiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Een marktonderzoek is valide als er daadwerkelijk onderzocht is wat onderzocht moest worden.
Naast het valide zijn is het belangrijk dat de uitkomst nauwkeurig en betrouwbaar is. Met nauwkeurigheid wordt de toegestane afwijking bedoeld. Als, middels een steekproef van 1.000 huishoudens, onderzocht is dat in 500 huishoudens een computer staat, heeft 50% een computer. Als de
nauwkeurigheid van het onderzoek 2% is, dan betekent het dat tussen de 48% en 52% een computer
heeft. Als de betrouwbaarheid van dat onderzoek 95,4% is, dan betekent het, dat als dit onderzoek
100 keer herhaald wordt, het 95,4 keer dezelfde uitkomst zal hebben.
Er zit een verband tussen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Dezelfde steekproef kan ook als
uitkomst hebben dat met een betrouwbaarheid van 68,3% gezegd kan worden dat tussen de 49% en
51% van de huishoudens een computer heeft. Als dit niet betrouwbaar,of nauwkeurig genoeg is,
moet de grootte van de steekproef toenemen. Zo kan men door middel van statistische berekeningen
bepalen hoe groot een steekproef moet zijn als een bepaalde nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
gewenst is.
MARKTINFORMATIESYSTEEM (MIS)
Zoals gezegd is er in de onderneming zelf ook veel marktinformatie te verkrijgen. Dat kan bijvoorbeeld door gegevens te verzamelen van klanten, orders, klachten, garantiegevallen, verkopersbezoeken, telelefonische contacten, etc. Als deze gegevens geregistreerd worden in geautomatiseerde
bestanden en toegankelijk worden gemaakt, is er sprake van een marktinformatiesysteem. In een
MIS kunnen overigens ook externe gegevens opgeslagen worden.
De globale functie is:
- gegevens verzamelen
- gegevens selecteren
- gegevens bewerken en/of analyseren
- informatie opslaan
- informatie doorspelen
De informatie uit het MIS kan een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de marketingstrategie,
alsmede het meten van de resultaten.
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INDUSTRIELE MARKETING
Als de klant geen consument is, is er sprake van industriële marketing. Klanten zijn andere ondernemingen of organisaties. Dit wordt ook business-to-business marketing genoemd, of kortweg B2B
marketing. De marketingprincipes zijn op de industriële markt niet echt anders. Het gedrag van
ondernemingen wijkt echter behoorlijk af van consumenten. In dit hoofdstuk zullen we de belangrijkste verschillen belichten en aangeven wat dat voor gevolgen heeft voor het inzetten van de marketingmix instrumenten.
DE MARKT
De markt is kleiner en overzichtelijker, er zijn immers veel meer consumenten dan organisaties er
gaan in de industriële markt echter veel grotere bedragen om.
Aan de vraagkant is er sprake van een afgeleide vraag. De vraag is afhankelijk van de consumentenvraag, die door de leverancier moeilijk te beïnvloeden is.
Als de consument meer behoefte krijgt aan groente in glas, zal de vraag naar groente in blik dalen.
De fabrikant van blikken zal daar weinig tegen kunnen doen. Wel kan hij door middel van end-usemarketing proberen de vraag naar grondstoffen door de consument te vergroten. (Campagne “blij
met bier uit blik”) De vraag naar grondstoffen, maar ook van halffabrikaten en andere productiemiddelen, is dus een afgeleide vraag. Met name op het gebied van de duurzame productiemiddelen,
bestaat het acceleratieprincipe. Een kleine schommeling in de consumentenvraag heeft een groot
gevolg voor de industriële vraag.
Voorbeeld
Stel dat een busonderneming met 10 bussen jaarlijks 115.000 passagiers vervoert. Een bus wordt
na 5 jaar vervangen, dus heeft hij een vraag van 2 bussen per jaar. Als het aantal passagiers stijgt
met 5%, moet hij er een nieuwe bus bij kopen. Zijn vraag naar bussen stijgt dus met 50% van 2
naar 3.
Op de industriële markt spelen relaties een grotere rol dan op de consumentenmarkt. Het “ons kent
ons” principe. Deels is omdat de markt overzichtelijker is en deels omdat de relaties hechter en de
wederzijdse afhankelijkheid groter is.
MARKETINGMIX
De marketingprincipes zijn voor de industriële sector hetzelfde als bij de consumentenmarketing.
Ook hier gaat het om het inspelen op de behoeften van de klant. De klant is alleen niet de finale
consument. In de marketing-mix zijn wel een paar algemene grote verschillen aan te merken.
Product
Het product neemt een centrale plaats in. De specificaties zijn belangrijk. Vaak wordt maatwerk
geleverd. Het fysieke product wordt vaak uitgebreid met andere diensten, zoals opleidingen etc.
Plaats
Meestal is er sprake van korte directe kanalen. Men reikt immers niet tot de finale consument. Er
kan sprake zijn van im- en export, waarbij derden een rol vervullen.
Prijs
Het belang van de prijs is sterk afhankelijk van het soort product. Betrouwbaarheid van levering,
kwaliteit en continuïteit spelen een grote rol als er sprake is van regelmatige levering. In veel
situaties is de prijs onderhandelbaar.
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Promotie
De vraag van industriële afnemers is moeilijker door reclame te beïnvloeden, omdat er sprake is van
een afgeleide vraag. Sommige grondstofproducenten kunnen middels end-use-marketing invloed op
de consumentenvraag uitoefenen. Dit speelt met name in de verpakkingsindustrie. Producenten van
eindproducten kunnen zich op de tussenhandel richten (push-strategie), of op de consumenten
(pull-strategie). Als men zich niet op de consument richt, zal er meer in vakbladen geadverteerd
worden. Men verschijnt ook op vakbeurzen etc. Als de doelgroep vrij klein is, zal men zich rechtstreeks tot die groep richten. Het belangrijkste promotiemiddel is meestal de persoonlijke verkoop.
Reclame in de industriële marketing is echter duidelijk in opkomst
Bij het werven van klanten speelt reciprociteit een belangrijke rol. Dat is het kopen bij je klanten, of
omgekeerd het verkopen aan je leveranciers (als je mij de showroom laat inrichten, koop ik mijn
volgende auto bij jou). Deze reciprociteit neemt toe naarmate ondernemers elkaar beter kennen en
deel uitmaken van dezelfde (sub)cultuur. Dit kan heel ver gaan. Sommige bedrijven doen bijvoorbeeld uitsluitend zaken met geloofsgenoten, die elkaar allemaal de bal toespelen. Het komt echter
ook internationaal voor. Bij defensieorders is vaak de prijs minder belangrijker dan het verkrijgen
van tegenorders.
Een ander belangrijk verschil is dat de verkoper meestal met professionele inkopers te maken krijgt.
Hier gaan we in de volgende paragraaf wat verder op in.
INKOPERS
Professionele inkopers zijn ook mensen van vlees en bloed, die ook allemaal consument zijn. Toch
zijn er belangrijke verschillen, omdat ze in het bedrijf bepaalde taken en verantwoordelijkheden
hebben. De voornaamste zijn:
Zorgen voor continuïteit
Als de voorraad grond- of hulpstoffen op is, door te late bestelling, of te late aflevering, komt
het hele productieproces stil te liggen.
Bijdragen aan ondernemingsresultaat en kostenreductie
Door scherper in te kopen, kunnen kosten bespaard worden. Het financiële resultaat van de
onderneming wordt hoger, of de concurrentiepositie wordt beter.
Verminderen van de strategische kwetsbaarheid
Als de onderneming afhankelijk is van één toeleverancier, zijn ze uiterst kwetsbaar.
Bijdragen aan productvernieuwingen
Ontwikkelingen bij de toeleveranciers kunnen tot productvernieuwing of verbetering leiden.
Representeren van de onderneming
De inkoper vertegenwoordigt de onderneming bij de toeleveranciers.
Inkopers hebben dus met een aantal zakelijke aspecten rekening te houden. Toch spelen persoonlijke aspecten ook een belangrijke rol.
Inkoopvormen
In de industriële marketing zijn verschillende inkoopvormen:
Operationele inkoop
De inkoper bestelt 10 pakken kopieerpapier
Tactische inkoop
De inkoper maakt gebruik van een aanbieding van de leverancier en koopt 100 pakken
kopieerpapier
Strategische inkoop
De inkoper bepaalt de toekomstige behoefte aan kopieerpapier en sluit een contract af met een
leverancier voor de levering van 5 pakken kopieerpapier per maand.
Strategische inkoop just in time (JIT)
De inkoper sluit een contract af met de leverancier, waarin overeengekomen wordt dat de
gewenste hoeveelheid papier op afroep geleverd wordt. Deze vorm is de laatste jaren belang64

rijker geworden. Als prompte aflevering mogelijk is, hoeft de klant geen voorraden meer te houden. Daarmee bespaart hij kosten voor de ruimte, het beheer en het renteverlies.
Inkoopstrategieën
Er zijn verschillende machtsstrategieën:
Machtsstrategie A: buyers market
Er zijn veel aanbieders die het gewenste product kunnen leveren. De afhankelijkheid van de
inkoper is laag en zijn keuzemogelijkheden zijn groot. De inkoper heeft een sterke onderhandelingspositie. Prijs speelt vaak een belangrijke rol.
Machtsstrategie B: sellers market
Er is veel vraag naar de gewenste producten en het aanbod is laag. De macht ligt bij de verkoper. De inkoper heeft geen onderhandelingsmogelijkheden.
Afstemmingsstrategie: evenwichtsmarkt
Er is machtsevenwicht. Beide partijen zijn afhankelijk van elkaar. Er kan alleen over ondergeschikte punten onderhandeld worden.
Samenwerkingsstrategie: wederzijdse afhankelijkheid
De inkoper heeft zijn inkoopbehoefte omschreven in termen van behoeften, wensen, eisen en
problemen. De verkoper neemt dit als uitgangspunt, denkt mee en komt met een aangepast
productaanbod. Soms doen inkoper en verkoper aan gezamenlijke productontwikkeling. De
wederzijdse afhankelijkheid is groot.
Inkoopproces
Het totale inkoopproces, dat doorlopen wordt, bestaat uit de volgende stappen:
- probleemidentificatie
- vaststellen technische specificaties
- kwantitatieve behoefte bepaling
- onderzoek en selectie van leveranciers
- aanvragen offertes
- offerte evaluatie
- onderhandelen met aanbieders
- definitieve keuze
- opstellen koopcontract
- orderbewaking
- inkoop factuurcontrole
- evaluatie en terugkoppeling
Industriële koopsituaties
Lang niet altijd worden al deze stappen doorlopen, dat hangt sterk af van de koopsituatie, daarbij
onderscheiden we:
New task buy
Men wil een geheel nieuw product in te kopen, waar men nog geen ervaring in heeft. Vaak
moeten productspecificaties nog vastgesteld worden. De besluitvorming is uitgebreid probleemoplossend. De criteria liggen nog niet vast en verschillende disciplines worden bij de aankoop
betrokken.
Straight rebuy
Dit zijn herhalingsaankopen bij de bestaande leverancier. De specificaties en contractvoorwaarden liggen vast.
Modified rebuy
Hierbij kan het gaan om een aangepast product van een bekende leverancier, of een bekend
product bij een nieuwe leverancier. Dit komt voor als er substituten van producten op de markt
komen, of als er ontevredenheid is over de bestaande leverancier.
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In een buygrid wordt aangegeven welke stappen van het inkoopproces doorlopen worden bij de
verschillende inkoop situaties. Bij new task buy worden alle stappen doorlopen. Bij straight rebuy
alleen de laatste drie.
Vendorrating
Vendorrating is een manier waarop inkopers leveranciers beoordelen. De belangrijkste criteria
worden op een rij gezet. Aan ieder criterium wordt een bepaald gewicht toegekend.
Het is natuurlijk belangrijk dat je als leverancier weet welke criteria de afnemer hanteert en welk
gewicht er aan toegekend wordt. Als je goed scoort op de punten die de klant het belangrijkst vindt,
doe je zaken.
DMU
Bij grotere projecten wordt de inkoop niet door één persoon gedaan. De beslissing ligt dan bij de
DMU (dicision making unit). Deze DMU verschilt per geval. Binnen de DMU worden diverse
rollen vervuld. De belangrijkste zijn:
De koper
Kiest de leverancier en voert de onderhandelingen. Is meestal de inkoopafdeling.
De beslisser
Degene die de bevoegdheid heeft tot aankoop. Hij moet zijn fiat geven.
De gebruiker
Degene die het aangekochte goed gaat gebruiken. Meestal is het initiatief tot aankoop hier
vandaan gekomen.
De beïnvloeder
Anderen, die het inkoopproces beïnvloeden, bijvoorbeeld de techneuten.
De gatekeeper
De gatekeeper beheerst de interne informatiestroom. Hij bepaalt wat aan wie doorgezonden
wordt. Dat kan bijvoorbeeld een secretariaat zijn.
Het kan zijn dat mensen meerdere rollen vervullen, of dat meerdere mensen dezelfde rol vervullen.
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DIENSTEN MARKETING
Tot slot wijden we nog een hoofdstukje aan diensten marketing. Ook hiervoor geldt dat de marketingprincipes hetzelfde zijn als bij de consmentenmarketing. Er zijn echter een paar belangrijke
verschillen die we hier nog even willen belichten.
PRODUCT
De belangrijkste afwijking zit in het product. Een dienst is, zoals we al eerder gelezen hebben, niet
tastbaar. Dat betekent ook dat het product moeilijker te communiceren is naar de consument. Er
wordt daarom meer aandacht besteed aan het resultaat dat de dienstverlening op kan leveren.
Pensioenverzekeraars laten beelden zien van gepensioneerden die in exotische oorden van hun
pensioen genieten. Ook wordt er meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van andere tastbare
attributen, zoals mooi opgemaakte polissen, polismappen, etc. Een aantal andere belangrijke verschillen zijn:
Heterogeniteit
De dienst wordt over het algemeen door mensen geleverd. Er zullen dus altijd verschillen in het
afgeleverde product zitten. Afhankelijk van wie het levert, maar bij voorbeeld ook afhankelijk
van de stemming van de leverancier. Dit wordt ondervangen door extra aandacht aan het
personeel te verlenen, dat de dienst verleent.
Niet op voorraad houdbaar
Van diensten kunnen geen voorraden aangelegd worden. Dat geeft problemen bij pieken in de
vraag. De capaciteit van de dienstverlener is beperkt. Als, anderzijds de vraag stagneert, zit de
dienstverlener met dure overcapaciteit. De dienstverlener probeert vraag en aanbod meer op
elkaar af te stemmen, door bijvoorbeeld:
- veraangenamen van wachttijden
- in drukke tijden zich beperken tot het noodzakelijke
- werken of afspraak
- inzetten parttimers
- hogere tarieven in drukke periodes en lagere in rustige periodes
Gelijktijdige productie en consumptie
Producent en consument moeten elkaar fysiek ontmoeten. Er moeten dus afstanden overbrugd
worden. Deze rol kan niet door de tussenhandel overgenomen worden. Het maakt het product
relatief duur en stelt andere eisen aan de vestigingsplaats.
PERSONEEL
Het product wordt vaak door personen geleverd. De kwaliteit hangt dus sterk af van de prestaties
van die persoon. Daarom spreken we bij diensten marketing niet over vier, maar vijf P’s. De P van
personeel wordt toegevoegd. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen wordt veel aandacht aan de
opleiding van het personeel gegeven. Dat is de interne marketing. De manier waarop de
dienstverlener het product levert, heeft sterke invloed op de kwaliteitsbeleving van de afnemer en
dus op de mogelijkheid van vervolgaankopen.
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BIJZONDERE VORMEN VAN MARKETING
Tot slot wil ik nog even 2 bijzondere vormen van marketing kort toelichten.
DIRECTMARKETING
Bij direct marketing wordt de finale consument rechtstreeks benaderd, zonder tussenkomst van een
distributiekanaal of verkopers. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld schriftelijk in de vorm van
directmail. Dit wordt bijvoorbeeld veel toegepast door loterijen, goede doelen, verzekeraars, postorderbedrijven, etc. De kosten van een distributiekanaal worden bespaard, daar staan hogere reclame
kosten tegenover. Ook zal men meer moeten investeren in callcentra, omdat klanten ergens met hun
vragen terecht moeten kunnen. Andere vormen van directe benadering zijn via de telefoon, mail,
internet en tv.
NETWERKMARKETING
Netwerkmarketing richt zich op het afzetten van producten aan het eigen netwerk van de distribuant. Distribuaten verkopen dus aan hun familie, vrienden, kennissen, leveranciers en ieder die ze
maar kennen, waarbij ze voortdurend bezig zijn om hun netwerk uit te breiden. Vervolgens worden
ze aangemoedigd om binnen hun eigen netwerk nieuwe distribuanten te werven. Deze gaan dan
weer verkopen aan hun netwerk, etc. Zo ontstaat een piramide-achtige constructie. Meestal gaat het
om exclusieve gebruiksgoederen, die nergens anders verkrijgbaar zijn. Komt bijvoorbeeld voor bij
schoonmaakmiddelen, cosmetica, gezondheidsproducten, afslankmiddelen, etc. Ook de van oudsher
bekende tupperware party is een vorm van netwerkmarketing.
Bij deze netwerkorganisaties zit helaas veel kaf onder het koren. Op centrale bijeenkomsten worden
distrubuanten geïnstrueerd en geënthousiasmeerd. Succesverhalen doen de ronde en er wordt
geschermd met hoge verdiensten, zelfs voor parttimers. In sommige organisaties wordt agressieve
verkoop niet geschuwd. Wees vooral op je hoede als je als distribuant zelf eerst moet investeren in
opleiding, materiaal of voorraden.
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NAWOORD
We hebben in dit boekje kunnen zien wat de basisprincipes van marketing zijn, waar we allemaal
dagelijks aan bloot staan. Als consument vereenzelvigen we marketing vaak met reclame. Begrijpelijk, want daar worden we rechtstreeks mee geconfronteerd. Het zal nu duidelijk zijn dat marketing veel meer is. Het is een uitgekiende bedrijfsvoering, waarbij geprobeerd wordt om door een
duidelijke positionering en een slimme marketingmix in de behoefte van klantengroepen te voorzien. Bedrijven proberen in onze gunst te komen door een op ons toegesneden productaanbod,
inclusief een fraaie verpakking en allerlei andere “toeters en bellen”. Men zorgt dat de kwaliteit en
de prijs zoveel mogelijk in overeenstemming is met onze verwachtingen en kiest zorgvuldig de
distributiesystemen die nodig zijn om het product bij ons te krijgen. Vervolgens wordt in de
promotionele sfeer er alles aan gedaan om het product zodanig begerenswaardig te maken dat we
het daadwerkelijk kopen. Als je het zo leest, is er haast geen ontsnappen aan. Dat valt natuurlijk wel
mee. In onze consumptiemaatschappij hebben we veel aanbieders, die talloze marketingconcepten
hanteren. We hebben keus en maken dagelijks gebruik van deze keuze mogelijkheden. Het is ook
een geruststellende gedachte dat we lang niet in alle doelgroepen zitten, die bestookt worden.
Voor een bedrijf is een goede marketingstrategie onmisbaar om te overleven of te groeien. Die groei
gaat weer ten koste van aanbieders die een kennelijk een slechter concept hebben. Helaas is het in
veel bedrijven nog zo dat het concept onvoldoende doordacht is, of dat het alleen leeft in de top van
het bedrijf. De werknemers, die het uitvoerende werk doen, zijn zich nergens van bewust. Het
gevolg is dat zij niet bewust aan het concept bij kunnen dragen. Een gemiste kans. Bedrijven waar
iedereen het concept kent en iedereen weet hoe hij daar op zijn eigen manier aan bij kan dragen
hebben een veel grotere kans op succes. Een garantie is dat echter nooit. De markt en de
concurrentie kan altijd onvoorspelbaar uit de hoek komen. Het blijft dus altijd spannend.
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OVER DE SCHRIJVER
Theo Koiter heeft vele jaren ervaring in profit- en non-profitorganisaties als adviseur, verkoper,
opleider en (interim)manager. Hij is tevens oprichter en eigenaar van managementadviesbureau
abUko.
Onder de noemer “De andere aanpak” hanteert abUko een no-nonsense en praktijkgerichte aanpak
voor management-, marketing- en organisatievraagstukken. Dit boekje is daar een voortvloeisel
van.
De volledige de serie van “De andere aanpak” bestaat uit:
• Basisprincipes van inspirerend managen
• Basisprincipes van de verkoop
• Basisprincipes van marketing
• Nooit meer reorganiseren
Als in dit boek de derde persoon enkelvoud gebruikt wordt, dan is het de “hijvorm”. Dit is niet
gedaan om de vrouwelijke lezers voor het hoofd te stoten, integendeel. Het komt simpel voort uit de
onmacht van de schrijver om op een leesbare manier beide geslachten recht aan te doen. Excuses
hiervoor.
De schrijver geeft ook lezingen over dit onderwerp en verzorgt opleidingen voor aankomende en
ervaren managers. Meer informatie verwijs ik u naar de website www.abuko.nl.
Als u, als lezer, behoefte heeft om te reageren, nodig ik u van harte uit om een e-mailtje sturen naar
t.koiter@abuko.nl.
Theo Koiter
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