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Voorwoord

1

Waarom dit boek is geschreven

Het management van marketingactiviteiten in bedrijven, organisaties
en universiteiten wordt in toenemende mate geconfronteerd met ontwikkelingen in het vakgebied. De direct marketing piek was nog niet
achter de rug of de internet hype kwam er achteraan. Die veranderingen maken het vakgebied interessant en dynamisch. Het vermogen
om snel en flexibel in te spelen op de ontwikkelingen bepaalt voor een
groot gedeelte het succes van de marketingactiviteiten. De dotcom
discussies in 2000/2001 geven dat nog eens duidelijk aan. Auteurs in
dit boek geven een perspectief om in te spelen op de dynamiek in de
markten. In de eerste plaats wordt ingegaan op de noodzakelijke focus
in de activiteiten. Focus op klantenwensen, danwel meer van binnenuit. De focus komt dan van productleiderschap of kostenleiderschap.
De focus kan ook ontstaan door de wens om uitsluitend te handelen
op basis van competenties, zowel van binnenuit als in netwerken.
De auteurs hebben de artikelen geschreven uit een behoefte om de
visies eens op een rijtje te zetten.
Daar was natuurlijk ook een aanleiding voor. De aanleiding was de
katalysator voor de 11 auteurs en co-auteurs om hun visies aan het
papier toe te vertrouwen. Die aanleiding is het afscheid van Hein van
der Hart als hoogleraar B2B marketing aan de Technische Universiteit
in Eindhoven. Belangrijk is dat daarmee een einde komt aan een periode waarin door Hein van der Hart vele visies op het vak (met name
vanuit B2B of Commerciële Techniek) wereldkundig zijn gemaakt.
Dit boek moest dus ook wel worden geschreven: het is de laatste kans
om deze unieke hoogleraar in de academische arena van repliek te
dienen. Het is een Liber Amicorum geworden, waarin ook zijn eigen
visie, uitgesproken tijdens de uittreerede op 6 april 2001, is opgenomen.
Waarom dit boek verschilt van andere boeken

Het boek is een verzameling van artikelen met een rode draad. Die
rode draad wordt gevormd door de visies op het marketingvak van 11
hoogleraren en co-auteurs. In Nederland is er geen ander boek dat
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deze visies zo duidelijk op een rijtje zet. Daarnaast gebeurt het niet
vaak dat 11 specialisten, ieder vanuit hun eigen marketingvakgebied,
hun visies in een gezamenlijk boek naar buiten dragen. Daarmee geeft
het boek een overzicht van de denkbeelden zoals die leven binnen verschillende universiteiten, sommige wat algemener, sommige zeer specifiek over één enkel aspect. Het is naast een discussie tussen hoogleraren vooral ook een expressie van de visies. Tezamen geven deze
visies de lezer een uitdaging om een eigen visie neer te zetten, danwel
eenvoudigweg één van de gepresenteerde visies tot de zijne of hare te
maken. Gebruiken van goede ideeën van anderen is immers nog steeds
een sterkte!
Dit boek is tevens een praktijkboek, geschreven vanuit een academische achtergrond. Dat maakt de visies zeer toegankelijk, zonder dat
het noodzakelijk is om de achterliggende theorieën, schrijvers, denkbeelden en meningen te kennen. De visies zijn als het ware zo uit de
praktijk weggelopen en kunnen dan ook direct daarin weer worden
toegepast.

De rode draad van het boek
Het boek start met de resultaten van een enquête die is gehouden
onder marketinghoogleraren in Nederland. In de enquête is een tiental stellingen geformuleerd, waarop de hoogleraren konden reageren.
De reacties zijn in de eerste bijdrage verwerkt. Vervolgens geven een
viertal bijdragen een algemene brede visie op de ontwikkelingen in
marketing:
• 'Het derde marketing tijdperk' (Wierenga),
• 'Marketing voorbij 2001, nieuwe visies, nieuw instrumentarium
en nieuwe vraagstukken' (Leeflang en Wittink),
• 'Waardestrategie in traditionele industrieën'
(Matthyssens en Vandenbempt),
• 'Is er nog plaats voor een zelfstandig marketingvak ?' (Tettero ).
Vervolgens worden de specifieke ontwikkelingen in de combinatie
techniek en marketing verduidelijkt (Van der Hart). Daarna komen
de meer specifieke gebieden aan bod, lopende van de inkoop via de
interne marketingfunctie naar verkoop en klanten.
• Supply Resource Management: over het ontwikkelen van ketenregie in Business to Business relaties' (van Weele),
• 'Succes in productontwikkeling, geluk of wijsheid?'
(Van Engelen en Hollander),
• 'E-Logistics als succesfactor in E-Commerce' (Van Goor),
• 'De nieuwe uitdaging voor WIW-organisaties: marktgericht worden' (Nijssen en Wollaert),
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• 'Klant Prestatie Management streeft Customer Relationship
Management voorbij' (Bunt),
'E-Business in interactieperspectief (Santema).
De rode draad is de toekomst, belicht vanuit verschillende invalshoeken. De opbouw van de hoofdstukken is van algemeen naar specifiek.
In een bijlage wordt vervolgens een korte bewerking van de intreerede van Hein van der Hart ( 1985) gegeven, inclusief een korte schets
van zijn publicaties.

Voor wie is dit boek
Dit boek is bedoeld voor mensen met een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar de verwachtingen die leven omtrent de ontwikkelingen in
marketing in het algemeen en in Nederland in het bijzonder. Dat betekent dat het boek gemakkelijk kan worden gelezen vanuit een basiskennis marketing en met een eigen visie op de ontwikkelingen.
Immers, dan kan de lezer zich wellicht herkennen in de schetsen, danwel zodanig andere inzichten hebben dat dit boek een ogenopener is.
De visies van de 11 hoogleraren en de co-auteurs kunnen daarvoor een
ideale inspiratiebron zijn.

Dankwoord
Aan de totstandkoming van dit boek hebben vele mensen meegewerkt
die ik dan ook graag hartelijk wil bedanken. Een spaciale dank voor
de 11 hoogleraren en de co-auteurs die bereid zijn geweest de ondertitel van dit boek waar te maken. Dank voor de artikelen. Vervolgens
danken wij de Stichting CEBO, het Centrum voor Bedrijfskundig
Onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven, voor de financiële bijdrage.

Tot slot
Marketing voorbij 2001 is een boek voor nu en later. In en rond het
emeritaat van Hein van der Hart (april2001) geven de visies een beeld
van de verwachtingen over de ontwikkelingen in het marketingvak. In
de jaren daarna vormt het een mooie toetssteen voor de werkelijke
ontwikkelingen en de materialisatie van de beschreven verwachtingen.
Opmerkingen zijn altijd welkom: s.c.santema@tm.tue.nl
Namens de auteurs,
Sicco Santerna
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Leeswijzer

2.1 Executive Summary
In dit boek wordt door 11 hoogleraren (en hun co-auteurs) een visie
gegeven op marketing voorbij 2001. Deze visies worden in hoofdstuk
3 voorafgegaan door de resultaten van een enquête die onder
Nederlandse hoogleraren is gehouden. De enquête bestond uit een
tiental stellingen. De resultaten geven een gevarieerd beeld. Op onderdelen zijn de marketing hoogleraren van Nederland zeer eensgezind,
op andere gebieden helemaal niet. Logisch natuurlijk want marketing
is een mensenvak
De conclusies ten aanzien van de stellingen luiden:
stelling!: De inkoper professionaliseert sneller dan de verkoper
Er is geen basis om de stelling aan te nemen.
stelling 2: 1:1 marketing is een illusie
De meningen zijn te verdeeld voor een algemene conclusie.
stelling 3: CRM pakketten leveren de leverancier meer op dan de
gebruiker
De winstgevendheid aan de gebruikerskant kan aanzienlijk worden vergroot.
stelling 4: Push marketing verdwijnt door de opkomst van het internet en daardoor hebben de 4 P's hun langste tijd gehad
De 4 P's zullen als instrumentarium blijven bestaan.
stelling 5: In marketing worden teveel buzzwords gebruikt
Deze stelling is waar.
stelling 6: Transparancy en accountability zijn de key drivers voor
klantgerichtheid
Het beeld bij deze stelling is te verspreid om er een duidelijke conclusie uit te kunnen trekken.
stelling 7: Voor elke vorm van 'viral marketing' wordt een vaccin
gevonden
De stelling wordt als onduidelijk afgewezen.
stelling 8: Klanten worden productmanagers
Deze stelling wordt aanvaard voor B2B marketing.
stelling 9: Klamgerichtheid is alleen gerechtvaardigd voor
(potentieel) winstgevende klanten
De respondenten neigen naar een bevestigend antwoord
op deze stelling.
stelling 10: Marketing in het klaslokaal wordt vervangen door marketing via E-learning
E-learning zal nooit helemaal het klaslokaal vervangen.
Hieronder worden de conclusies van de bijdragen van de auteurs kort
weergegeven. Eerst wordt de naam van de auteur(s) vermeld, dan de
titel van de bijdrage en dan de korte conclusie.
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Prof. dr ir B. Wierenga,
Het derde marketing tijdperk
Na de tijdperken 'marketing als distributie' en 'marketing als management', gaat marketing er in het informatietijdperk heel anders uit
zien. Marketing zal zich richten op individuele klanten. Marketing in
het informatietijdperk kan dan ook worden omschreven als 'marketing als klantoriëntatie'. Marketing krijgt de rol van het maximaliseren van het rendement op de klantendatabase. Marketing opereert als
de spil van een netwerk, dat zich ten dele binnen en ten dele buiten de
onderneming bevindt. Een cruciale taak voor marketing wordt het
genereren van kennis uit grote databestanden. Alleen hiermee kan het
lange termijn concurrentieel voordeel van een organisatie worden
gewaarborgd. Marketing zal verder professionaliseren en meer
accountabel worden.

Prof. dr P.S.H. Leeflang en prof. dr D.R. Wittink,
Nieuwe visies, nieuw instrumentarium en nieuwe vraagstukken
Marketing staat aan de vooravond om te kiezen tussen "operational
excellence", "product leadership" of "customer intimacy" (naar
Treacey en Wiersema). Alhoewel aanbieders een meer intieme relatie
met hun klanten zullen moeten aangaan, zullen zij zich blijven bedienen van instrumenten die bij "massamarketing" en "massaconsumptie" behoren. Ook zullen niet alle "producten" zich lenen voor een
"nieuwe marketing aanpak". Producten met een lage geïnvolveerdheid, met weinig differentiatie, producten die slechts een klein onderdeel van het consumptiepakket uitmaken, en producten die gezien of
gevoeld moeten worden, zullen op de traditionele wijze vermarkt
worden.
Een barrière komt voort uit de kwantiteit en kwaliteit van de mensen
die de systemen voeden met gegevens, onderhouden, bedienen en
koppelen. Met andere woorden, er ontstaat een afhankelijkheid van
"de enkelen" die nog inzicht hebben in de werking van genoemde
systemen. Ondernemers die zich toeleggen op de strategie van "customer intimacy" moeten investeren in de kwaliteit en de kunde van
deze medewerkers.
Een volgende barrière wordt gevormd door de mate waarin men het
"op prijs stelt" om zijn privacy, door middel van zijn koopgedrag,
"prijs te geven". De verwachting is dat in Europa de traditionele marketing een meer permanente plaats naast de nieuwe marketing zal
innemen dan in de Verenigde Staten.
Met andere woorden, ook "voorbij 2001" zal er naast marketing op
maat ruimte blijven voor massamarketing of in ieder geval voor confectiemarketing.
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Prof. dr P.M.H.M. Matthyssens en dr. K. Vandenbempt,
Waardestrategie in traditionele industrieën
Industriële ondernemingen hebben (voorbij 2001) behoefte aan een
duidelijke strategiefocus. Bedrijven zijn gericht op de creatie van
superieure klantenwaarde en passen hun organisatie hieraan aan.
Middelenconfiguratie (de 'drivers') moet consistent, congruent en
complementair zijn en mogen niet verstard raken. Het WAT-aspect en
het HOE-aspect van waardestrategie mag niet leiden tot al te complexe configuraties. Door een verscherpte strategiefocus en een middelenconfiguratie die afgestemd is op de nagestreefde klantenwaarde.
hebben ondernemingen het voordeel dat ze veranderingen snel kunnen inschatten en vanuit de gevolgde waardestrategie tot kenniscreatie kunnen komen. Het is op deze wijze dat industriële ondernemingen zelf nieuwe spelregels binnen een industrie kunnen initiëren.

Prof. dr J.H.J.P. Tettero,
Is er nog wel plaats voor een zelfstandig marketingvak?
In het marketingvak wordt het hanteren van dilemma's meer zwaarwegend. Gaan de aandeelhouders voor of gaat de markt voor? Hoe ontstaat balans tussen de ik-oriëntatie en de ander-oriëntatie? Waar is
concurrentie primair, waar zorgt samenwerking voor positieversterking? Antwoorden hierop kunnen van organisaties komen, maar overdenken en meningsvorming op persoonlijke titel is minstens even
relevant.

Prof. dr A.J. van Weele,
Supply Resource Management: Over het ontwikkelen van
ketenregie in Business to Business relaties
Het inkoop- en logistieke landschap van retail en productiebedrijven
verandert de komende jaren sterk onder invloed van de zich ontwikkelende informatietechnologie. Het heeft geen enkele zin grootschalige Supply Chain Projecten te ondernemen als de resources niet op de
juiste plaats in de keten zitten. Supply Resource Management is
gericht op het creëren van een positie in het leveranciersnetwerk op
zodanige wijze dat leveranciers samen met de eigen medewerkers
zich inzetten voor het realiseren van de product/marktstrategieën van
de onderneming. Alhoewel de theorie op het gebied van resource
management goede aanknopingspunten biedt voor de praktijk, is verbreding van de Resource Based Theory of the Firm richting inkoopen leveranciersmanagement gewenst (voorbij 2001). Integratie van
deze activiteiten binnen de strategische, tactische en operationele processen van de organisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het
succesvol doorvoeren van Supply Resource Management.
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Prof. dr J.M.L. van Engelen en drs ing. J. Hollander,
Succes in productontwikkeling: geluk of wijsheid?
Het NewProd en het Promisonderzoek hebben aangetoond dat het in
de praktijk mogelijk is om met kwantitatieve empirische modellen de
kans op het toekomstig succes of falen van een nieuw product met een
grote nauwkeurigheid te voorspellen. In het Promis onderzoek werd
de gevonden betrouwbaarheid van het NewProd model geverifieerd.
Vervolgonderzoek laat een relatie zien tussen de kans op product succes en de teampolariteit Binnen het Genesis onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de toepassingen van deze kennis in een praktisch
instrument waarmee een innovatieteam gedurende het ontwikkelingsproces regelmatig, bijvoorbeeld voor ieder belangrijk beslismoment
of business gate, kan worden gevolgd en geëvalueerd.
Op basis van de informatie geleverd door Genesis over de diverse ontwikkelprojecten kan het management een beslissing nemen over de
innovaties die verder ontwikkeld moeten worden. Succes binnen productontwikkeling is niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van intuïtie
en geluk alleen. Het is ook af te dwingen door de gerichte combinatie
van theoretische en toegepaste bedrijfskundige kennis.

Prof. dr A.R. van Goor,
E-logistics als succesfactor voor E-commerce
E-Business kan veelleren van Supply Chain Management. Dat geldt
zeker voor e-logistics. SCM wordt als eerste geconfronteerd met de
veranderingen in de goederenstromen. Er zijn drie trends voorbij
2001:
• het (verder) inschakelen van logistieke dienstverleners of het
(opnieuw) inschakelen van de groothandeL
het horizontaal samenwerken tussen producenten van producten
met vergelijkbare productkarakteristieken.
• het samenwerken tussen retailers onderling.
Deze trends worden door e-business versterkt.
Daarnaast worden drie factoren onderscheiden die van invloed zijn op
e-logistics: het betreft de richting van de ketenintegratie, de veranderingen voor de schakels in de keten en de diversiteit in het aanbod van
producten.
Ondernemingen die starten met e-business, moeten goed nadenken
over hun logistieke model. De eerste vraag betreft directe of indirecte levering (in geval van verkoop aan consumenten). De tweede vraag
betreft de verdichting van de goederenstromen. De derde vraag betreft
de logistieke infrastructuur.
Er is geen eenduidige oplossing te geven voor de inrichting van elogistics voorbij 200 I. Voor iedere onderneming luidt het antwoord
op bovenstaande drie vragen anders. E-logistics is de cruciale factor
is om als winnaar uit het spel van e-business te komen.

18

Leeswijzer

Prof. dr E.J. Nijssen en Dr M. Wollaert,
De nieuwe uitdaging voor WIW-organisaties: marktgericht worden
Het blijkt dat het met de marktgerichtheid van WIW's (uitvoeringsorganisaties in het kader van de Wet Inschakeling Werkzoekenden) de
goede kant op gaat maar dat hun niveau van marktgerichtheid op zichzelf nog zeer beperkt is. De werkzoekenden en bedrijven krijgen van
ca. 30% van de organisaties aandacht. De conclusie is dat de WIW's
(die hun marketing functie nog niet hebben ontwikkeld) actie moeten
ondernemen en actief met marktonderzoek aan de gang moeten,
gericht op alle relevante marktpartijen.
Het belang van de marktgerichte cultuur spreekt direct uit het positieve
effect op de prestatie van de WIW's. Een meer marktgerichte cultuur
draagt het sterkst bij aan een gunstige "performance" ten opzicht van
de meer traditioneel georiënteerde collega's. Een marktgerichte cultuur is gestoeld op het actief verzamelen van marktgegevens en het
verspreiden van de informatie die eruit wordt afgeleid richting de relevante medewerkers in de organisatie. Met name dit laatste is een
essentiële schakel in het geheel.

Prof. drs J. Bunt,
Klant Prestatie Management streeft Customer Relationship
Management voorbij
In marketing voorbij 2001 zal merkenmanagement en klantmanagement
duidelijker worden onderscheiden. Merkenmanagement is gericht op het
verkopen van producten aan (groepen van) klanten. Klantmanagement is
daarentegen gericht op het voorzien in behoeften van klanten (soms ook
in groepen, als de individuele klant te klein is).
Door E-Business communicatie kan de marketeer met een website een
groot aantal product alternatieven aan een groeiend aantal internetbezoekers presenteren. Met elk van deze website bezoekers kan hij een
dialoog en een interactieproces op gang brengen. Zodoende benadert
E-Business communicatie een klantgericht koop- en verkoop proces.
Zowel in het merkenmanagement als in het klantmanagement zal
E-Business communicatie populairder worden. Kwa communicatie
zullen merkenmanagement en klantmanagement naar elkaar toegroeien, in de uitwerking blijven de verschillen bestaan.

Prof. mr dr ir S.C. Santema,
E-Business in interactieperspectief
E-business heeft gevolgen voor de interactierelatie tussen inkoper en
verkoper. Het Interactie Marketing Model geeft inhoud aan de rol die
E-business in elk van de vier inkoopkwadranten kan spelen. Het is
daarbij uitdrukkelijk niet zo dat E-Business de enige interactievorm
tussen inkoper en verkoper is of wordt. Verkoopinstrumenten als call
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centers, persoonlijke verkoop, en direct marketing zullen nog wel blijven bestaan. Het is de klant die zijn voorkeur voor de interactievorm
aangeeft. Het voordeel van E-Business is dat de interactiekosten worden verlaagd. Dit betekent datE-Business bij de interactie met kleine
klanten of goedkope producten een rol gaat spelen om de kosten te
verlagen en daarmee de rentabiliteit van de klanten en de producten te
verhogen. De rol van E-Business bij grote klanten is er eerder een van
het verstevigen van de relatie. Het gaat hierbij om het verhogen van
het rendement door het beter inspelen op de klantenbehoefte.
Nader onderzoek rust op drie pijlers: Content, Context, Techniek.
Content gaat over de rationele kant van de interacties, context gaat in
op de menselijke factor in de interactierelaties en techniek is gericht
op het kennen en kunnen toepassen van de technologie die hoort bij
E-Business. Ook daarbij geldt dat de technologie moet passen binnen
de interactierelaties uit het IMM.

2.2 Leeswijzer
In het boek staan de resultaten van een enquête en elf bijdragen van
Nederlandse hoogleraren (en hun co-auteurs).
De resultaten van de enquête en de afzonderlijke bijdragen gaan allemaal over Marketing voorbij 2001. De visies op de toekomst zijn zeer
gevarieerd. Dat geeft mooi de diversiteit in meningen aan.
In de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 worden algemene beelden van marketing voorbij 2001 geschetst. Achtereenvolgens geven de volgende
hoogleraren hun mening (met de titel van hun bijdrage) over de algemene ontwikkelingen:
Prof. dr ir B. Wierenga,
Het derde marketing tijdperk
Prof dr P.S.H. Leeflang en Prof. dr D.R. Wittink,
Marketing voorbij 2001, nieuwe visies, nieuw instrumentarium
en nieuwe vraagstukken
Prof. dr P.M.H.M. Matthyssens en dr K. Vandenbempt,
Waardestrategie in traditionele industrieen
Prof. J.P.H.P. Tettero
Is er plaats voor een zelfstandig marketingvak?
Vervolgens geeft Prof. dr H.W.C. van der Hart zijn mening over
Techniek en Marketing (van polarisatie naar integratie). Deze bijdrage is een bewerking van zijn uittreerede, uitgesproken op 6 april 2001.
Dan volgen zes artikelen die een specifiek gebied binnen de marketing bestrijken. Ook in deze artikelen staat de ontwikkeling voorbij
200 1 centraal. Achtereenvolgens zijn dat:
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Prof. dr A.J. van Weele,
Supply Resource Management, over het ontwikkelen van
ketenregie in Business to Business relaties
Prof. dr ir J.M.L. van Engelen en drs ing. Jan Hollander,
Succes in productontwikkeling, geluk of wijsheid?
Prof. dr A.R. van Goor,
E-Logistics als succesfactor in E-Commerce
Prof. dr E.J. Nijssen en dr M. Wollaert,
De nieuwe uitdaging voor WIW-organisaties: marktgericht
worden
Prof. drs J. Bunt,
Klant Prestatie Management streeft Customer Relationship
Managementvoorbij
Prof. rnr dr ir S.C. Santema,
E-Business in interactie perspectief
In figuur 1 zijn de bijdragen in hun onderlinge relatie weergegeven.
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Figuur 1: Onderlinge relatie bijdragen in dit boek.
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3. 1 Inleiding
Zoals in de bijdragen in dit boek wordt aangegeven, staat het marketingvak de komende jaren voor een aantal ingrijpende wijzigingen. Zo
wordt voorspeld dat de inkoper bij de klant verandert, dat EComrnerce de marketeer in staat stelt klanten op individuele basis te
bedienen, dat de klant zijn rol in het verkrijgen van producten gaat
spelen (pull meebanismes in stelling brengen), dat het paradigma verandert (de wijze waarop klant en leverancier met elkaar omgaan), dat
de marketingorganisatie verandert en nog andere veranderingen (zie
voor details de executive sumrnary, paragraaf 2). Omdat marketing
onder andere een vak is van voorspellen, onderzoeken en inschatten,
is het idee geboren om de marketing hoogleraren in Nederland een
tiental stellingen voor te leggen. Door de structurering die hiermee tot
stand komt leek het mogelijk om op basis van de reacties van de hoogleraren een beeld van de verwachte toekomst te schetsen, maar dat
was slechts gedeeltelijk waar. Het is in het marketingvak reeds lang
bekend: het is niet mogelijk om op basis van een beperkte steekproef
betrouwbare uitspraken te doen over de toekomst. Ervaringen uit het
verleden geven immers geen garantie voor de toekomst. Nu bleek ook
nog eens dat de reacties op de stellingen zeer uiteenlopend waren.
Daardoor werd het bepalen van een gemiddelde nog moeilijker, ook
een les die in Business to Business marketing wel is geleerd. Het gaat
om de individuele klant, in dit geval om de individuele hoogleraar. De
spreiding in de reacties is minstens zo illustratief als het gemiddelde.
Vanwege de diversiteit van de reacties is in deze bijdrage gekozen
voor een beschrijvende weergave hiervan. In paragraaf 3.2 wordt
allereerst de opzet van het onderzoek weergegeven. In paragraaf 3.3
komen vervolgens de reacties per stelling aan de orde, waarna in paragraaf 3.4 de slotopmerkingen van de respondenten worden samengevat. Deze bijdrage eindigt met een conclusie.

3.2 Opzet van het onderzoek
Aan het einde van het jaar 2000 is een set van tien stellingen aan 48
marketing (gerelateerde) hoogleraren in Nederland gestuurd. Die hoogleraren zijn geselecteerd uit bestanden van de Nederlandse universiteiten. De namen van de hoogleraren (anderen dan degenen die aan
dit boek hebben meegewerkt) zijn verkregen via de websites van de
universiteiten, via VSNU, via de centrale informatiedienst van universiteiten of via bekende secretariaten van hoogleraren. Twaalf hoogleraren hebben hun reacties ingestuurd, zes hebben aangegeven niet
mee te willen werken. De rest (30) heeft geen enkele reactie gestuurd.
De stellingen zijn samengesteld op basis van de inhoud van de bijdragen aan dit boek en op basis van een recente verzameling artikelen uit
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verschillende marketingbladen. De stellingen zijn getoetst in een kleine groep marketeers, die volledig op de hoogte is van de 'E'-bewegingen in het vakgebied.
De tien stellingen zijn (tabel 1):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

de inkoper professionaliseert sneller dan de verkoper;
1: 1 marketing is een illusie;
CRM pakketten leveren de leverancier meer op dan de gebruiker;
push marketing verdwijnt door de opkomst van het internet en
daardoor hebben de vier P's hun langste tijd gehad;
in marketing worden teveel buzzwords gebruikt;
transparancy en accountability zijn de key drivers;
voor elke vorm van 'viral' marketing wordt een vaccin gevonden;
klanten worden productmanagers;
klantgerichtheid is alleen gerechtvaardigd voor (potentieel)
winstgevende klanten;
marketing in een klaslokaal wordt vervangen door marketing
via E-learning.

tabel 1: tien stellingen
De respondenten hadden per stelling een kleine ruimte om een reactie
te geven. In de eerste verwerkingsronde zijn de reacties voorzien van
drie mogelijke labels: 'eens', 'oneens', 'geen mening'. Het laatste label
omvat ook 'weet niet' en 'buiten mijn competentie'. In tabel 2 staan de
resultaten van deze eerste verwerkingsslag weergegeven. Natuurlijk is
niet elke reactie eenduidig in te delen in één van de labels. Daarom
wordt in de volgende paragraaf in detail op de reacties ingegaan.
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Stellingen

eens

oneens geen
mening

1. De inkoper professionaliseert sneller dan de verkoper

2

3

7

2. 1: 1 marketing is een illusie

3

8

1

3. CRM pakketten leveren de leverancier meer op dan de
gebruiker

7

1

4

4. Push marketing verdwijnt door de opkomst van het
internet en daardoor hebben de vier P's hun langste
tijd gehad

1

11

-

5. In marketing worden teveel buzzwords gebruikt

11

-

1

6. Transparancy en accountability zijn de key drivers

8

3

1

7. Voor elke vorm van 'viral' marketing wordt een vaccin
gevonden

3

1

8

8. Klanten worden productmanagers

10

2

-

9. Klantgerichtheid is alleen gerechtvaardigd voor
(potentieel) winstgevende klanten

6

4

2

10. Marketing in een klaslokaal wordt vervangen door
marketing via E-leaming

1

11

-

tabel 2: frequenties bij de tien stellingen
Op een aantal stellingen is eenduidig gescoord. Over het algemeen zijn de respondenten
het eens met de stellingen:
• in marketing worden teveel buzzwords gebruikt
• klanten worden productmanagers
• transparancy en accountability zijn de key drivers
De respondenten zijn het daarentegen oneens met de volgende (gedeelten van) stellingen:
• de 4 P's hebben hun langste tijd gehad
• marketing in het klaslokaal wordt vervangen door marketing via E-leaming
• 1: 1 marketing is een illusie
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De reacties op de andere stellingen waren meer verdeeld (of een flink
aantal respondenten gaf aan 'geen mening', hetgeen in tabel 2 te zien
is). In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de reacties per
stelling.

3.3 Reacties op de tien stellingen
In deze paragraaf worden de stellingen afzonderlijk behandeld. Per
stelling worden de reacties van de respondenten behandeld.

stelling 1: De inkoper professionaliseert sneller dan de verkoper
Bij deze stelling is nogal eens aangegeven dat het woord 'professionaliseert' niet duidelijk is. De vragen die daarbij opkwamen zijn: Wat
is professionaliseren, rationeler te werk gaan? Meer gebruik maken
van methoden, technieken, modellen en systemen? Customer Value
als uitgangspunt nemen? Een aantal respondenten bleven op basis van
de onduidelijkheid het antwoord schuldig.
De tegenstanders van deze stelling gaven aan dat marketing qua effectiviteitsmeting veel verder is dan inkoop, inkoop blijft te vaak kwalitatief. Daarnaast kwam naar voren dat het vak marketing is gericht op
het 'aanpassen aan de omgeving, zodat optimaal kan worden voldaan
aan de wensen en behoeften van de klanten'. Als dat waar is, dan is de
stelling per definitie niet waar.
De voorstanders halen internet als professionaliseringsbron naar
voren (de inkoper maakt daar meer gebruik van) en het feit dat de
basale push-gedachte in het marketingvak blokkerend werkt voor het
uiteindelijk doen wat de klant heeft gevraagd. Dat heeft mensen als
Lopez en Van Weele de kans gegeven om het inkoopvak buiten het
zicht van de marketeer te professionaliseren.
De conclusie voor deze stelling is dat er geen basis is om de stelling
aan te nemen. De meningen van de Nederlandse hoogleraren zijn eenvoudigweg te verdeeld. In de bijdrage van Van Wee]e (in dit boek) is
meer over deze materie te lezen.
stelling 2: 1: 1 marketing is een illusie
Het merendeel is het oneens met deze stelling. Een aantal ziet 1: 1
marketing als de marketing die altijd bestaan heeft en die nu alleen in
een nieuw jasje gegoten is. "De klompenman en groenteboer van tien
jaar geleden wisten niet beter." De mechanisatie dwingt via het schaaleffect een grote ma,rkt af en dus "onzichtbare klanten". De informatisering maakt klanten weer zichtbaar en daarmee een terugkeer naar de
klassieke 1:1 benadering. De oude 1 op 1 relatie wordt weer hersteld.
De afstand tussen koper en verkoper was te groot geworden, dat kunnen we nu handmatig proberen te herstellen.
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Met nog meer nuance wordt onderscheid gemaakt in markten waar
1:1 geen zin heeft, markten waarin op basis van een grondige analyse
een match kan worden gemaakt tussen klantwensen, interne competenties en rentabiliteit en markten (lifestyle producten) waar het wel
degelijk een illusie is. Daarnaast wordt 1:1 marketing door een aantal
respondenten geplaatst bij de communicatie. Daar worden immers
illusies gemaakt. Voor de meer tastbare onderdelen van de mix is 1: 1
marketing dan geen illusie: product en distributie bijvoorbeeld.
Tot slot wordt 1: 1 marketing voorbehouden aan dure consumptiegoederen. Voor melk is het onzinnig en dus een illusie.
Kortom, de meningen zijn verdeeld. In de nuances komt er overigens
bij het gros van de respondenten uit dat het voor segmenten in de
(consumenten)markt wel degelijk een illusie is, voor andere segmenten weer niet. Opvallend is dat geen van de respondenten in dit verband het verschil tussen consumenten- en business to business- marketing opmerkt. Kennelijk is dat van geen belang (?). In de bijdragen
van Wierenga, Leeflang en Santerna wordt op deze zaken nader ingegaan.

stelling 3: CRM pakketten leveren de leverancier meer op dan de
gebruiker
De respondenten die het eens zijn met deze stelling benadrukken dat
de gebruikers te weinig kennis hebben over het gebruik van het pakket, het niet goed gebruiken of slechts een klein deel van de functionaliteit inzetten. Daarom verdienen ze er niet zoveel aan. De grote uitdaging voor pakketleveranciers en gebruikers is dan ook om de verdiensten er wel uit te halen. Het onderscheid 'pakket' en 'het gebruik
ervan' staat hierbij centraaL
In de categorie 'oneens' werd nog daaraan toegevoegd dat een aanbieder, die aan CRM meer verdient dan zijn klanten, niet een lang leven
beschoren is: de concurrentie stapt vanzelf in dat gat.
De conclusie is dat de winstgevendheid aan de gebruikerskant aanzienlijk kan worden vergroot.
stelling 4: Push marketing verdwijnt door de opkomst van het internet en daardoor hebben de 4 P's hun langste tijd gehad
De enige 'eens' bij deze stelling is van een respondent die vindt dat de
4 P's ('of zijn het er meer?' schrijft hij er bij) sowieso hun langste tijd
hebben gehad.
Alle overige respondenten vinden dat de 4 P's nog volop levend zijn
en dat de komst van het internet daar geen enkele invloed op heeft,
danwel dat daarmee geen relatie bestaat. Zo moeten ook de via internet aangeboden diensten en producten van een prijs worden voorzien,
ergens af te leveren zijn (of op te halen) en wordt er promotie gemaakt
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Daarbij wordt opgemerkt dat ook het internet zelf een bijdrage aan
push marketing levert. Ook wordt aangegeven dat door de komst weliswaar de verhoudingen binnen de keten veranderen, maar dat daardoor geenszins de instrumenten veranderen om vanuit de keten naar
de consument te komen. Een leuke verschrijving (was het dat?) was
in dit verband 'amazon.dom', duidend op het feit dat Amazon niet zeer
slim met de oude marketinginstrumenten is omgegaan (4 P's dus).
De samenvatting op deze stelling is dat de 4 P's als instrumentarium
(vertaalpunt van beleid naar uitvoering) zal blijven bestaan.
In zijn bijdrage aan dit boek gaat Van Goor nader in op E-Logistics.

stelling 5: In marketing worden teveel buzzwords gebruikt
Met deze stelling zijn de respondenten het (bijna) unaniem eens. Het
gebruiken van buzzwords is een manier om de dingen mooier te laten
lijken dan ze vaak zijn. Opmerkingen als "elk buzzword is er per definitie één te veel" en "natuurlijk, dat verkoopt beter" illustreren het
voorgaande. Ook bestaat de mening dat de buzzwords verantwoordelijk zijn voor het tot stand komen van een eigen marketingjargon.
Maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Er worden nieuwe termen voor oude concepten gebruikt. Wanneer men minder buzzwords
zou gebruiken wordt het inzichtelijker dat de marketingdiscipline misschien niet zo complex en wereldschokkend is, als men het soms wil
laten voorkomen. De vraag is of dat wenselijk is. Een grote valkuil bij
het gebruik van deze buzzwords is het feit dat zij slecht gedefinieerd
zijn, waardoor de betekenis van de woorden voor verwarring kan zorgen. Hiermee in verband staat de vaak korte levenscyclus van de buzzwords, waardoor men de buzzwords vaak niet kent, terwijl men wel
vertrouwd is met de achterliggende betekenis.
Veel positiever geformuleerd schrijft een respondent: 'het is ook een
illustratie van rijkdom van onze terminologie', hiermee doelend op
vakgenoten.
De conclusie is dat deze stelling waar is. Over de eventuele wenselijkheid om het aantal buzzwords te verkleinen is slechts weinig aangegeven door respondenten.
stelling 6: Transparancy en accountability zijn de key drivers voor
klantgerichtheid
Het merendeel is het eens met deze stelling. Uit de antwoorden blijkt
dat de stelling op meerdere manieren uit te leggen is:
"Ik zou liever willen zeggen dat deze factoren klantgerichtheid faciliteren. Zij bevorderen het goed kennen van consumenten behoeften en
het adequaat reageren op ontwikkelingen in consumentenbehoeften."
"Dit is afhankelijk van de klantrelatie. Accountability is altijd key,
maar de mate van transparancy is met name van belang bij iedere
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vorm van co-makership.'
'Ik zou zeggen dat het leren van klanten en het leren van technologische vernieuwingen in een organisatie key drivers zijn.'
'Transparantheid vooral in het zichtbaar maken van de modules toegevoegde waarde, waaruit het aanbod bestaat. All-in prijzen zijn dan
ook volledig achterhaald.'
'Hangt er van af hoe je dit bedoelt. Inzicht in de rol die iedere werknemer speelt in het totale proces en de bijdrage die hij/zij levert aan
de te leveren klantwaarde(n) is essentieel, evenals inzicht in de mate
waarin de beoogde bijdragen worden gerealiseerd. Emancipatie van
medewerkers en afnemers is daarbij ook van groot belang.'
Drie respondenten zijn het niet eens met de stelling. Marktgerichtheid
is te prefereren boven klantgerichtheid. De bijbehorende key drivers
zijn het begrijpen van de klant en concurrent. Ook expectation en perception (en bijbehorend management) worden gezien als klantwaarden.
Een aantal weet niet wat er bedoeld wordt met de begrippen "transparancy" en "accountability". Zijn het wellicht buzzwords?
Kortom, het beeld bij deze stelling is te verspreid om er een duidelijke
conclusie uit te kunnen trekken. De voorstanders geven overigens aan
dat iedereen accountable moet zijn, dus ook de medewerkers die staan
voor de klantgerichtheid in een onderneming.

stelling 7: Voor elke vonn van 'viral marketing' wordt een vaccin
gevonden
Deze stelling stuitte op nogal wat vragen. Voor een aantal een onbekend buzzword. Andere reacties zijn: 'Het zou de eerste virale aandoening zijn waarvoor een vaccin gevonden zou worden', 'Dat is een
kenmerk van het leven in het algemeen en van de wetenschap in het
bijzonder', 'Het is de vraag hoe snel een vaccin wordt gevonden en
waarvoor'.
De stelling wordt als onduidelijk afgewezen.
Stelling 8: Klanten worden productmanagers
Allereerst wordt hier door respondenten een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen B2C en B2B. In de eerste (B2C) gaat de stelling niet
op, omdat de belangen van één consument strijdig zijn met die van de
aanbieder, daaronder begrepen het beperkte zicht op de schaalgrootte
en de benodigde competenties om een product überhaupt te maken.
In B2B gaat de stelling wel op. De sturende handelingen van klanten,
ook binnen de organisatie van de aanbieder, lijken op productmanagement Eén respondent noemt de klant zelfs 'medewerker' van de
aanbieder. Het grote verschil met de productmanager is gelegen in het
feit dat de klant niet winst of omzetverantwoordelijk is.
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De conclusie is dat deze stelling wordt aanvaard voor B2B marketing.
Steling 9: Klantgerichtheid is alleen gerechtvaardigd voor (potentieel)
winstgevende klanten
Hierover zijn de meningen verdeeld. Vijf hoogleraren zijn het ermee
eens, vier oneens en twee geen mening.
Klantgerichtheid voor winstgevende klanten wordt nuttig bevonden
voor profit-organisaties. Echter de vraag is wat verstaan wordt onder
"de klant". Klantgerichtheid wordt ook aangegeven als kernvaardigheid om niet winstgevende klanten af te stoten. Daarnaast wijst een
respondent op de soms aanwezige noodzaak om een verliesgevende
klant toch te bedienen: hij kan onderdeel van een netwerk zijn dat als
geheel wel winstgevend is.
Over het algemeen neigen de respondenten naar een bevestigend antwoord op deze stelling, waarbij de nuance is gelegen in de vraag wat
te doen met niet winstgevende klanten. Geen van de respondenten is
ingegaan op de vraag waar de niet winstgevende klanten blijven.
Stelling lO: Marketing in het klaslokaal wordt vervangen door marketing

via E-leaming
De algemene mening bij deze stelling is dat E-learning nooit helemaal
het klaslokaal zal vervangen. De respondenten zijn van mening dat
experimenteren met een hybride vorm van E-Learning en in class training het meest succesvol is. Er moet gezocht worden naar een nieuw
evenwicht tussen beide onderwijsmethoden. Routinekennis kan prima
via "E" worden overgebracht, maar cases en praktijkervaringen
komen het best tot hun recht door middel van interactie in de klas.
E-learning wordt gezien als een verrijking/ondersteuning van het klaslokaal en niet als vervanging. Interpersoonlijke skilis zullen altijd een
onderdeel blijven uitmaken van het curriculum. Persoonlijk contact
blijft daarbij volgens de respondenten essentieel, zowel tussen de
docent en de student, als tussen studenten onderling: "Hopelijk kunnen we niet allemaal de bezieling van de docent in levende lijve missen".
Inhoudelijk kan hier nog worden opgemerkt dat er enkele initiatieven
zijn in Nederland die op wereldschaal hun invloed doen gelden op de
beschreven balans in het gebruik van de leermethoden. Die initiatieven zijn gericht op het vergroten van het aandeel 'E' in het marketingonderwijs.
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3.4 Slotopmerkingen door respondenten
Aan het slot van de enquête met stellingen hadden de respondenten de
gelegenheid om enkele losse opmerkingen danwel visies neer te
schrijven, die hieronder staan vermeld.
De grenzen tussen marketing en andere functies worden steeds
vager. Marketing dient zich (nog meer) open te stellen voor ontwikkelingen binnen andere disciplines.
Bij strategisch productbeleid is marketing gelijk aan strategisch
management.
Bij customer service is er grote overlap met logistiek.
Bij supply and demand chain management moet marketing alle
zeilen bijzetten om iets te kunnen betekenen voor twee of meer
ondernemingen.
Supply chain marketing is een ontluikend vakgebied.
Vervolgens zijn er twee onderwerpen uitgebreider belicht.
E-commerce
E-commerce zorgt ervoor dat marketing veel sterker verknoopt raakt
met andere activiteiten binnen de onderneming, zoals productieprocessen waarbij de klant rechtstreeks invloed zal hebben. De leverancier gaat steeds meer meedenken met de klant. Klant prestatiemanagement is essentieel: de leverancier moet zich verantwoordelijk voelen voor de performance en prestaties van de klant (zie bijdrage Bunt).
Hieraan gerelateerd is klantgerichtheid met als drivers klantwaarde
(expected value=perceived value) en loyaliteit.
Duurzame samenleving
Marketing zal een grote bijdrage moeten leveren aan het realiseren
van een duurzame samenleving. Het is belangrijk dat marketing
tegengas geeft tegen overrnatig korte termijn denken in het ondernemingsbeleid, dat door het streven naar aandeelhouderswaarde wordt
gevoed. De verdieping van de marketingdiscipline richt zich op specifieke terreinen, zoals consumentengedrag, productinnovatie, etc.
Deze verdieping op onderdelen is uiterst waardevol. Het is echter van
belang dat marketing, naast deze verdieping, zijn integrerende taak
voor het totale marketingbeleid als een centrale opdracht blijft zien.

3.5 Conclusie
Marketing is een vak in beweging. De meest recente bewegingen hebben allemaal een digitaal, virtueel of 'E'- element in zich. Uit de reacties van de respondenten blijkt dat het onduidelijk is welke richting
het allemaal op gaat. Op onderdelen zijn de marketing hoogleraren
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van Nederland zeer eensgezind, op andere gebieden helemaal niet.
Logisch natuurlijk want marketing is een mensenvale
De conclusies ten aanzien van de stellingen luidt:
stelling 1: De inkoper professionaliseert sneller dan de verkoper
Er is geen basis om de stelling aan te nemen. De meningen van de Nederlandse hoogleraren zijn eenvoudigweg
te verdeeld.
stelling 2: 1:1 marketing is een illusie
De meningen zijn te verdeeld voor een algemene conclusie.
stelling 3: CRM pakketten leveren de leverancier meer op dan de
gebruiker
De winstgevendheid aan de gebruikerskant kan aanzienlijk worden vergroot.
stelling 4: Push marketing verdwijnt door de opkomst van het internet en daardoor hebben de 4 P's hun langste tijd gehad
De 4 P's zullen als instrumentarium blijven bestaan.
stelling 5: In marketing worden teveel buzzwords gebruikt
De conclusie is dat deze stelling waar is.
stelling 6: Transparancy en accountability zijn de key drivers voor
klantgerichtheid
Het beeld bij deze stelling is te verspreid om er een duidelijke conclusie uit te kunnen trekken.
stelling 7: Voor elke vorm van 'viral marketing' wordt een vaccin
gevonden
De stelling wordt als onduidelijk afgewezen.
stelling 8: Klanten worden productmanagers
Deze stelling wordt aanvaard voor B2B marketing.
stelling 9: Klantgerichtheid is alleen gerechtvaardigd voor
(potentieel) winstgevende klanten
Over het algemeen neigen de respondenten naar een
bevestigend antwoord op deze stelling.
stelling 10: Marketing in het klaslokaal wordt vervangen door marketing via E-learning
E-learning zal nooit helemaal het klaslokaal vervangen.
In 1994 is een soortgelijk onderzoek gedaan. Vanzelfsprekend werd
destijds geen enkel woord over internet of 'E' gerept. De toen voorspelde veranderingen omvatten niet de kennis over internet. Dat
belooft wat voor de enquête die over zeven jaar (2008) gehouden gaat
worden. Dan is er wellicht weer een andere revolutionaire verandering in het marketingvak!
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4.1 Inleiding
Marketing archeologen dateren de eerste sporen van de marketing
wetenschap in het begin van de twintigste eeuw (Bartels, 1988). Met
de recente afsluiting van deze eeuw zit de eerste honderd jaar marketing erop. Maar niet alleen dit eerste eeuwfeest is reden om na te denken over de toekomst van de marketing. Op dit moment verkeert marketing in een toestand van fundamentele verandering. Voor deze verandering zijn diverse oorzaken aan te wijzen, waarvan de opkomst
van de informatietechnologie, met het internet als het meest in het oog
sprekende exponent, wel de belangrijkste is. De eerste eeuw marketing valt ruwweg uiteen in twee tijdperken die zeer verschillende
gezichten van marketing hebben laten zien. Marketing tot en met de
tweede wereldoorlog kan worden getypeerd als: marketing als distributie. Marketing in de tweede helft van de twintigste eeuw kan worden omschreven als: marketing als management. Het begin van de
tweede eeuw marketing staat in het teken van de derde fase van marketing: marketing in het infomzatietijdperk. De drie tijdperken komen
in de tweede paragraaf aan de orde. Binnen elk van de tijdperken is
een aantal verschillende paradigma's of "scholen van denken" aan te
wijzen. In het begin van de jaren negentig zijn er niet minder dan zes
van deze paradigma's in marketing geïdentificeerd (Sheth, Gardner
and Garrett, 1988; Wierenga en Waarts, 1993). Het interessante in
marketing is dat deze paradigma's elkaar niet simpelweg hebben vervangen, maar dat de verschillende denkwijzen naast elkaar zijn blijven bestaan en gezamenlijk een rijk geheel aan concepten en modellen vormen, waarmee nieuwe verschijnselen worden geanalyseerd en
geïnterpreteerd, inclusief het internet anno 2001. Een belangrijke
observatie aan het begin van deze bijdrage is dan ook dat marketing
in het informatietijdperk niet opnieuw behoeft te worden uitgevonden.
Naast de nieuw paradigma's die in het informatietijdperk worden toegevoegd, blijven denkmodellen over marketing uit de voorafgaande
perioden van kracht (zie ook de bijdrage van Leeflang/Wittink).
In paragraaf 4.3 wordt expliciet stilgestaan bij de verschuiving in het
marketing paradigma. Vervolgens komt de consument in het informatietijdperk aan bod (paragraaf 4.4). Daarbij wordt met name ingegaan
op de vraag of alles zal veranderen. Via een ontkenning wordt in paragraaf 4.5 ingegaan op de vraag of de macht nu aan de consument
komt. In de paragrafen 4.6, 4.7, en 4.8 komen drie invalshoeken van
marketing in het informatietijdperk naar voren: marketing als het
maximaliseren van het rendement op de klantendatabase (paragraaf
4.6), marketing als integrator in netwerken (paragraaf 4.7), marketing
als generator van kennis (paragraaf 4.8). Na enkele opmerkingen over
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de verschuivingen in het marketingpeloton (paragraaf 4.9), wordt het
artikel afgesloten met conclusies.
4.2 Tijdperken in marketing

In deze paragraafkomen de drie tijdperken van marketing aan de orde.
Marketing als distributie

In de eerste helft van haar bestaan, pakweg tot aan het midden van de
twintigste eeuw, had marketing een sterke oriëntatie op distributie.
Marketing hield zich bezig met het voortstuwingsproces en werd
gedefinieerd als het geheel van activiteiten die erop zijn gericht om de
stroom van goederen en diensten van de producent naar de consument
te krijgen (de AMA definitie van 1961 ). Binnen dit perspectief, dat
wel is aangeduid als het "all what happens"-paradigma (alles wat er
gebeurt tussen producent en consument), zijn er drie verschillende
scholen te onderscheiden. Allereerst is er de productschool ("commodity school") waarin de nadruk ligt op het feit dat marketing en distributie verschillend zijn voor verschillende producten. Dan is er de
functionele school, die het bestaan van de verschillende handelskanalen vooral verklaart uit de functies die deze kanalen vervullen (transport, opslag, sorteren, doorgeven van informatie, etc.). Tenslotte is er
de institutionele school, die de nadruk legt op de instituties die bij het
voortstuwingsproces een rol spelen: groothandelaren, detailhandelaren, veilingen, etc. Het is interessant dat al deze concepten ook een rol
spelen in het huidige informatietijdperk. De productschoolleverde de
indeling in "convenience" producten (dagelijks gekochte producten
voor voeding en huishouding), "shopping" producten (kleding, meubelen, etc.) en "specialty" producten (auto's, dure hi-fi installaties,
etc). De invloed van het internet is voor deze drie categorieën producten zeer verschillend. Het gedachtengoed van de functionele
school helpt bij het nadenken over de keuze van de consument tussen
de verschillenende kanalen (Peterson, Balasubramanian en
Bronnenberg, 1997). Een consument zal voor het aanschaffen van een
bepaald product een kanaal (bijvoorbeeld het internet) kiezen op basis
van de functies die het kanaal voor hem vervult, waarbij elementen
zoals assortiment, informatie, levertijd, gemak en prijs een rol spelen.
De institutionele school is relevant omdat internet de herleving van
bepaalde instituties met zich mee heeft gebracht, bijvoorbeeld de veiling die op het web zeer populair is (eBay), maar tevens heeft geleid
tot de opkomst van nieuwe instituties, bijvoorbeeld infomediairen.
Een voorbeeld van het laatste is een service die op internet allerlei
informatie over in de markt verkrijgbare hypotheken aanbiedt en de
consument vervolgens de mogelijkheid biedt om door te klikken naar
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de hypotheek van zijn keuze. Veel van de concepten uit de vooroorlogse marketing zijn nog springlevend. Overigens werd vóór 1960 het
woord marketing in Nederland niet of nauwelijks gebruikt. Het begrip
marketing is in Nederland pas in zwang geraakt met de komst van
marketing als management.

Marketing als management
De tweede helft van de vorige eeuw begon met een fundamentele verandering. Van een min of meer beschrijvende analyse van voortstuwingsprocessen werd marketing een terrein van management, met
duidelijk normatieve doelstellingen. Gedreven door het marketing
concept (het idee dat de klant voorop moet staan bij alle beslissingen),
probeert een onderneming zijn marketing instrumenten (de bekende
vier P's van product, prijs, promotie en plaats) optimaal in te stellen.
Dit is al vijftig jaar het leidende principe en deze benadering heeft
naast het marketing concept en de marketing mix, ook concepten
zoals marktsegmentatie, productdifferentiatie en positionering opgeleverd. Deze begrippen zijn, tot en met vandaag, zeer nuttig en bruikbaar. Binnen de tweede helft van de vorige eeuw is opnieuw een drietal scholen te identificeren (Wierenga en Waarts, 1993). De kopersgedrag school richtte alle aandacht op de consument of koper en heeft
belangrijke inzichten ontwikkeld met betrekking tot het keuze- en
beslissingsgedrag van consumenten, inzichten die ook van groot
belang zijn bij het verklaren en voorspellen van de rol van het internet bij beslissingen van consumenten. De strategische school heeft
zich vooral beziggehouden met marketing beslissingen in de context
van concurrenten en de krachtsverhoudingen van een onderneming
ten opzichte van toeleveranciers en afnemers. Ook dit soort strategische vraagstukken zijn uiterst actueel. Denk bijvoorbeeld aan de
implicaties van een multi-channel strategie (wanneer een aanbieder
klanten ook rechtstreeks gaat benaderen via het internet) op de relatie
met de huidige wederverkopers. Tenslotte is er de interactie/netwerk
school, waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van relaties tussen
aanbieders en afnemers en waarbij de blijvende relatie veel belangrijker is dan de eenmalige transactie. Deze laatste denkwijze, ontstaan in
de Scandinavische landen in een business-to-business context, sluit
naadloos aan bij het concept "lifetime value" van de marketing in het
informatietijdperk.
Terzijde kan worden opgemerkt dat de eerste twee tijdperken van
marketing tot op zekere hoogte samenvallen met wat in ander verband
wel het agrarische, respectievelijk het industriële tijdperk wordt
genoemd. In het tijdperk van marketing als distributie, de eerste helft
van de vorige eeuw, was de landbouw een zeer_ belangrijke
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bedrijfstak. De eerste marketing processen die werden bestudeerd,
hadden betrekking op landbouwproducten en voedingsmiddelen
(Jones en Monieson, 1990). Dat de wieg van de marketing op het
korenveld heeft gestaan, wordt in Nederland nog weerspiegeld door
het aantal hooglaren marketing dat aan de Universiteit van
Wageningen (de vroegere Landbouwhogeschool) is afgestudeerd of
gepromoveerd. Marketing als management weerspiegelt duidelijk het
industriële tijdperk. Door de industrialisering zijn producent en consument ver van elkaar komen te staan. Massadistributie en reclame via
massamedia, ondersteund door marktonderzoek, waren nodig om
deze kloof te overbruggen. Dit zijn, samen met de andere elementen
van de marketing mix, bij uitstek de instrumenten uit het tijdperk van
marketing als management.
Hieronder wordt de derde fase van marketing, marketing in het informatietijdperk, besproken.

Marketing in het informatietijdperk
De invloed van de informatietechnologie op marketing kent vier
aspecten:
• de (potentiële) koper beschikt over gemakkelijk toegankelijke
informatie over het aanbod van producten en diensten en kan dit
gebruiken bij het maken van zijn keuze;
• de aanbieder van producten en diensten beschikt over uitgebreide
informatie over individuele klanten en kan daarvan gebruik maken
in zijn marketing strategie;
• de interactieprocessen tussen de partijen in het distributiekanaal,
inclusief die met de eindgebruiker of consument vinden plaats
langs elektronische weg, hetgeen grote efficiency en snelheid met
zich meebrengt;
de informatietechnologie heeft het veel gemakkelijker gemaakt
om informatie en kennis te genereren uit data, deze op te slaan en
beschikbaar te maken voor marketingbeslissingen.
Het informatietijdperk kenmerkt zich in het algemeen door een grote
nadruk op kennis. Kennis is volgens Drucker (1993) de primaire productiefactor geworden. Deze kritische rol van kennis wordt ook voor
marketing steeds meer manifest. Significante verschillen tussen 'marketing als management' en marketing in het' informatietijdperk', zijn
in tabel 1 weergegeven.
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Marketing als management
!------------·~---~----+

Massamarketing aan anonieme klanten
Optimalisering van de onderneming
Marktsegmentatie
Marketing initieert
Eén-richting communicatie
Transactie
Aquisitie
Product/brand management
Marktaandeel
Brand equity
4 P orientatie
Marketing afdeling doet de marketing
Optimalisatie van de onderneming
Geaggregeerde data en Nielsen/
IRl scanner data
Marketing kennis in hoofden van
marketeers
! Marketing kengetallen

Marketing in het informatietijdperk
---------------- ---····-

Marketing aan individuele, geïdentificeerde
klanten
Optimalisering van waardeketen of netwerk
Customization en customerization
Klant initieert
Interactieve communicatie
Relatie & lifetime value van de klant
Retentie
Klant management
Klantaandeel
Customer Equity
Business process oriëntatie
Alle afdelingen doen marketing
Optimalisatie van de keten
CRM en klantenkaart data
Marketing kennis in computers
Marketing en financiële kengetallen

Tabel 1: marketing als management en marketing in het informatietijdperk

4.3. De verschuiving van het marketing paradigma
Het marketing paradigma is verschoven. Het bestaand paradigma
(marketing als management) biedt de onderneming producten en diensten aan, zo goed mogelijk afgestemd op de wensen en voorkeuren
van de (anonieme) doelgroep, of eventueel op specifieke segmenten.
Via reclame (in massamedia) wordt dit aanbod gecommuniceerd naar
de doelgroep(en).
De verkopen in de markt worden gevolgd op geaggregeerd niveau en
het marktaandeel geldt als belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van
de marketingprestatie. Ondanks alle retoriek over klantgerichtheid
vormen toch de producten die de aanbieder wil verkopen, vaak specifieke merken, het uitgangspunt van de benadering. In het informatietijdperk is er een meer symmetrische situatie. De aanbieder neemt de
individuele klant als uitgangspunt en doet hem een aanbod dat bij hem
past (customization). Vaak ook neemt de klant het initiatief, en kiest
hij of zij uit het beschikbare aanbod het bij hem of haar passende alternatief of helpt zelf mee een voor hem op maat gemaakt aanbod te for-
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muleren (customerization). Het gaat dan niet meer primair om de
prestaties van het product of merk, maar om zo goed en profitabel
mogelijk zaken te doen met een bepaalde klant. Marketing in het
informatietijdperk kan daarom worden omschreven als: marketing als
klantoriëntatie. Daarbij ligt de nadruk minder op de juiste instelling
van de instrumenten van de marketing mix (deze kan voor iedere klant
verschillend zijn), maar op het zo goed mogelijk verlopen van het
gehele bedrijfsproces, waarbij niet alleen marketing, maar ook andere
afdelingen zoals orderverwerking, kredietverlening, aflevering en
service betrokken zijn. En het gaat niet meer primair om de marketingprestatie, maar over de bijdrage aan de financiële resultaten van de
onderneming. In de volgende paragraaf van deze bijdrage wordt een
aantal belangrijke implicaties van dit nieuwe marketing paradigma
besproken. Allereerst komt de consument aan de orde, vervolgens de
nieuwe marketing metafoor en de machtsbalans.

4.4 De consument in het informatietijdperk
In het informatietijdperk beschikt de aanbieder over zeer veel informatie over individuele klanten (klantkarakteristieken, reacties op aanbiedingen, aankoopgeschiedenis, etc.), waardoor hij een op de individuele klant toegesneden aanbod kan doen. De keerzijde hiervan is dat
ook de (potentiële) koper toegang heeft tot uitgebreide informatie
over het geheel van aangeboden producten en diensten en hiermee
zijn voordeel kan doen bij het maken van zijn keuze. Voor de meeste
productcategorieën geldt dat de werkelijke aankopen (transacties) via
het internet nog maar een klein percentage vormen van alle aankopen
in die productcategorie. Dit betekent niet dat het internet niet een
grote invloed heeft op het beslissingsproces van de consument en de
uitkomsten daarvan (het uiteindelijk gekochte product). In de theorie
van het consumentengedrag is het gebruikelijk om het beslissingsproces van de consument te structureren in een aantal fasen (Engel et al.,
1995), zie tabel 2.
(1) Probleemherkenning
(2) Zoeken van informatie
(3) Evaluatie van alternatieven
(4) Aankoop
(5) Gebruik
(6) Ervaring en evaluatie
(7) Verwijdering
Tabel 2: Fasen van het consumenten beslissingsproces
Bron: Engel et. al., 1995
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De toegenomen informatie die voor de consument beschikbaar is (bijvoorbeeld via het internet) speelt vooral een rol in de fasen (2) en (3)
van het beslissingsproces. Het is bekend, dat hoewel slechts weinig
consumenten uiteindelijk een auto of een vakantiereis kopen via het
internet (fase 4), een relatief groot aantal mensen het internet wel raadpleegt om na te gaan welke opties op de markt verkrijgbaar zijn en wat
de attributen (productkarakteristieken en prijzen) van de verschillende keuze-alternatieven zijn. De daadwerkelijke aankoop vindt nog
steeds plaats bij een traditionele "brick-and-mortar" outlet De invloed
van internet op het aankoopgedrag van klanten is veel groter dan
wordt uitgedrukt door het aantal aankopen via het internet als percentage van alle aankopen.
De consument kan verschillende strategieën hanteren bij het navigeren op het web ten behoeve van een bepaalde aankoop. In de eerste
plaats kan hij rechtstreeks naar de sites van bepaalde aanbieders gaan.
Dit vereist dat men van tevoren deze aanbieders kent. De ervaring
heeft geleerd dat consumenten niet vaak rechtstreeks naar de websites
van bepaalde merken gaan (bijvoorbeeld Calvé of Calvin Klein). Een
andere mogelijkheid voor de consument is het inschakelen van zoekmachines (bijvoorbeeld Yahoo), maar dit levert bij een tamelijk algemene vraag (bijvoorbeeld: "Parijs" als een stad voor een vakantie) een
zeer groot aantal treffers op. Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling is
de opkomst van websites rond bepaalde routines of rituelen, bijvoorbeeld op het gebied van homecare of personal care. Binnen deze rituelen wordt dan op een samenhangende manier informatie over producten of diensten verstrekt, inclusief informatie over specifieke merken. Voorbeelden van dergelijke websites zijn IVILAGE.COM en
RITUALS.NL. Laatstgenoemde site heeft overigens ook een offline
outlet in de vorm van een winkel in de Kalverstraat van Amsterdam.
Dergelijke websites kunnen aan consumenten een nuttige ondersteuning bieden bij hun keuzeprocessen. Tenslotte kan de consument de
hulp inroepen van zogenaamde elektronische agenten die voor hem
het web afzoeken, interessante opties genereren en hem kunnen helpen bij het maken van zijn keuze. Voorbeelden van dergelijke elektronische agenten zijn Firefly.com, Jango.com, Personalogic.com en
Kashbah.com. Een dergelijke agent (soms ook wel "shopbot"
genoemd, een afkorting van "shopping robot") kan een consument
helpen bij het ontdekken van zijn eigen voorkeuren, bij het zoeken
van alternatieven, bij de evaluatie van alternatieven en, eventueel, het
verrichten van de aankoop zelf (West et.al., 1999). Ook kan een dergelijke agent aan een consument bepaalde suggesties doen, op basis
van de overeenkomst van zijn voorkeuren met die van andere consumenten. Deze techniek, "collaborative filtering" genoemd, wordt o.a.
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toegepast door de online boekhandel Amazon.com, die aan een klant,
nadat deze een aantal bestellingen bij Amazon heeft geplaatst, suggesties doet voor boeken die hij of zij wellicht ook interessant zal vinden.
Tenslotte heeft de online (koop )omgeving aanleiding gegeven tot het
ontstaan van een geheel nieuwe vorm van sociale groepen, namelijk
virtuele groepen of web communities. Dit zijn groepen van personen
die uitsluitend via het web met elkaar in interactie staan en met elkaar
spreken (chatten) over alle mogelijke onderwerpen. Vaak wordt er
"gechat" over producten die ze gebruiken en hun ervaringen met
bepaalde leveranciers en merken. Daarom zijn deze communities zeer
relevant voor marketing. In de klassieke marketing is bekend dat sociale groepen (gezin, familie, vrienden en bekenden) een grote
invloed hebben op het keuzegedrag van individuele consumenten.
Deze invloed is veel groter dan die van reclame. Deze sociale invloed
kan voor een deel worden overgenomen door de leden van virtuele
gemeenschappen, waarmee een consument in relatie staat. Virtuele
gemeenschappen kunnen worden gevormd op basis van verschillende
invalshoeken, bijvoorbeeld gemeenschappelijke interesse (communities of interest) of gemeenschappelijk beroep (communities of practice),
maar ook op basis van het gebruik van bepaalde producten (communities of consumption). Het is duidelijk dat de laatstgenoemde categorie vooral relevant is voor marketing. Soms worden deze communities of consumption door consumenten zelf in het leven geroepen,
vaak geven ook de aanbieders van producten aan consumenten zelf de
mogelijkheid om binnen een klanten community ervaringen over producten uit te wisselen. Virtuele communities van klanten kunnen
invloed hebben in iedere fase van het in tabel 2 getekende beslissingsproces van de consument. Dit betreft met name ook de fase van
ervaring en evaluatie (fase 6 in tabel 2), die intreedt nadat de consument het product heeft gekocht. Het uitwisselen van ervaringen via
het web is uitermate efficiënt, zodat zowel positieve als negatieve
berichten over producten zich snel in een consumentenpopulatie kunnen verspreiden.

Een nieuwe marketing metafoor
Gewapend met veel meer informatie, eventueel ondersteund in zijn
keuzeproces door elektronische agenten die deze informatie voor hem
filteren en structureren en met de mogelijkheid om online adviezen en
ervaringen uit te wisselen met andere consumenten, heeft de consument tegenover de aanbieder een significant sterkere positie gekregen.
De klant zal deze "new customer capabilities" (Sawhney en Kotler,
2001) niet alleen gebruiken om het bestaande aanbod grondig te analyseren alvorens zijn keuze hieruit te maken, maar hij zal ook steeds
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vaker het initiatief nemen. De consument zal steeds meer zelf bepalen
welke reclame hij wil zien (door alleen te klikken op advertenties die
hij interessant vindt), hij zal actief gaan vragen om speciale aanbiedingen (sales promotions) en hij kan ook zelf aangeven welke prijs hij
voor een bepaald product wil betalen. Via websites als Priceline.com
en Letsbuyit.com kan hij proberen een aankoop te realiseren (bijvoorbeeld van een hypotheek, een hotel, een vliegticket of een auto) tegen
de voor hem acceptabele prijs. En soms gaat de consument zelfs zijn
eigen product ontwerpen of configureren (bijvoorbeeld een PC). Wind
en Rangaswamy (1999) gebruiken voor dit verschijnsel, dat de klant
actief het aanbod mee gaat vorm geven, de term customerization. Een
aanbieder van verlichtingelementen, Lutron Electronics, vraagt niet:
"wat kunnen wij voor u doen?", "maar wat kunt u met ons doen?" Op
deze wijze wordt de klant zelf een stukje "product manager". Dit is
een stap verder dan customization, waarbij aan individuele klanten
producten worden aangeboden die het best bij hen passen vanuit het
bestaande aanbod. Onder het paradigma van de zelfstandige, capabele
en initiërende consument die opereert in een transparante markt,
wordt de rol van de aanbieder een andere dan in de het industriële tijdperk dat achter ons ligt (Sawhney en Kotler, 2001 ). Het gaat niet meer
om het zo goed mogelijk sturen van het uitwisselingsproces (exchange process) maar om het faciliteren ervan. Dit vereist volgens
Sawhney en Kotier (2001) ook een andere metafoor voor marketing.
In het industriële tijdperk (marketing als management) gold de metafoor van de marketeer als de jager. De jager definieert zijn prooi (de
doelgroep), bestudeert het gedrag van zijn prooi (consumentengedrag), legt lekkere hapjes neer om de prooi te verleiden (reclame,
sales promotions) en probeert te voorkomen dat de prooi ontsnapt
(customer retention en relatiemarketing). Onder het nieuwe paradigma geldt de metafoor van de kweker. In tegenstelling tot de jager gaat
de kweker niet steeds op weg naar nieuw territoir, maar probeert hij
van de bestaande akkers zoveel mogelijk te oogsten door deze akkers
zo goed mogelijk te bewerken, het goede zaad te zaaien, op tijd de
noodzakelijke voedingsstoffen toe te voegen, maar ook het onkruid te
wieden. Naar analogie hiermee, cultiveert de marketeer de relaties
met bestaande klanten, probeert door gerichte impulsen (aanbiedingen) en optimale serviceverlening de relaties met deze klanten te verdiepen en hieruit een grote opbrengst (sales per klant) te realiseren.
Hierbij moet de marketeer zich realiseren dat hij zijn klanten, evenmin als de kweker zijn planten, niet precies in de hand heeft. Eenjager
kan in principe zijn prooi kiezen, maar de moderne marketeer in het
informatietijdperk zal de klant de weg laten wijzen en "go with the
flow" (Sawhney en Kotler, ibid, p 392). Met de metafoor van de kweker is marketing terug is bij haar landbouwkundige roots. In de nieu-
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we marketing staat de klant centraal en leert de landbouw dat optimale groeiomstandigheden geboden kunnen worden.
4.5 De macht aan de consument

De erkenning van de versterkte positie van de klant betekent niet dat
de markt perfect geworden is (vanwege de volledige transparantie met
betrekking tot prijzen). In een dergelijke markt zouden consumenten
altijd het product kiezen met de laagste prijs en zou het in de evenwichtsituatie voor aanbieders niet meer mogelijk zijn om een marge te
behalen boven de kostprijs. Deze situatie wordt wel omschreven als
die van echte consumenten soevereiniteit, welke in het internet tijdperk zou zijn aangebroken. Met name economen hebben de neiging
de "empowerment" van de consument als gevolg van betere prijsinformatie te benadrukken. Consumenten kunnen tegen lagere kosten
zoeken naar de betere producten met de laagste prijzen (Bakos, 1998).
Marketing wetenschappers hebben op dit punt een meer genuanceerd
oordeel. Natuurlijk is de macht van de consument toegenomen door
de betere informatie. Daar staat tegenover dat ook de aanbieder veel
meer weet van de (individuele) consument. Weliswaar biedt dat de
mogelijkheid van een op het individu toegesneden aanbod, maar dat
individu is daar lang niet altijd van gediend. Ook al wordt de consument persoonlijk benaderd, ongevraagde telefoontjes zijn niet altijd
welkom en consumenten maken zich zorgen over de privacy aspecten
van databases. En ook al is de informatie op het internet gratis, het
verzamelen en verwerken daarvan brengt voor de consument aanzienlijke niet-materiële kosten met zich mee: kosten van tijd en psychische inspanning. De wezenlijke beperkingen van de consument,
gebleken uit jarenlang consumentenonderzoek, blijven in het informatietijdperk onverkort van kracht. De consument heeft slechts een
beperkte hoeveelheid tijd om aan de afzonderlijke koopbeslissingen te
besteden en daarnaast beschikt hij over beperkte cognitieve vermogens: beperkte capaciteit voor opslag en verwerking van informatie.
Ook al zou de consument in de toekomst in zijn koopbeslissingen op
grote schaal worden ondersteund door elektronische agenten, dan nog
zal hij onvoldoende tijd hebben om voor iedere koopbeslissing alle
mogelijk alternatieven op te sporen om vervolgens het meest aantrekkelijke daarvan te kiezen. De consument zal een afweging blijven
maken tussen de noodzakelijke zoekinspanning en het mogelijk
(prijs)voordeel dat daarmee mogelijkerwijs kan worden behaald. De
moeilijkheden waarin websites als Priceline.com en Letsbuyit.com
verkeren vormen een illustratie van het feit dat in veel gevallen de
consument niet bereid is deze inspanning te plegen. Net als vóór het
internettijdperk zal een groot gedeelte van de aankopen van de consu-

46

Het derde marketing tijdperk
ment gebaseerd zijn op routine. Misschien is het juist wel de conditionering van routines waar een elektronische koopomgeving de grootste invloed zal hebben. Bijvoorbeeld in het bestelsysteem van Peapod,
een elektronische supermarkt, komt bij het aanklikken van een bepaalde
productcategorie automatisch het merk naar boven dat de klant de
vorige keer heeft gekocht. Ook van het actief zoeken naar de laagste
prijs is lang niet altijd sprake. Uit onderzoek is gebleken dat de prijselasticiteit online, waar prijsvergelijking voor consumenten gemakkelijker is, soms lager is dan offiine (Degeratu, Rangaswarny en Wu,
2000). Verder gaat het economisch model uit van in principe homogene goederen. Marketeers weten dat de meeste (merk)producten en
diensten een voor de consument unieke identiteit hebben, gebaseerd
op zowel functionele als psychologische eigenschappen. Hierdoor
zullen consumenten niet de laagste prijs nastreven, maar het (pychologische) nut en de prijs tegen elkaar afwegen.
Al deze overwegingen leiden ertoe dat het idee van een volledig transparante markt, waarin de consument de lakens uitdeelt en de producenten dwingt tot een ééndimensionale strategie van zo laag mogelijke prijzen, ook in het informatietijdperk een utopie zal blijven.

4.6 Marketing als het maximaliseren van het rendement op de
klantendatabase
Marketing aan individuele, geïdentificeerde, klanten wordt mogelijk
gemaakt door het aanleggen van databases. In het informatietijdperk
is de klantendatabase het startpunt van alle marketing operaties.
Daarmee is de klantendatabase de "motor" (engine) van processen in
een onderneming. In het informatietijdperk kan (individuele) klanteninformatie als een belangrijk, zo niet de belangrijkste, "corporate
asset" worden beschouwd en heeft marketing als primaire doelstelling
het maximaliseren van het rendement op de klantendatabase.
De klantendatabase wordt door een organisatie gebruikt voor twee
doelen: a) het ondersteunen van de relaties met de klanten en b) het
verkrijgen van inzichten in het koopgedrag van klanten en de reacties
op marketing stimuli die van belang zijn voor het marketing beleid.
Gebruik voor doel a) heeft een operationeel karakter. Met behulp van
een goede database, waarin informatie over de klant, zijn koopgeschiedenis en informatie over alle (eerdere) interacties tussen onderneming en klant zijn opgeslagen, kunnen relaties met klanten veel
efficiënter en effectiever worden. Hierbij gaat het om de ondersteuning van de dagelijkse interacties met klanten: het opnemen van
bestellingen, de verlening van service, het melden van klachten, het
reageren daarop, etc. Gebruik voor doel b) heeft een strategisch/ana-
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lytisch karakter, met het doel om uit de gegevens in de klantendatabase kennis te halen ten behoeve van marketingstrategieën. Op dit
moment staan de zogenaamde customer relationship management
(CRM) systemen sterk in de belangstelling. In eerste instantie worden
deze CRM systemen door ondernemingen geïnstalleerd ten behoeve
van doel a): het beter laten verlopen van de (dag tot dag) interactieprocessen met klanten. Bijvoorbeeld als een klant een klacht heeft
over een apparaat, dan kan in het CRM systeem onmiddellijk worden
opgezocht welk type apparaat de betreffende klant heeft, wanneer dit
apparaat is geleverd en wie de kontaktpersoon voor dat apparaat met
de klant is. Dit maakt het mogelijk om snel en adequaat te reageren.
Het gebruik van CRM systemen voor doel b ), waarbij de analysefunctie centraal staat, is uiteindelijk belangrijker. De klantendatabase
wordt een matrix met klanten als rijen en de verschillende soorten
informatie per klant: klantkarakteristieken, hoe de klant heeft gereageerd op marketing acties van de onderneming, de koopgeschiedenis,
en de potentiële winstgevendheid als kolommen (zie tabel 3).
We kunnen nu spreken over rij-strategieën en kolom-strategieën
(Glazer, 1999). Bij rij-strategieën gaat het er om maximaal te profile-

Klantkarakteristieken (demogrj
soc.econ)

Reactie op aanbiedingen van de
onderneming: wat,
waa~ wannee~ hoe?
Response informatie

Klant 1
Klant2
Klant 3

Tabel 3: Structuur van een klantendatabase
Bron: Aangepast naar Glazer (1999)

48

Aankoop geschiede- Winstpotentiëel
nis: wat hebben ze
gekocht, kosten,
winst?
Aankoop informatie Lifetime value

Het derde marketing tijdperk
ren van de kennis die de onderneming via eerdere interacties en transacties over een klant heeft opgebouwd. Dit stelt de onderneming in
staat om te komen met een op de klant toegespitst aanbod, maximaal
te profiteren van de mogelijkheden voor cross-selling en ook voor
zogenaamd "event-oriented prospecting". Het laatste betekent dat er
een bepaald aanbod wordt gedaan op het moment dat dit past in de
life-cycle van de klant (bijvoorbeeld een autoverzekering als de zoon
des huizes 18 jaar wordt) of bij een bepaalde gebeurtenis (bijvoorbeeld
het aanbieden van woninginrichtingsdiensten als de klant gaat verhuizen). Met behulp van de informatie over een individuele klant die in
de database aanwezig is, kan het winstpotentieel van die klant maximaal worden benut. Bij kolom-strategieën wordt geprobeerd maximaal gebruik te maken van verschillen tussen klanten. Bijvoorbeeld
aan bepaalde groepen klanten kunnen op hen toegespitste kredietvormen worden aangeboden of er wordt gebruik gemaakt van verschillen
in prijsgevoeligheid tussen klanten. Van het laatste is yield management (bijvoorbeeld door luchtvaartmaatschappijen) een voorbeeld.
Als de capaciteit op een bepaald moment niet is gevuld (het vliegtuig
zit niet vol), kan gericht een prijskorting worden aangeboden aan
klanten in de database waarvan bekend is dat ze een hoge prijselasticiteit hebben (bijvoorbeeld studenten). Zowel voor rij- als kolom strategieën is analyse nodig van de gegevens in de database. Hierdoor kan
bijvoorbeeld worden vastgesteld welke producten zich goed lenen
voor cross-selling aan klanten met een bepaald aankooppatroon of wat
de karakteristieken zijn van klanten met een hoge prijselasticiteit.
Door het beschikken over een goede klantendatabase en over analytische technieken om uit deze gegevens relevante kennis voor marketingstrategieën te halen, kan een onderneming een belangrijk concurrentieel voordeel realiseren.
4.7 Marketing als integrator in netwerken

Eén van de kenmerken van marketing in het informatietijdperk is de
oriëntatie op de (individuele) klant. Zoals in tabel 1 is aangegeven,
gaat het niet meer zozeer om een eenmalige transactie met een bepaalde klant, maar veel meer om een blijvende relatie (lifetime value ). Dit
betekent dat traditionele organisatievormen van marketing, zoals productmanagement en brandmanagement, plaats zullen maken voor
klantmanagement Dat de klant meer centraal komt te staan, vergeleken met producten en merken, wordt ook weerspiegeld door het feit
dat maatstaven als klantaandeel en "customer equity" steeds prominenter worden, vergeleken met de meer traditionele maatstaven als
marktaandeel en merkwaarde ("brand equity").
Klantmanagement betekent een organisatie rond klanten of groepen
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van klanten. Hierbij is niet alleen de marketing verantwoordelijk voor
het zo goed mogelijk bedienen van een klant, maar ook afdelingen
zoals verkoop, productie, orderverwerking en services. Dit betekent
dat marketing binnen een onderneming steeds meer in netwerkverband samen zal werken met andere disciplines. Om de klant optimaal
te bedienen worden overigens netwerken gevormd met partijen buiten
de onderneming. Op deze externe netwerken wordt verderop teruggekomen.
Het bedienen van klanten moet een "orchestrated action" worden van
diverse partijen. Marketing, traditioneel de specialist op het gebied van
relaties met klanten, dient hierbij een hoofdrol te spelen. Met het meer
klant-gedreven opereren van organisaties neemt het gewicht van marketing toe. Maar als de marketingoriëntatie en klantgerichtheid waarden
worden die iedereen in de organisatie deelt en waaraan alle bedrijfsfuncties meewerken, is een nadere bezinning op de toekomstige rol van
marketing in de onderneming op zijn plaats. Het gevaar bestaat dat als
iedereen verantwoordelijk is voor marketing, niemand meer verantwoordelijk is voor marketing. Daarom is het belangrijk om marketing
niet geheel op te laten gaan in netwerken en teams, maar om een
krachtige en deskundige marketingfunctie in de onderneming te behouden (zie ook de bijdrage van Van der Hart). Immers, marketing zal de
kennis en informatie moeten blijven aandragen voor het benutten van
nieuwe mogelijkheden en het adequaat reageren op toekomstige
behoeften van klanten. Daarom zullen marketeers, behalve dat ze deel
uitmaken van cross-functionele teams, bijvoorbeeld voor nieuwe producten, voor speciale klanten of groepen van klanten, altijd ook onderdeel moeten blijven van functionele marketing afdelingen. Alleen op
deze wijze kan de diepgang en expertise op het gebied van marketing,
nodig voor "next generation knowledge", worden gegarandeerd.
Hetzelfde geldt overigens voor andere disciplines, zoals R&D, productie en finance. Achrol en Kotier (1999) spreken in dit verband van
"knowledge silos" die de crossfunctionele netwerken moeten dragen.
Marketing in het informatietijdperk leidt ook tot netwerken met externe
partijen. Samen met deze partijen wordt de klant zo goed mogelijk
bediend. Het gaat niet meer om de prestatie van de ene onderneming,
maar om de vraag hoe met alle partijen in het netwerk samen de prestatie (zie bijdrage Van Weele) in de richting van de klant optimaal gemaakt
kan worden (demand chain management) (zie bijdrage Santema).
Vonden vroeger de functies van ontwerp, marketing, productie, verkoop
en levering binnen één en dezelfde onderneming plaats, tegenwoordig
gebeurt dit in gespecialiseerde ondernemingen die via netwerken of
allianties met elkaar zijn verbonden. Dit wordt mogelijk gemaakt door
computergestuurde flexibele productiesystemen (Flexible Manufac-
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turing Systems) en doordat de informatietechnologie het mogelijk
maakt de processen van ondernemingen, die elk een deel van de
waardeketen verzorgen, elektronisch aan elkaar te koppelen (Achrol
en Kotler, 1999). Bedrijven "outsourcen" hun niet-kern activiteiten
(zie de bijdrage van Van Weele voor een andere mening). Een duidelijk voorbeeld hiervan is de onderneming Nike, die voor haar producten zelf alleen design, engineering en marketing doet, maar de productie volledig uitbesteedt aan andere bedrijven. Het gaat er in zo'n
verticaal netwerk om, startend vanuit de eindconsument, alle productie- en distributie-activiteiten optimaal te laten verlopen. Bij de PC
leverancier Dell, begint het proces voor het assembleren van een
bepaalde computer pas, nadat deze door de koper is besteld. Dankzij
een online koppeling met haar toeleveranciers voor onderdelen en
halffabrikaten is Dell in staat in zeer korte tijd een volledig op de wensen van de klant toegesneden product te leveren. Ook in meer traditionele kanalen kan de efficiency en effectiviteit aanmerkelijk worden
vergroot door het aan elkaar koppelen van voorraad- en bestelsystemen. Een veel genoemd voorbeeld daarvan is de samenwerking in
Amerika tussen de detailhandelsketen Wal-Mart en haar toeleveranciers. De meer dan 2500 leveranciers van Wal-Mart hebben direct toegang tot de aankoopgegevens van hun producten in de verschillende
Wal-Mart winkels (scanner data van kassa's) en kunnen daardoor zelf
vaststellen wanneer de voorraad moet worden aangevuld. Het ECR
concept, dat binnen de supermarktwereld grote opgang heeft gemaakt,
heeft ook als doel om de verticale keten te optimaliseren. ECR staat
voor "Efficiënt Consumer Response" en is erop gericht supermarkten
en fabrikanten optimaal te laten samenwerken (bijvoorbeeld bij
logistiek en promoties) en daardoor de consument beter te bedienen.

4.8 Marketing als generator van kennis
Een belangrijk aspect van marketing in het informatietijdperk is de
overvloed aan data die beschikbaar komt en die gebruikt kan worden
om daaruit informatie en kennis te extraheren. Traditioneel is marketing, vergeleken met andere functionele gebieden van management, al
een data-rijk domein, maar dit is de afgelopen periode alleen maar
toegenomen. In de jaren negentig werden de twee-maandelijkse handverzamelde data van marktonderzoekbureau's voor continu onderzoek, zoals Nietsen en IRI, al vervangen door elektronisch verzamelde scanner (barcode) data. Dit heeft een ware data-explosie veroorzaakt, waardoor demogelijkheden voor de analyse van marketingactiviteiten sterk zijn toegenomen. Maar dit soort scanner data zijn nog
steeds afkomstig van panels, dat wil zeggen steekproeven van detaillisten of consumenten. In database marketing, online marketing en
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arrangementen zoals klantenkaarten, is het mogelijk om records te
bewaren van iedere individuele klant. Dit betekent dat grote databestanden beschikbaar komen, bijvoorbeeld uit CRM systemen, die in
principe zeer relevante informatie kunnen bevatten. Daarnaast levert
het internet de mogelijkheid om niet alleen het koopgedrag van klanten te registreren, maar ook het hele proces van zoeken op het web.
Zogenaamde "clickstream data" vormen een interessante bron waaruit
zeer veel informatie over klanten en hun beslissingsgedrag kan worden gedestilleerd. Gegeven de grote hoeveelheden data, is het niet
mogelijk om "met de hand" deze informatie uit de gegevens te halen.
Hiervoor zijn krachtige computersystemen nodig. Iedere onderneming heeft in principe toegang tot dezelfde data en een concurrentieel
voordeel valt niet zozeer te bereiken door het hebben van grote databases, als wel door het beschikken over geavanceerde computergestuurde systemen die helpen om de data om te zetten in kennis die
geïmplementeerd kan worden in marketingbeslissingen. Om deze
reden wordt op dit moment door ondernemingen veel geïnvesteerd in
IT toepassingen ten behoeve van marketing. Marketing Management
Support Systemen (Wierenga en Van Bruggen, 2000) zijn voor de
marketeer in het informatietijdperk een absolute voorwaarde om te
kunnen functioneren en zich in de concurrentiestrijd staande te houden. Voor het extraheren van kennis uit grote databestanden is het
begrip "datamining" in omloop gekomen. Er is een snel groeiend aanbod van krachtige datamining technieken, zoals neurale netwerken en
genetische algoritmen. Voor de marketeer in het informatietijdperk
zullen deze technieken tot de standaard inhoud van zijn gereedschapskist gaan behoren.

4.9 Professionalisering en verschuivingen in het marketing-

peloton
De ontwikkelingen die in dit artikel zijn besproken brengen een professionalisering van marketing met zich mee. De "harde" kant van
marketing zal verder worden versterkt, aangezien het steeds beter
mogelijk wordt om de effecten van marketinginvesteringen te meten.
Bij iedere actie kan precies worden vastgesteld wie van de klanten, op
wie de actie was gericht, hebben gekocht of besteld en hoeveel winst
er per klant wordt gemaakt. Bij de massamarketing van het industriële tijdperk was het verband tussen marketinginspanningen en resultaat
veel minder direct te leggen. Dit brengt met zich mee dat de marketeer
van de toekomst gewapend moet zijn met een goede kennis van het
meten van marketingeffecten en op de hoogte moet zijn van de kwantitatieve tools en analysepakketten die hiervoor beschikbaar zijn.
Behalve meer professioneel zal marketing ook steeds meer accounta-
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bel worden. Vroeger kon een marketeer nog wegkomen met de opmerking: "ik weet dat de helft van mijn reclamebestedingen weggegooid
geld is, maar ik weet niet welke helft". In het informatietijdperk zal
marketing strikt accountabel worden gehouden voor haar uitgaven en
moeten verantwoorden welk rendement hierop behaald is. Deze analyse zal tot op het niveau van de individuele klant worden uitgevoerd.
En, zoals eerder opgemerkt, het gaat niet meer alleen om het marketing
resultaat, maar om het uiteindelijke financiële resultaat voor de gehele
onderneming (bottomline verantwoordelijkheid van marketing).
Daarom zal de marketeer zich niet alleen druk maken over marketing
kengetallen, zoals marktaandelen, maar ook over financiële kengetallen, waarin het resultaat van de onderneming wordt gemeten.
Niet alle ondernemingen kunnen in dezelfde mate profiteren van de
toepassing van informatietechnologie in marketing. In een bevoorrechte positie zijn die bedrijven waarvan de producten of diensten
gedigitaliseerd kunnen worden en over het web kunnen worden geleverd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan sectoren zoals financiële dienstverlening (banken, verzekeringen, aanbieders van beleggingsproducten), nieuwsvoorziening en andere informatie (uitgeverijen) en muziek. Bedrijven met relatief kleine aantallen grote klanten
kunnen vooral profiteren van database marketing. Deze situatie komt
vooral voor in de business-to-business sector. In deze sector kunnen
ook de zogenaamde electronische marktplaatsen, waarbij toeleveranciers en inkopende bedrijven via het web met elkaar zaken doen op
gebied van grondstoffen, materialen en onderdelen, grote efficiency
voordelen bieden. Bedrijven met grote aantallen kleine klanten en
waarvan de producten zich niet lenen voor levering via elektronische
media zullen relatief minder kunnen profiteren van de toepassing van
informatietechnologie in hun marketing. Een voorbeeld hiervan vormen fabrikanten en detaillisten in de zogenaamde fast-moving consumer good (FMCG) sector. Online bestelsystemen en daarbij behorende bezorgdiensten voor supermarktproducten zijn tot nu toe niet rendabel gebleken. "Atoms" zijn nu eenmaal veel moeilijker te transporteren dan "bits'' (Negroponte, 1995). In marketing zijn traditioneel de
fabrikanten van FMCG de voorlopers op het vakgebied geweest
(Unilever, Proeter & Gamble, Nestle, Sara Lee, etc). Het is niet rendabel om voor producten van enkele guldens online of direct marketing activiteiten in de richting van individuele klanten op te zetten. Als
ze klantendatabases al rendabel kunnen exploiteren, is het nodig om
per klant met een pakket aan producten te werken. Voor ieder product
afzonderlijk is de winstmarge niet toereikend om een relatie met een
individuele klant rendabel te maken. Dit plaats de FMCG bedrijven in
een relatief nadelige positie. Daarnaast zijn de bedrijven in FMCG tra-
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ditioneel ook de sterkste bouwers van merken. De verschuiving van
merkoriëntatie naar klantoriëntatie (zie de bijdrage van Bunt) heeft
daarom voor hen relatief grote consequenties. De waarde van een
onderneming zal in de toekomst minder atbankelijk zijn van de goodwill van haar merken en meer van de kwaliteit van haar klantendatabase. Bedrijfstakken met traditioneel een minder sterke marketing
oriëntatie, zoals in de financiële en de business-to-business sector, in
hun marketing relatief het meest kunnen profiteren van de kracht van
informatietechnologie. Voor de bedrijven die altijd voorop hebben
gelopen in het marketingpeloton, zijn de voordelen van informatietechnologie voor marketing veel minder aanwijsbaar. Vanuit het perspectief van de informatietechnologie kan daarom de verwachting
worden uitgesproken dat er verschuivingen zullen optreden in het
peloton. Maar de oude kampioenen zullen zich niet snel gewonnen
geven en al hun creativiteit inzetten om ook in het informatietijdperk
als marketeers aan de kop te blijven.
4.10 Conclusies
Het derde marketing tijdperk gaat beginnen. Na de tijdperken marketing als distributie en marketing als management, zal de marketing er
in het informatietijdperk heel anders uit gaan zien. Marketing zal zich
richten op individuele klanten. Marketing in het informatietijdperk
kan dan ook worden omschreven met marketing als klantoriëntatie.
De consument in een versterkte rol, die steeds minder als lid van een
passieve doelgroep behandeld wil worden, maar zelf een actieve rol in
het koopproces op zich zal nemen. Marketing krijgt de rol van het
maximaliseren van het rendement op de klantendatabase. Marketing
zal opereren als de spil van een netwerk, dat zich ten dele binnen en
ten dele buiten de onderneming bevindt. Een cruciale taak voor marketing wordt het genereren van kennis uit grote databestanden. Alleen
hiermee kan het lange termijn concurrentieel voordeel van een organisatie worden gewaarborgd. Marketing zal verder professionaliseren
en meer accountabel worden. En het is niet bij voorbaat zeker dat de
grote marketeers van gisteren ook de kampioenen van de toekomst
zullen zijn.
Staande aan het begin, is een klein stukje van het derde marketing tijdperk te overzien. Het is duidelijk dat er veel interessants staat te
gebeuren en dat ook in dit derde tijdperk marketing het meest uitdagende en meest boeiende terrein van de bedrijfskunde zal zijn.
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Nieuwe visies, nieuw instrumentarium en nieuwe vraagstukken
5.1 Inleiding
"Wat was het leven in de dorpen toch eenvoudig", verzucht een dichter. Dit gold zeker voor de relatie aanbieder en vrager in vroeger tijden. De leverancier kende zijn klanten, de klanten kenden de leveranciers en marketing op maat was voor veel artikelen usance. Met de
industriële revolutie, de opkomst van massaproductie, het scheiden
van vrager en aanbieder, de opkomst van de tussenhandel ("trade") en
het ontstaan van massamarketing is onze maatschappij in ieder geval
minder eenvoudig geworden (beter gezegd: complexer). Dit wordt
ook weerspiegeld in de ontwikkeling van marketing in de afgelopen
vijftig jaar. In het probleemgebied marketing ontwikkelden zich tal
van specialisaties/ probleemvelden (Leeflang, 1988) zoals industriële
marketing, non-profit marketing (van der Hart, Leeflang, 1988), marketing van diensten, detailhandelsmarketing. Op een aantal van deze
probleemvelden heeft Hein van der Hart zijn bijdrage nadrukkelijk
gegeven.
De afgelopen decennia toonden een trend naar het hechter worden van
de relaties tussen marketing (als functie) en andere functionele gebieden. De beslissingen in de verschillende deelgebieden worden beter
aan elkaar gerelateerd (Leeflang, Wittink, Wedel, Naert, 2000). Ook
op dit terrein heeft Hein van der Hart als auteur en als promotor zijn
sporen verdiend.
In paragraaf 5.2 komt een nieuwe visie op marketing aan de orde.
Deze visie wordt in paragraaf 5.3 (nieuw instrumentarium) uitgewerkt
in verwachtingen en constateringen rond de samenstelling van de
marketing mix. In de afsluitende paragraaf staan opmerkingen over de
nieuwe vraagstukken die aan de toekomsthorizon opdoemen.

5.2 Nieuwe visies
Elders is de ontwikkeling van marketing als visie uitvoerig beschreven (Leeflang, 1994). De visie heeft belangrijke consequenties voor
het nemen van beslissingen in organisaties. De wensen, verlangens, of
beter nog, de lange termijn belangen van afnemers staan centraal. De
beslissingen worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd ("geïntegreerd") en bij alles gaat het om de relatie tussen deze beslissingen en
(de bijdrage tot) de winst. De marketingconceptie is in de loop der tijd
geëvolueerd. Daarbij is de aandacht uitgegaan naar de marktgerichtheid van organisaties. Marktgerichtheid bestaat uit drie componenten:
consument-gericht denken, concurrent-gericht denken en denken vanuit een geïntegreerd beslissingsproces. In tal van studies zijn de ele-
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menten, binnen deze componenten ontrafeld. Er zijn checklists op
basis van deze elementen gemaakt en de marktgerichtheid is op tal
van manieren gemeten. Nauw verwant hiermee is de aandacht voor
het meten van ''klanttevredenheid".
Een recente belangrijke ontwikkeling is dat organisaties willen en
kunnen inspelen op individuele behoeften van afnemers. De sleutel
hierbij is de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie die, althans in principe, "één-op-één" relaties tussen vrager en
aanbieder mogelijk maakt. Informatietechnologie maakt het mogelijk
om de voordelen van het meer op de individuele wensen van consumenten inspelen te combineren met de voordelen van massaproductie.
Zo lijkt de "production on order'' en de "printing on demand" voor
steeds meer ondernemingen binnen bereik. De relaties tussen vrager
en aanbieder worden niet altijd één-op-één, wel directer. Dit heeft
consequenties voor de hantering van de marktinstrumenten, maar ook
voor de organisatiestructuur en de wijze van informatie verzamelen
(Van der. Hart, Leeflang, Wierenga, 1993). Het belang van relatiemarketing behoeft niet nadrukkelijk gepredikt te worden. Het belang
is er, het werkt en de realisatie ligt onder het bereik van aanbieders.
De directe relaties krijgen in de vakliteratuur aandacht onder het
begrip "customer intimacy" (Treacy en Wiersema, 1993). Wanneer
organisaties voor een strategie van "customer intimacy" kiezen heeft
dit consequenties voor de wijze waarop potentiële vragers benaderd
worden en voor de bepaling wie er benaderd worden. Omdat in de
relatie tussen vrager en aanbieder het accent op de vrager komt te liggen, wordt het begrip "customer concept" gebruikt in plaats van het
begrip "marketing concept". Elders is deze visie wel omschreven als
(Leeflang, Hoekstra en Wittink, 1998):
"een management-oriëntatie die als uitgangspunt heeft dat organisaties relaties opbouwen met door de organisatie geselecteerde
afnemers, met wie superieure klantwaarden ("customer values")
worden ontwikkeld, aangeboden en geherdefinieerd in nauwe
samenwerking met andere partners in het marketingsysteem zoals
werknemers in de organisatie, toeleveranciers en intermediairs.
Op deze wijze tracht men winst te realiseren op basis van afnemers-, partners- en werknemerssatisfactie. De afstemming van de
mogelijkheden die de organisatie aan afnemers kan bieden op de
afnemerspreferenties is gebaseerd op een feedback-systeem waarmee het afnemersgedrag, de klanttevredenheid en klantwensen
voortdurend worden gemeten."
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Het "customer concept" is een visie die niet door alle organisaties
geadopteerd kan en behoeft te worden. Organisaties die voor een strategie kiezen gericht op een wederzijdse intieme relatie tussen vrager
en aanbieder, zullen dit echter moeten doen op basis van deze visie.
Organisaties behoeven niet te kiezen voor "customer intimacy".
Andere opties zijn de keuze voor "product leadership" of de keuze
voor "operational excellence" (Treacy, Wiersema, 1993). De keuze
voor een strategie van "product leadership" impliceert dat de organisatie zich sterk richt op het ontwikkelen van nieuwe producten op
basis van nieuwe technologieën. Hier heeft marketing de taak om de
acceptatie van de innovaties te faciliteren. Dit is vaak wat moeilijker
te combineren met een strategie van "customer intimacy". "Product
leaders" zijn tamelijk aanbodgericht, het aanbod is discontinu en het
opbouwen van een relatie met een min of meer vaste groep afnemers
gaat veelal moeilijker, tenzij het gaat om een groep klanten die klantwaarden ontlenen aan (fundamenteel) nieuwe producten.
Organisaties die kiezen voor "operational excellence" zoeken primair
naar wegen om productie-, proces- en transactiekosten te minimaliseren. Ook bij deze strategie is de ruimte voor een perfecte afstemming
van het aanbod op de vraag moeilijker dan wanneer gekozen wordt
voor "customer intimacy". Massaproductie en massaconsumptie gaan
bij de keuze voor "operational excellence" hand in hand. De keuze
voor één van deze strategieën bepaalt:
• de visie die het uitgangspunt is voor het nemen van beslissingen
op markten;
• de inhoud van deze beslissingen (d.w.z. de samenstelling/ inhoud
van de marketing mix);
• de wijze waarop informatie voor het nemen van beslissingen verzameld wordt;
• de organisatiestructuur en de organisatiecultuur.
Samenvattend is het customer concept de nieuwe visie op marketing.
In de volgende paragraaf worden de gerelateerde veranderingen in de
samenstelling van de marketingmix uitgewerkt.

5.3 Nieuw instrumentarium
De verbinding van het "customer concept" met een nieuwe inhoud
van de marketingmix leidt tot het begrip "nieuwe marketing".
"Nieuwe marketing" en "nieuwe economie" zijn sterk met elkaar verbonden. De term "nieuwe economie" associeert primair met de sterke
ontwikkeling van de digitale technologie en de invloed die deze ontwikkeling heeft op de groei van de productie en de productiviteit, die
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al jarenlang gepaard gaat met een lage inflatie in veel westerse economieën.
Marketing heeft de taak om ruilrelaties in economieën te faciliteren
(Reuyl, 1987, Nooteboom, 1988). De "nieuwe marketing" realiseert
dit door het op maat:
produceren van diensten (al dan niet gespecificeerd rond een of
meer kemproducten);
distribueren (zie ook de bijdrage van Van Goor in deze uitgave);
prijzen;
communiceren; en
• promoten van deze diensten.
Kortom, "nieuwe marketing" leidt tot aanbod c.q. een marketingmix
op maat.
In de "nieuwe economie" heeft een belangrijke groep afnemers
behoefte aan een op maat toegesneden "aanbod". Afnemers kunnen
zich dit financieel veroorloven omdat customization vaak geringe
extra kosten vraagt. Maar ook: Afnemers zullen zich verzekerd willen
weten van een stabiele relatie met voor hen belangrijke aanbieders. De
bijbehorende verwachting is dat afnemers belangrijke componenten
van hun consumptieve bestedingen zullen uitbesteden aan partneraanbieders. Deze aanbieders verzorgen dan de aankopen van "alles
om en aan de woning" of nemen de verantwoording voor alle "financiële adviezen, inclusief de beleggingen en fiscale vraagstukken".
Omdat er behoefte is aan gebundelde diensten, zullen aanbieders partners zoeken in andere branches of allianties aangaan met andere organisaties. Daarbij zullen grenzen tussen de markten en marktdefinities
steeds meer vervagen. Dit verschijnsel staat wel bekend als "blurring". Recente voorbeelden van "blurring" zijn het aanbieden van
financiële diensten in supermarkten. I-kiosken of informatiezuilen
bieden uitstekende mogelijkheden om deze processen te faciliteren.
Meer allianties en meer partnersbips betekent nog niet minder concurrentie. Men zal een partner op andere "markten" als concurrent
kunnen blijven ontmoeten. Dit wordt wel co-opetition genoemd.
Samenvattend is de verwachting dat zowel op B2C- als op B2B-markten de langdurige relaties tussen vrager en aanbieder zullen toenemen
en dat de grenzen tussen markten zullen vervagen.
De vraag is welk deel van de populatie van finale afnemers het hiervoor geschetste gedrag gaat vertonen. Vooralsnog zal er sprake zijn
van een tweedeling in de westerse samenlevingen. Een tweedeling
van aan de ene kant afnemers die met behulp van massamarketing hun
nut optimaliseren en aan de andere kant afnemers die gevoelig zijn
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voor het aanbod op maat. Gegeven de enorm snelle penetratie van de
GSM en de snelle ontwikkeling van WAP is het te verwachten dat het
merendeel van de finale consumenten van WAF/Webbestellingen
gebruik gaat maken. Dit te meer omdat de WAP's tal van informatie
zullen bieden die ook voor een oudere afnemer nuttig is. De WAP's
bieden op tennijn mogelijkheden om allerlei informatiebronnen op te
slaan c.q. een relatie met deze bronnen te leggen. Zo zal bijv. de
geneesmiddelenindicatie, de agenda en de link naar de bank en de verzekeraar door middel van de WAP verkregen kunnen worden. Over
enige jaren zal men dan ook zijn WAP/GSM permanent "op zak moeten hebben".
Betekent dit nu dat het einde van de massamarketing (Molenaar,
1993) nabij is? Het uitgangspunt is dat de massamarketing en de hantering van massaproductie, massadistributie, massacommunicatie en
homogene prijzen naast de individuele benadering en de confectiemarketing-benadering zullen blijven bestaan. Consumenten willen
niet voor alle diensten en producten een individuele benadering.
Afnemers kunnen het winkelen om sociale redenen waarderen, en
aanbieders kunnen het genot verhogen door entertainment toe te voegen. Winkelen kan gezien worden als tijdverdrijf ("fun shopping"), en
veel "tastbare" producten zal men zelf willen voelen. Dit betekent dat
massaproductie, homogene prijzen en massadistributie blijven
bestaan ook al zal de intensiteit verminderen. Als de afnemers individueel door communicatie worden benaderd, zullen communicatiemiddelen nodig zijn die op het individu gerichte informatie kunnen
ontsluiten. Denk maar eens aan het huidige gebruik om websites en
telefoonnummers te communieeren door middel van televisie- en radioreclame.
Nu komen op een systematische wijze de veranderingen in de samenstelling van de marketingmix aan bod. In het voorgaande is gesproken
over diensten die aangeboden worden. Diensten worden zo aan producten toegevoegd dat het tastbare product als het ware omhuld
wordt. Organisaties bieden oplossingen voor "vraag-problemen" aan,
waarvan concrete producten deel uit kunnen maken. Steeds vaker zullen producten op bestelling worden gemaakt ("production on order").
Daarbij hebben afnemers keuze uit een enorm groot aantal productopties. Dit komt met name bij duurzame consumptiegoederen (kleding, fietsen, auto's, woninginrichting) en diensten (reizen, gezondheidsdiensten, financiële diensten) voor. De afnemer zal eerder en
vaker bij het productontwikkelingsproces worden betrokken (zie de
bijdrage van Van Engelen). Dit zal des te noodzakelijker zijn voor
nieuwe producten gebaseerd op technologische ontwikkelingen. De

63

Marketing vaarbij 2001

grote mogelijkheden die ICT biedt, zullen pas benut worden door
afnemers wanneer zij met de te ontwikkelen producten geconfronteerd
worden. Omdat de grenzen tussen markten en tussen aanbieders op
markten steeds diffuser worden, is het als aanbieder zaak zich goed en
duidelijk te positioneren. De sterke rollen die merken en merkpositionering hebben gehad zullen veranderen. In de innige relatie tussen
afnemer en aanbieder zal de onderneming, die op maat gesneden diensten op de markt brengt, een garantie moeten uitstralen die het vertrouwen in de relatie ondersteunt. Om de prijsgevoeligheid voor producten en diensten te beperken, zeker als producten via internet of
web aangeschaft worden, zijn individueel aangepaste aanbiedingen
onontbeerlijk.
Zoals hiervoor al is aangegeven, zullen er belangrijke veranderingen
in de distributie van goederen en diensten optreden. Het kiezen uit een
breed en diep assortiment producten en diensten op het Web is voor
steeds meer finale afnemers aantrekkelijk. Een belangrijk deel van de
bestellingen heeft momenteel betrekking op software, vakanties, cd's
en boeken. De verwachting is dat de vraag zich zal verbreden, waarbij ieder aanbod op internet mogelijkerwijs zijn eigen vraag creëert.
Veel detaillisten zullen voor een combinatie van retail en e-tail kiezen.
Relevante factoren zijn ook de tweedeling in de samenleving en een
behoefte aan "fun shopping". Wel zullen de ontwikkelingen tot een
"shake-out" en een nog sterkere concentratie leiden zodat de huidige
functie van detailhandelaren op het financiële spel staat.
De behoefte aan "afhaalpunten" en "thuis bezorging" zal toenemen.
Naast deze disintermediatie op geaggregeerd niveau, zal de intennediatie op individueel niveau toe gaan nemen. Gegeven de verwachting
dat het aantal producten, het aantal productopties en de diensten die
de producten omgeven sterk zal gaan toenemen, zullen consumenten
de behoefte hebben aan informatiesystemen die hen bij hun keuze
kunnen assisteren. Deze "consumenten-informatiesystemen" bevatten
de geschatte preferenties van consumenten voor klantwaarden, de
satisfactie m.b.t. eerder gekochte diensten en producten, hun budgetten, enz. Met behulp van deze gegevens kunnen de outsfuncties van
afnemers geoptimaliseerd worden. De gegevens van het informatiesysteem worden ingevoerd in de WAP en worden regelmatig vernieuwd. Elders is het idee voor deze systemen onder de naam infobots
geïntroduceerd (Leeflang, Wittink, 2000).
De verwachting is dat de behoefte aan informatiegrossiers in de
komende jaren sterk toe zal nemen. Voorbeelden van deze informatiegrossiers zijn:
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•
•

www.consumerdesk.nl;
www.kieskeurig.nl (vooral sterk in witgoed);
www.elcheapo.nl (houdt zich voornamelijk bezig met huizen,
muziek, wijn en auto's); en
www.12compare.nl (doet in vakanties, telefoons en financiële
producten).
Deze beperken zich nu nog tot het vergelijken van prijzen en technische specificaties. De eerste testen op het Web verschijnen al. Daar
hoeven de consumenten geen geld voor te betalen, want momenteel is
blijkbaar hun aandacht alleen al goud waard.
In het tijdperk van de nieuwe marketing zal steeds minder met "homogene prijzen" worden gewerkt. De situatie is er nu al, met name in de
Verenigde Staten, dat consumenten op producten kunnen bieden. In
Europa gebeurt dit nu ook, en wel door, met gebruikmaking van het
Web, te bieden op "specificaties" van (voornamelijk tweedehands)
auto's. De verwachting is dat steeds meer consumenten zullen gaan
onderhandelen over de prijs. Teneinde prijsdiscriminatie te voorkomen zal prijsdifferentiatie hand in hand gaan met aanboddifferentiatie. Op deze manier kan de te verwachten toename van de prijsgevoeligheid een halt worden toegeroepen. Daarbij biedt differentiatie door
middel van (toegevoegde) diensten uitstekende mogelijkheden. Zo zal
men, bijvoorbeeld, bruin- en witgoed producten kunnen differentiëren
met verschillen in service, garantie, inruilwaarde en ook verschillen in
de perioden waarop deze diensten betrekking hebben.
In Nederland zijn de reclamebestedingen op het Web laag: in 1998 was
het 18 miljoen en in 1999 was het 45 miljoen gulden. Dit op een totaal
van circa 5 miljard gulden dat wordt uitgegeven aan reclame voor
merkartikelen/diensten. In de Verenigde Staten waren de reclamebestedingen op het Web in 1998 al 2 miljard dollar. Van deze bestedingen
ging 56 procent naar banoerreclame en 30 procent naar sponsoring.
De mogelijkheden om reclame te maken worden door de recente !CTontwikkelingen sterk vergroot. Een restaurant met extra voedsel vanwege een afgezegde party kan de beste klanten uitnodigen, kan de
bewoners binnen een bepaalde radius van het restaurant aanspreken, of
kan alle WAP bezitters die zich in de omgeving bevinden informeren
over een speciale aanbieding die binnen 15 minuten genuttigd moet
worden. De reclameboodschappen zullen, naar verwachting, ook persoonlijker worden. Daarbij zal men gebruik maken van gegevens die
over de koper en haar koopgedrag in databases zijn opgeslagen. In de
Verenigde Staten zal men daarbij verder kunnen gaan dan in de
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Europese landen.
De reclameboodschappen worden persoonlijker en spelen beter in op
de behoeften aan informatie van de koper. De informatie zal qua
inhoud en qua timing op maat moeten zijn. De afnemer kan daar zelf
een belangrijke rol in spelen. Mede door de opkomst van chat-rooms/
boxen op het Web zal de aandacht voor fluister-/mond-op-mond reclame toenemen.
Op veel markten stagneren de massapromoties. Landelijke acties worden vervangen door "tailor-made" acties, waarbij de aanbieder de
intermediair (veelal de detailhandelorganisatie) de mogelijkheid biedt
om zich te differentieren van andere intermediairs. Met meer kennis
over de individuele afnemer leert men waarvoor de afnemer gevoelig
is, wat zij werkelijk apprecieert, hoe de loyaliteit versterkt kan worden, hoe koopgedrag gestimuleerd kan worden, enz. Naarmate het
individueel afgestemde aanbod beter afgestemd wordt op de individuele vraag worden tijdelijke prijsacties en kortingen overbodig. De verwachting is dat "sampling" van kleine hoeveelheden of miniatuurverpakkingen zullen toenemen.

5.4 Nieuwe vraagstukken
In deze bijdrage zijn de nieuwe mogelijkheden van de nieuwe marketing geschetst. Implementatie van deze nieuwe mogelijkheden roept
ook barrières op. Enkele van deze barrières zijn tijdelijk, anderen zullen een meer permanent karakter vertonen.
Zo zijn er aanloopproblemen bij het kopen via het Web. Povere bezorgingsystemen ''zorgden" ervoor dat in 1999 in de Verenigde Staten
één derde van de kopers hun kerstinkopen te laat bezorgd kregen. De
verwachting is dat veel "e-tailers" op langere termijn hun beloften niet
na zullen kunnen komen. Hier vindt in de toekomst een "shake-out"
plaats. Verbindingen tussen WAP, Web, bezorger en afnemer zullen
niet allemaal en altijd duidelijk zijn, en de systemen zullen niet altijd
naadloos op elkaar aansluiten. Dit zijn vraagstukken die op termijn op
te lossen zijn.
Ook op langere termijn zijn er vraagstukken. Nieuwe marketing kan
kostbaar zijn, kostbaar voor de aanbieder en uiteindelijk dus ook kostbaar voor de afnemer. Daarom zal er ruimte blijven bestaan voor aanbieders die voor een strategie van "operational excellence" of voor
een strategie van "product leadership" kiezen. Alhoewel ook deze aanbieders een meer intieme relatie met hun klanten zullen moeten aangaan, zullen zij zich blijven bedienen van instrumenten die bij "mas-
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Nieuwe visies, nieuw instrumentarium en nieuwe vraagstukken
samarketing" en "massaconsumptie" behoren. Ook zullen niet alle
"producten" zich lenen voor een "nieuwe marketing aanpak".
Producten met een lage geïnvolveerdheid, met weinig differentiatie,
producten die slechts een klein onderdeel van het consumptiepakket
uitmaken, en producten die gezien of gevoeld moeten worden, zullen
veelal op de traditionele wijze vermarkt worden (zie ook de bijdrage
van Santema).
Een andere barrière komt voort uit de kwantiteit en kwaliteit van de
mensen die de systemen voeden met gegevens, onderhouden, bedienen, koppelen, enz. Met andere woorden, er ontstaat een afhankelijkheid van "de enkelen" die nog inzicht hebben in de werking van
genoemde systemen. Ondernemers die zich toeleggen op de strategie
van "customer intimacy" moeten investeren in de kwaliteit en de
kunde van deze medewerkers.
Een volgende barrière wordt gevormd door de mate waarin men het
"op prijs stelt" om zijn privacy, door middel van zijn koopgedrag,
"prijs te geven". Dit is een belangrijke discrepantie tussen de
Verenigde Staten en Europa. De verwachting is dat in Europa de traditionele marketing een meer permanente plaats naast de nieuwe marketing zal innemen dan in de Verenigde Staten. Met andere woorden,
ook "voorbij 2001" zal er naast marketing op maat ruimte blijven voor
massamarketing of in ieder geval voor confectiemarketing.
1

Noot

1. Deze bijdrage is o.m. gebaseerd op enkele andere publicaties van
de auteurs, te weten: Hoekstra, Leeflang, Wittink (2000), Leeflang
(2000) en Leeflang, Wittink (2001).
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Waardestrategie in traditionele industrieën
6.1 Inleiding
De toegenomen marktdynamiek, onder meer als gevolg van technologische veranderingen, dwingt vele industriële ondernemingen om
superieure klantenwaarde te creëren. Het is enkel op deze wijze dat
bedrijven hun onderscheidend vermogen kunnen verhogen. Bedrijven
in de 'oude' economie hebben het moeilijk wat betreft het innovatief
blijven bespelen van de markt en de klant/afnemer. Een gebrekkige
strategiefocus ligt vaak aan de oorzaak van dit fenomeen. Verder werkend op de strategietypes van Treacy & Wiersema (1995), wordt een
typologie geïntroduceerd van waardestrategie die ondernemingen
focust op het creëren van de gekozen klantenwaarde.
Het uitgangspunt van dit artikel vormt de bespreking van de marktdynamiek. De belangrijkste krachten (paragraaf 6.2) die vele business-to-business markten in hypercompetitieve en volatiele industrieën
veranderd hebben, resulteren in uitdagingen voor managers binnen
deze markten. In de derde paragraaf wordt aangegeven hoe ondernemingen hun strategiefocus kunnen verscherpen. Een geïntegreerd
ondernemingsmodel gericht op de creatie van superieure klantenwaarde staat hier centraal. Dit model wordt in de volgende paragrafen
verder ingevuld voor een business-to-business context. Eerst komt
een typologie van waardestrategie aan bod (paragraaf 6.4 ). Daarna
wordt de opbouw van de strategieën aangegeven (paragraaf 6.5). Dit
artikel wordt afgesloten met een aantal conclusies over dynamische
aspecten van de waardestrategie (paragraaf 6.6).
6.2 Marktdynamiek in een nieuw perspectief
Eén van de uitdagingen waarmee bedrijven uit traditionele industrieën
(zoals bijvoorbeeld, ijzer -en staal/metaal, chemie en petrochemie,
kunststoffabrikanten, auto-industrie, energieproductie/distributie, en
de behandeling, het transport en de opslag van goederen) geconfronteerd worden, is de steeds maar stijgende concurrentiedruk en dalende winstmarges. Deze vaststelling is misschien niet eigen aan deze
tijd, waartegenover de tempoversnelling in het laatste decennium
staat. Industriële markten vertonen een permanente marktdynamiek
De volgende tendensen leiden tot een verhoogde druk op de (marketing)-strategieën:
een krappe arbeidsmarkt voor bepaalde functies die ertoe leidt dat
sommige expansieplannen nauwelijks uitvoerbaar zijn en die
maakt dat ondernemingen werk moeten maken van 'employment
marketing' ;
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•

•

•

de versmelting van de 'oude' en de 'nieuwe' economie waarbij de
traditionele industrieën erin slagen meerwaarde te halen uit hun
'bricks and mortar'. Het integreren van Internet-technologie
binnen de bestaande activiteiten leidt onder meer tot verhoogd
maatwerk, het bereiken van nieuwe doelgroepen en het verhogen
van de efflciency van de activa (Wise & Byrne, 2000). Op deze
wijze worden steeds meer ondernemingen 'bricks and clicks'
bedrijven;
de verhoogde aandeelhoudersdruk binnen de traditionele markten
leidt tot fusies en acquisities en herschikkingen van productportfolio's. Aandeelhouders willen steeds hogere rendementen en
(mede daardoor) minder conjunctuurgevoelige activiteiten. De
oorspronkelijke 'staal' -en 'chemie' -beleggers (vaak families)
legden zich neer bij de historisch minder aantrekkelijke marges in
deze sectoren. Veranderingen in het financiële landschap heeft een
nieuw type van aandeelhouders gecreëerd dat vaak geen emotionele band meer heeft met 'de business' en bijgevolg worden er
meer competitieve rendementen geëist;
technologische ontwikkelingen leiden tot een grotere en versnelde
output bij gelijkblijvende inputs, geïntegreerde productiestappen,
mogelijkheden tot 'fijnmazig' maatwerk, intelligente producten,
miniaturisatie, gewichtsreductie en systeemintegratie. Een van de
directe gevolgen is dat de engineeringscomponent in waardecreatie en in industriële marketing toeneemt. Tevens ontstaat er ook
een permanente druk op het management om de structuur en de
werkprocessen aan te passen aan nieuwe technologieën;
de 'elektronische inkooprevolutie' (onder meer Jagersma et. al.,
2001, zie ook bijdrage Van Weele) leidt tot een verdere professionalisering van de afnemers en resulteert in aanzienlijke besparingen op inkoopprocessen en een verschuiving van machtsposities
in de bedrijfskolom;
de verdere mondialisering en!of pan-Europeanisering noopt
industriële toeleveranciers tot het volgen van hun klanten, het harmoniseren van hun marketingbeleid en het ontwikkelen van een
internationaal (landen)portfoliobeleid.

Deze (niet uitputtende lijst van) tendensen verhogen verder de concurrentiedruk en versnellen de productbanalisering. Onderscheidend
vermogen op industriële markten houdt in dat de onderneming superieure klantenwaarde creëert. Ondernemingen worden gedwongen
steeds meer waarde toe te voegen aan hun aanbod. Waarde-innovatie
impliceert vaak het grondig herdenken van de spelregels in een branche en het doorbreken van algemeen aanvaarde opvattingen over
klantenwaarde, concurrentie en traditionele trade-offs. Anders
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gesteld, om markten innovatief te kunnen bespelen, is het noodzakelijk dat ondernemingen hun 'dominante logica' in vraag durven stellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen eenvoudige aangelegenheid is en dat vele ondernemingen in routines vervallen die strategische innovatie-inspanningen te niet doen (o.m. Vandenbempt &
Matthyssens, 2000). Netwerken en partnersbips spelen een onmiskenbare rol in het overstijgen van deze beperkingen (zie bijdrage Van
Weele). Industriële ondernemingen worden ook steeds meer gedwongen tot een goed begrip van hun huidige waardepropositie en het ontwikkelen van een waardediscipline (onder meer, Treacy & Wiersema,
1995). In een hypercompetieve markt zijn focus en discipline noodzakelijk om als (hoofdrol)speler van een sterk netwerk bestempeld te
kunnen worden. Waarde-innovatie vereist met andere woorden een
duidelijke waardestrategie. Klanten en!of partners willen werken met
'experten' die commitment tonen voor hun business. Een concurrentievoordeel, hoe tijdelijk ook, is niet te realiseren als het niet verankerd ligt in de 'back office' en de 'middelen' van de ondernemingen
en!of business units. In paragraaf 6.6 wordt nader aangegeven wat een
waardestrategie inhoudt en hoe ondernemingen hier werk van kunnen
maken.

6.3 Een geintegreerde kijk op de onderneming
In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op hoe ondernemingen
onderscheidend vermogen opbouwen en verankeren in hun organisaties. Onderscheidend vermogen is gekoppeld aan de creatie van de
superieure klantenwaarde. Het daarbij horende ondernemingsmodel
geeft een antwoord op de volgende vragen:
•
•

Wat houdt superieure klantenwaarde in?
Hoe kan een onderneming superieure klantenwaarde creëren?

Succesvol ondernemen en het kunnen onderscheiden van andere
ondernemingen op de markt houdt in dat de onderneming een antwoord formuleert op de WAT-vraag (wat houdt superieure klantenwaarde in?) en de HOE-vraag (hoe de klantenwaarde creëren?) van
een waardestrategie.
Binnen de strategieliteratuur zijn er verschillende modellen aangereikt om succesvol ondernemen te verklaren. Zo worden succesvolle
resultaten onder meer gerelateerd aan ( 1) verdedigbare marktposities
(Porteriaanse visie), (2) ontastbare en moeilijk imiteerbare middelen
(Wernerfelt, 1984; Itami, 1987) en (3) kerncompetenties (Hamel &
Prahalad, 1994). Door succesvol ondernemen op te splitsen in een
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WAT-vraag en een HOE-vraag wordt, in navolging van Barney (1996)
en Foss (1996), de complementariteit tussen deze verschillende verklaringsgronden onderstreept.
Het beantwoorden van de WAT-vraag ligt verankerd in de marktpositie die de onderneming wenst in te nemen en de klantenwaarde die
nagestreefd wordt (wat wenst de onderneming te zijn voor haar klanten?). Het dwingt de onderneming na te denken over de activiteiten
die ze moet uitvoeren (Ghemawat, 2001) en hoe deze activiteiten verschillen van de concurrenten. In paragraaf 6.6 wordt hierbij stilgestaan.
De HOE-vraag gaat dieper in op hoe de gekozen klantenwaarde
gecreëerd kan worden. Het ideeëngoed van de 'resource-based view
of the firm' (RBV) of de middelenbenadering van ondernemingen
vormt hiervoor de basis. De RBV relateert ondernemingssucces aan
de middelen waarover de onderneming beschikt en hoe deze middelen aangewend worden. Intuïtief lijkt deze stelling aannemelijk:
middelen en producten/diensten kunnen immers voorgesteld worden
als de twee zijden van hetzelfde muntstuk (Wernerfelt, 1984): enerzijds vereist het voortbrengen van producten/diensten de inzet van
middelen en anderzijds kunnen middelen voor verschillende producten/diensten ingezet worden. Essentieel is echter dat het succes van de
onderneming, en dus de mate waarin ze superieure klantenwaarde kan
creëren, afhankelijk is van (1) de aanwezige middelen en (2) de wijze
waarop deze middelen worden aangewend. Strategie is dan niet langer een louter positioneringsprobleem maar wordt bijgevolg: 'the art
of nurturing, accumulating and deploying rent-yielding resources,
rather than a matter of contributing to the erection of entry-barriers
or the making of ploys relative to one's product-market competitors
[. .. ]' (Foss, 1996).
In Figuur 1 wordt het WAT-aspect met het HOE-aspect van strategie
gecombineerd en de figuur geeft op deze wijze het management van
een onderneming inzicht in het proces van waardecreatie. Centraal in
dit proces is dat de creatie van superieure klantenwaarde afhankelijk
is van de middelenconfiguratie van de onderneming. Anders gezegd,
de aard van de klantenwaarde die gecreëerd wordt is afhankelijk van
drie 'drivers':
• unieke kundes & vaardigheden;
• processen & systemen
• de bedrijfscultuur & organisatie

Unieke kundes & vaardigheden verwijzen naar specifieke technische
en organisatorische competenties. Unieke kundes & vaardigheden
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bevinden zich op alle niveaus in een onderneming. Zo maakt Grant
(1995) een onderscheid tussen (1) de specifieke kennis en kundes van
individuen, (2) de vaardigheden betreffende één (technische) taak, (3)
de samengestelde vaardigheden die betrekking hebben op één onderdeel van een productieproces, (4) de vaardigheden die gerelateerd zijn
aan activiteiten, (5) functionele vaardigheden (bijvoorbeeld, competenties in R&D en operationele activiteiten) en (6) cross-functionele
vaardigheden (bijvoorbeeld, competenties in productontwikkeling).
Deze vaardigheden & kundes zijn zowel technisch als niet-technisch
van aard. Santerna en Van de Rijt (1999) geven aan dat de kundes en
vaardigheden niet kopieerbaar en niet mobiel moeten zijn om ze werkelijk uniek te maken. Daarnaast mag de concurrentie de kundes en
vaardigheden niet hebben.

Investeringen

1\
I'
I'
I
I

Processen en
systemen

Unieke kundes en
vaardigheden

I

Bedrijfcultuur
& Organisatie
---~---------------

Superieure waardecreatie
voor afnemers

Figuur 1: Waardestrategie: middelenconfiguratie en superieure klantenwaarde

Processen hebben te maken met de wijze waarop een onderneming
haar activiteiten georganiseerd heeft met het oog op het kunnen creëren van klantenwaarde. Het essentiële kenmerk van deze processen is
dat ze verschillende functionele departementen binnen een organisatie doorkruisen. Het gaat hierbij om het meer dan goed uitvoeren van
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deze processen. Het gaat om de processen die worden geïdentificeerd
en vervolgens organisatorisch worden onderbouwd. Systemen kunnen
onder meer bestaan uit infonnatietechnologische-, communicatie-,
database-, rapporterings-, controle- en beloningssystemen. Deze
systemen gaan de verschillende taken, activiteiten en processen die in
de onderneming aanwezig zijn, ondersteunen.
Het expliciet opnemen van bedrijfscultuur & organisatie als een component van het ondememingsmodel is op de recente ontwikkelingen
binnen de literatuur gestoeld (Schein, 1996). Steeds meer wordt het
belang van de cultuur voor het korte- en lange termijn succes van de
onderneming onderkend. Zo stellen Bartlett & Ghoshal (1993) dat het
de uitdrukkelijke taak van het topmanagement is om een bedrijfscontext te initiëren die de creativiteit en innovatie, de samenwerking tussen de participanten en eenheden, en een ingesteldbeid tot leren
binnen de onderneming of onderneming bevordert. Bedrijfscultuur is
immers een belangrijk element van de bedrijfscontext. De organisatiecomponent van deze 'driver' verwijst naar de formele organisatiestructuur en de onderliggende communicatiekanalen. Deze hebben
niet enkel een invloed op de klantenwaarde die gecreëerd kan worden,
maar ook op de interne activiteiten.
Het model in Figuur 1 legt de nadruk op een geïntegreerd benadering
van de onderneming. Het stelt immers dat de effectiviteit van een
waardestrategie bepaald wordt door de mate van overeenstemming
tussen de gekozen superieure klantenwaarde en de middelenconfiguratie en tussen de 'drivers' van de middelenconfiguratie (unieke kundes & vaardigheden, processen & systemen, bedrijfscultuur & organisatie) onderling. Ten eerste is de waardestrategie selectief ten aanzien
van een bepaalde middelenconfiguratie. Dit betekent concreet dat de
onderneming behoefte heeft aan een waardestrategie die aangepast is
aan de eigenheid van de onderneming of een middelenconfiguratie
ontwikkelt die aangepast is aan de visie van de onderneming
(nagestreefde klantenwaarde). Deze zienswijze relativeert ook de
mogelijkheden van 'benchmarking', wat vaak ingevuld wordt als het
zich spiegelen aan 'best practice cases' in de eigen bedrijfstak. Wat de
onderneming meedraagt uit het verleden, de 'organizational heritage',
speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de optimale waardestrategie (Cyert & March, 1963). Ten tweede benadrukt het gepresenteerde ondernemingsmodel dat het management de synergetische effecten
tussen de verschillende 'drivers' moet trachten los te weken. Uit de
bespreking dient het duidelijk te zijn dat de verschillende elementen
complementair zijn. Om superieure waarde voor de afnemer te creëren, zijn gebalanceerde investeringen in de 'drivers' nodig. Tevens
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noodzaakt een verandering in één element van het model een aangepaste wijziging in de andere bouwstenen. Het winnen op sterk competitieve markten vereist het samenspel van de 'drivers'. De complementariteit en de potentiële synergie tussen de middelen van de onderneming worden op Figuur 1 weergegeven aan de hand van de pijlen
tussen de drie drivers.
In de volgende twee paragrafen wordt de WAT-vraag en de HOEvraag verder uitgewerkt binnen de context van industriële markten.
6.4 De WAT-vraag van waardestrategie: naar een typologie

In hun industrieel marketingboek stellen Andersen & Narus (1999)
dat waardecreatiestrategieën die in de literatuur worden voorgesteld
wel wat verschillen, maar in essentie toch 'consolideren' in de drie
types van Treacy & Wiersema (1995), met name productleiderschap,
customer intimacy en operational excellence.
Treacy & Wiersema ontwierpen hun strategieën niet specifiek voor
business-ta-business markten (niet tegenstaande de vele industriële
gevalstudies). Ze stelden dat ondernemingen clusteren in drie
'waardedisciplines'. Operational excellence (OE) betekent dat klanten
betrouwbare producten en diensten toegeleverd krijgen met een minimum aan ongemak. Productleiderschap (PL) impliceert het leveren
van producten en diensten die grensverleggend zijn. Customer intimacy (Cl) tenslotte, houdt in dat de onderneming een totaaloplossing
aan haar klanten biedt.
Het is echter duidelijk dat deze eerder generieke waardestrategieën
vertaald moeten worden naar een business-ta-business context. Elders
(Matthyssens et al. 1998) is gesteld dat de volgende twee basisdimensies bijzonder nuttig zijn om tot een typologie te komen van waardestrategie op industriële markten:
de mate waarin de aangeboden probleemoplossing aan de afnemer
wordt aangepast (de uniekheid van de probleemoplossing) en,
de aard van de probleemoplossing
De mate van aanpassing kan variëren tussen standaardisatie en volledige aanpassing. In het eerste geval zijn probleemoplossingen gestandaardiseerd, in het tweede geval spreken we over maatwerk.
Maatwerk ("customization") veronderstelt dat de probleemoplossing
aan de specifieke behoeften van één afnemer wordt aangepast.
Naar gelang de industrie en de specifieke context (bijvoorbeeld dienstenmarkten of bulkgoederen), onderscheiden we verschillende tus-
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senliggende gradaties. Maatwerk is een specifieke vorm van marktsegmentatie. Marktsegmentatie veronderstelt immers een afstemming
van een probleemoplossing op een segment of verzameling van afnemers met soortgelijke behoeften en eisen. In dit geval wordt gesproken van gestandaardiseerde producten per segment. Maatwerk veronderstelt één afnemer per segment. De tweede dimensie heeft betrekking op de complexiteit van de probleemoplossing die aangeboden
wordt: gaat het eerder om een monodisciplinaire/basis-probleemoplossing dan wel over een multidisciplinaire probleemoplossing (integratie van verschillende technieken en kennisdomeinen). In het eerste
geval verwijst de probleemoplossing vaak naar componenten, in het
tweede geval naar 'packages' of systemen (een integratie van verschillende componenten). De combinatie van deze twee dimensies
leidt tot vier basisstrategieën die in Figuur 2 worden weergegeven.
Elk van deze strategieën wordt kort besproken.

Aard van de probleemoplossing

productdifferentiatie
en productinnovatie
Multi-disciplianire,
geïntegreerde
probleemoplossing

Mono-disciplinaire
basis- ("core")
probleemoplossing

t

probleemoplossing
en innovatie samen
met de afnemer
standaardisatie en
procesinnovatie
klantenbinding

aangepaste service en
service-innovatie
LAAG

HOOG

Graad van aanpassing aan de afnemer

Figuur 2: Een typologie van waardestrategieën voor industriële
markten
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Kostenleiderschap (zie I in Figuur 2)
Een onderneming die kostenleiderschap nastreeft, standaardiseert de
aangeboden probleemoplossing. Tevens kiest hij ervoor een basisprobleemoplossing aan te bieden. In Figuur 2 bevindt deze strategie zich
linksonder. Deze strategie dringt zich vaak op voor commodities of
producten die zich niet van elkaar kunnen onderscheiden. De prijsconcurrentie dwingt de onderneming tot efficiency in het creëren
en/of afleveren van de probleemoplossing. Het voortbrengingsproces
moet zo volledig mogelijk geautomatiseerd worden.
Kostenleiderschap betekent dat de waardestrategie gericht is op de
standaardisatie en automatisering van het voortbrengingsproces (zoals
de inkoop, de productie, de verkoop en de distributie) zodat de kostprijs zo laag mogelijk is. We merken hierbij op dat de kostprijs verwijst naar de totale kosten om het product aan de klant af te leveren.
De prijs is immers voor de afnemer één van de belangrijkste aankoopcriteria. Superieure waardecreatie voor afnemers houdt in dat de
onderneming de probleemoplossing (het fysieke product en de bijgeleverde diensten) tegen de laagste prijs kan aanbieden. Om te kunnen
overleven op lange termijn is procesinnovatie noodzakelijk.
Procesinnovatie verwijst naar de continue zoektocht naar nieuwe
manieren om kostenbesparingen te realiseren. Ondernemingen in deze
situatie worden met de volgende uitdagingen geconfronteerd.
• Het optimaliseren van het voortbrengingsproces van de verschillende componenten van de probleemoplossing (zowel fysieke
producten als de bijgeleverde diensten).
• Het creëren van een cultuur waarin de permanente verbetering
van het voortbrengingsproces en efficiency centraal staat.
• Het organisatorisch onderbouwen van de noodzakelijke procesinnovatie (in de betekenis van het radicaal verbeteren van de
bestaande deelprocessen van het voortbrengingsproces). Dit
betekent onder meer ook een "no thrill" marketingbenadering en
een efficiënte distributie.
Productleiderschap (zie 11 in Figuur 2)
Productleiderschap houdt in dat de onderneming gestandaardiseerde
en geïntegreerde probleemoplossingen wenst aan te bieden. Vaak
betreft het hier reeks- en serieproducten. Deze concurrentiestrategie
leunt nauw aan bij het productleiderschap van Treacy & Wiersema
(1995).
Aangezien de probleemoplossing hier niet specifiek aan één afnemer
is aangepast, dient ze zo goed mogelijk te passen binnen de verschil-
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lende segmenten. Het productleiderschap richt zich naar die afnemers
die veel belang hechten aan de functionele kwaliteiten van het product. Voor het management komt het er op aan een technologische
voorsprong te hebben op de concurrenten. Hoe beter de functionele
kwaliteiten van de probleemoplossing, des te sterker wordt de concurrentiepositie van de onderneming. Productleiderschap heeft vergaande gevolgen voor de interne organisatie, zowel op technologisch
gebied als op het gebied van marktgedreven bekwaamheden. Het is
duidelijk dat een onderneming die binnen een bepaald segment de
beste probleemoplossing wenst aan te bieden, in staat moet zijn om
zeer snel in te spelen op veranderingen in de markt (afnemers, concurrenten, technologieën, enz.). Dit impliceert dat het productontwikkelingsproces zeer kort moet zijn. Geavanceerde productontwikkelingstechnieken en productietechnieken, zoals modulaire productietechnieken ('mass-customization') en CAD/CAM-ontwerp onderbouwen een dergelijke concurrentiestrategie. Ondernemingen die reeksen
serieproducten aanbieden worden met volgende uitdagingen geconfronteerd.
• Het ontwikkelen van een productlijn die voor gestandaardiseerde complexe problemen de beste oplossing aanbiedt.
• Het creëren van een cultuur waarbinnen techniek en marktgedrevenheid samengaan.
• Het beschikken over de nodige technologische en marketingcompetenties. Vaak betekent dit dat de onderneming in de kopgroep van de industrie zit wat kennis over toepassingen van
nieuwe technologie betreft.
Klantenbindingstrategie (zie lil in Figuur 2)
Met een klantenbindingstrategie wenst de onderneming superieure
waarde te creëren voor de afnemer door een basisprobleemoplossing
aan de specifieke eisen en!of noden van de afnemer aan te passen.
Deze eisen hebben niet zozeer betrekking op de functionele kwaliteiten van de probleemoplossing, maar eerder op de dienstverleningsaspeeten van de probleemoplossing (bijvoorbeeld aanpassing aan design en dimensies en orderafhandeling). Al deze elementen maken dat
de aanpassing aan de afnemer hoofdzakelijk betrekking heeft op de
dienstverlening, zowel in de pre-transactiefase als in de eigenlijke
transactiefase en de post-transactiefase. De concurrentiestrategie is op
klantenbinding gericht. Het is immers enkel door het individualiseren
van de dienstverlening dat de onderneming zich kan onderscheiden
van de andere aanbieders. Operationele efficiëntie - en dus de prijs is nog steeds belangrijk, maar niet meer voldoende om succesvol te
opereren. Gegeven het bovenstaande is het logisch dat permanente
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toewijding aan het verbeteren van de dienstverlening service-innovatie - een belangrijke activiteit is om superieure waarde voor de afnemer te blijven creëren. Ondernemingen die een klantenbindingstrategie nastreven worden geconfronteerd met de volgende uitdagingen.
• Het combineren van kostenleiderschap in de productie met een
aangepaste dienstverlening naar de afnemers toe.
• Het exact kunnen bepalen welke vorm de dienstverlening per
afnemer moet aannemen, zowel in de pretransactie-, transactieen posttransactiefase.
• Het creëren van een cultuur waarin een support en servicementaliteit een centrale plaats innemen. Dit impliceert onder meer dat
de onderneming in relatiemarketing zal moeten uitblinken

Co-development-strategie (zie IV in Figuur 2)
Een onderneming die een strategie van co-development nastreeft, gaat
de probleemoplossingen volledig aan de specifieke eisen van de afnemer aanpassen. De concurrentiestrategie van de aanbieder van systemen zal vaak gericht zijn op 'het ontwikkelen van de afnemer', wat
concreet betekent dat een gezamenlijke probleemoplossing wordt
beoogd.
De zoektocht naar de beste totaaloplossing voor de afnemer staat centraaL Deze strategie stelt grote eisen aan de onderneming op het technologische vlak en wat de samenwerking met de klant betreft. De probleemoplossing is vaak technologisch complex, maar is vooralsnog
niet gestandaardiseerd. Er bestaan met andere woorden voor een
bepaald probleem "alternatieve oplossingen" die vaak moeilijk qua
rendement kunnen worden vergeleken.
Onder deze omstandigheden ligt het voor de hand dat een probleemoplossing enkel maar tot stand komt indien beide partijen nauw
samenwerken. Informatiebehoeften zijn groter dan in de andere concurrentiestrategieën. Er is sprake van probleemoplossing en innovatie
samen met de klant. Ondernemingen die deze probleemoplossing aanbieden, worden geconfronteerd met het te gelde maken van de toegevoegde waarde die verweven zit in de probleemoplossing. Deze laatste is immers per definitie niet gestandaardiseerd zodat de werkelijke
waarde van de probleemoplossing zowel voor de afnemer als voor de
onderneming niet ondubbelzinnig bepaalbaar of direct zichtbaar is.
De onderneming dient dan ook de toegevoegde waarde duidelijk te
communiceren naar de afnemer toe. Deze laatste heeft vaak geen zicht
op de aangewende methoden en de opgeloste problemen zodat hij de
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gecreëerde waarde vaak moeilijk kan inschatten. Samenvattend kan
worden gesteld dat ondernemingen met de volgende uitdagingen
geconfronteerd worden.
• Het voortdurend uitbreiden van de eigen technologische en
applicatiekennis. Tevens dienen beide elementen steeds te worden gecombineerd, wat extra complexiteit aan de probleemoplossing toevoegt.
• Het realiseren van het equivalent van de superieure waarde die
de SBU voor de afnemers creëert.
• Het ontwikkelen van een cultuur waarbinnen de klantgedrevenheid gecombineerd met de ontwikkeling van technologische
kennis centraal staat.
Ondernemingen en business units dienen zich te focussen in hun
waardestrategie, wat concreet betekent dat ze een keuze moeten
maken tussen de vier voorgestelde types. Deze discipline is onder
meer nodig om de volgende twee redenen: (1) de verschillende types
impliceren activiteiten die wederzijds uitsluitend zijn (bijvoorbeeld,
focus op kosten versus focus op differentiatie) en (2) het vermengen
van types kan leiden tot imago/perceptieproblemen op de markt. Net
als Treacy & Wiersema (1995) en Narus & Anderson (1999) benadrukken is het duidelijk dat de gekozen strategiefocus niet mag impliceren dat de onderneming de andere dimensies volledig verwaarloost.
Met andere woorden, elke onderneming moet aandacht hebben voor
de efficiency van zijn activiteiten, net zoals elke onderneming klant
-en marktgedreven moet zijn. In de volgende paragraaf wordt het
geïntegreerd ondernemingsmodel van paragraaf 6.2 verder ingevuld.
Er wordt aangegeven hoe ondernemingen concreet werk kunnen
maken van de vier types van waardestrategie (kostenleiderschap,
klantenbinding, productleiderschap, co-development).

6.5 De HOE-vraag van waardestrategie:
de middelenconfiguratie
In paragraaf 6.4 zijn per strategietype een aantal (organisatorische)
uitdagingen geformuleerd. Vervolgens worden de specifieke 'drivers'
voor elke waardestrategie ingevuld (zie tabel 1 t/m 4).
In de voorbije twee jaar zijn diverse groepen managers gevraagd
(deelnemers aan managementtrainingen van opleidingsinstituten als
ATC, lBO, IFL (Swedish Institute of Management), Nijenrode (AMP)
en STEM) om de drivers (zie figuur 1) van de waardestrategie te
bepalen. De volgende procedure werd gevolgd. Eerst werden de vier
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strategietypes toegelicht (zie paragraaf 6.4). Vervolgens werd hen
gevraagd de ideale middelenconfiguratie te bepalen voor die strategie
waarmee zij het meeste ervaring hadden. De managers namen steeds
plaats rond een flipchart en discussieerden over de ideale invulling
van drivers zoals voorgesteld in figuur 1. Het uitgangpunt was hun
eigen ervaring.
In de onderstaande tabellen staan per strategietype de suggesties weergegeven en zijn de ideeën opgenomen die door de meerderheid van de
groepen werd genoteerd. Elk strategietype werd meer dan tienmaal
beoordeeld. Vanuit de literatuur en onze eigen onderzoeks- en consulting ervaring werden de lijsten verder aangevuld. Het resultaat is
weergegeven in onderstaande tabellen. De vier types van waardestrategie moeten worden gezien als 'ideaaltypes'. De concrete invulling is
afhankelijk van de industriebranche van de onderneming.
Niettegenstaande de diversiteit van industriële markten is vastgesteld
dat er een grote consensus is omtrent de invulling van de specifieke
drivers van de waardestrategie.

Processen & Systemen

Unieke Kundes &

Cultuur & Organisatie

Vaardigheden

• Flexibele productiesystemen
met beperkt maatwerk
• IT benutten in interface met
klanten en logistieke partners
• Orderfulfillment proces
beheersen
• Assortiment beperken
• 'Uptime' en efficiency
meten en beheersen (kosten-

• 'Key cost drivers'- beheersen (talent!)
• Uitbesteden van arbeidsintensieve taken
• Systeemontwikkeling
• Sterke finance & control
vaardigheden

• 'Eerste maal goed' -cultuur
• Productiviteit centraal
• Geen franjes
• Lage indirecte/overhead
kosten
• Relatief lage empowerment

• Activa/bedrijfstijd maximaal • Weinig complexe organisatie
benutten

• 'Geen enkel idee om kosten

meetsystemen, inclusief

• 'No thrills' -marketing

te besparen wordt over het

flow control systems)

• ICT links met partners

hoofd gezien'

• Procesinnovatie

Tabel I: De middelenconfiguratie van een kostenleider (zie 1 in figuur 2)
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Processen & Systemen

Unieke Kundes &

Cultuur & Organisatie

Vaardigheden

• Modulaire/flexibele productiesystemen
• CAD/CAM links met lead
users en tussen R&D en
productie
• Time-to-rnarket proces versnellen en beheersen
• Product portfoliomanagement

• Empatisch ontwerpen van
producten (lead users)
• Duidelijke product/marktvisie

• 'Falen mag' -cultuur (stimuleren van initiatief)
• Gedisciplineerde introductieschema's (modelmatige

• Kennismanagement en creatie
• Product porfoliomanagement
• Markt 'opvoeden' en applicatiekennisontwikkeling
• Perfecte service voor eerste

aanpak)
• Platte organisatie (ad hoc,
organisch)
• Open cultuur waarin creativiteit gedijt

• IT links en systemen

gebruikers vanaf introductie

• Experimenten stimuleren

• Kennisdatabase beheersen/

(anders overbelasting help-

• Samenwerking R&D -mar-

uitbouwen
• Afstemming over standaarden en introschema's in
de keten

desks)

keting- productie in ont-

• Marktsegmentatie

wikkelingsfase (concurrent

• Branding (creëren van een

engineering)

merk)

Tabel2: De middelenconfiguratie van een productleider (zie IJ in figuur 2)
Processen & Systemen

Unieke Kundes &

Cultuur & Organisatie

Vaardigheden

• Orderproces optimaliseren

• 1 to 1 marketing

• Klantendatabase uitbouwen

• Vertegenwoordigers, distri-

(luisteren naar de klant)

en CRM (customer re lation

buteurs en Internet perfect

• Account management en

ship management)

integreren

beheersen
• Kostenbeheersing blijft
essentieel (efficiënte keten,
volumes)
• 'Customer activity cycle'
beheersen

• 'Cost of ownership' -effect
voor klant voorrekenen/
bewijzen
• Ketenbeheersing (crossselling, 'life time value',
share of customer)

• 'Service-profit chain' -beheer- • Adviesverlening
sen

• 'Installed base' benutten

• Marketing/klantgerichtheid

kantenteams verankerd in
organisatie
• Efficiency blijft kern in
gedrag
• Product is slechts gedeelte
van de probleemoplossing
• Relatief hoge empowerrnent
in klantenbinding -acti viteiten

• Systemen gericht op het
meten van de geleverde
dienstenkwaliteit

Tabel3: De middelenconfiguratie van een klantenbinder (zie JIJ in figuur 2)
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Processen & Systemen

• Projectbeheersen (van planning tot realisatie en nazorg)
• ICT-links Iet afnemers en
kennis/netwerk partners
• Project/kennisdatabasesystemen
• Kostenbeheersing van 'turn
!

key'-pmjoote"

I

Unieke Kundes &
Vaardigheden

Cultuur & Organisatie
I

• Analytisch/empatisch denken • Flexibiliteit
(probleem analyseren en

• Eigen beperkingen en competenties inzien

oplossingen uitwerken)
• Employment marketing

• Open mentaliteit

• Netwerklinks in aanpalende

• Team work (experten ver
binden)

(kennis )gebieden
• Leren van de klant

• Snelheid en nauwkeurigheid

• Integer imago opbouwen

• Hoogste graad van empowerment

• Conceptontwikkeling

i

I

Tabel 4: De middelenconfiguratie van een co-developer (zie N in figuur 2)

6.6 Conclusies over een dynamische kijk op de
waardestrategie
Industriële ondernemingen hebben behoefte aan een duidelijke strategiefocus. Bedrijven zijn gericht op de creatie van superieure klantenwaarde en passen hun organisatie hieraan aan. In deze afsluitende
paragraaf staan een aantal opmerkingen die het gepresenteerde geïntegreerde ondememingsmodel in een dynamisch perspectief plaatst.
Verder onderzoek is hieromtrent nog nodig.
•

•

•

Middelenconfiguratie (de 'drivers') moet consistent, congruent en
complementair zijn, maar mag niet verstard raken. Processen kun
nen ontaarden in routines, systemen kunnen beperkend gaan werken, kundes en vaardigheden kunnen outdated raken, waarden
(cultuur) kunnen ontaarden in dogma's en relaties met netwerkpartners kunnen 'ketens' worden (Sull1999 noemt dit 'active inertia').
Het WAT-aspect en het HOE-aspect van waardestrategie mogen niet
leiden tot al te complexe configuraties. Eisenhardt & Suil (200 1)
raden aan enkel op kemproeessen en enkele unieke eenvoudige
regels in te zoomen (in elk van de drie drivers moeten ondernemingen dus inzoomen op kemaspecten). In dynamische, onvoorspelbare markten kan de organisatie anders te traag zijn om te veranderen om zo de noodzakelijke strategie-aanpassingen door te
voeren.
Ondernemingen opereren en concurreren in een kenniseconomie.
Mede aangedreven door veranderingen in de informatie- en communicatietechnologie (I CT) zijn de spelregels binnen alle markten
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en industrieën gewijzigd. Onder dergelijke omstandigheden is het
belangrijk dat ondernemingen zelf kenniscreërende organisaties
worden (Nonak:a & Ichijo, 1997). Door een verscherpte strategiefocus en een middelenconfiguratie die is afgestemd op de nagestreefde klantenwaarde, hebben ondernemingen het voordeel dat
ze veranderingen snel kunnen inschatten en vanuit de gevolgde
waardestrategie tot kenniscreatie kunnen komen. Het is op deze
wijze dat industriële ondernemingen zelf nieuwe spelregels binnen
een industrie kunnen initiëren.
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Is er nog plaats voor een zelfstandig marketingvak?
7.1 Inleiding
'Marketing voorbij 2001' is een gewaagd thema omdat het gewaagd is
om naar de toekomst te kijken. Maar al te vaak lopen zaken anders
dan vooraf kon worden voorgesteld. Vanuit de uitspraak 'in het heden
weerspiegelt zich het verleden, in het nu is de toekomst besloten'
wordt in deze bijdrage ingegaan op algemene ontwikkelingen in marketing. Dit betekent dat allereerst de vraag wordt beantwoord wat het
vakgebied marketing in de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt. Van
daaruit worden er, via marketing van de huidige jaren (paragraaf 7.3),
twee lijnen naar de toekomst, voorbij 2001, uitgezet in paragraaf 7.4.
De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie.

7.2 Marketing in historisch perspectief, een verkenning van het
verleden
Voor de academische ontwikkeling van het vakgebied marketing
wordt teruggegrepen op een oratie van bijna tien jaren geleden
(Tettero, 1992). De vraagstelling "wat is de 'business definition' van
het vak marketing", is uitgewerkt naar drie dimensies:
op wat voor soort markten is de aandacht gericht?
wat voor soort vraagstellingen komen er aan de orde?
vanuit welk niveau van aggregatie worden de vragen gesteld?
De conclusie luidde als volgt:
'Het marketingvak is primair een toegepaste wetenschap, met andere woorden het is gericht op het oplossen van concrete, aan tijd en plaats gebonden,
commerciële vraagstukken. De nadruk ligt daarbij op planningsvraagstukken van individuele ondernemingen en organisaties. Daarbij durf
ik te stellen dat de aandacht in sterke mate is gericht op wat ik eerder
noemde doelgerichtheids- of effectiviteitsvragen. Vragen die met
doelmatigheid of efficiency te maken hebben komen minder voor,
gelet bijvoorbeeld op het feit dat in de meeste marketinghandboeken
vraagstukken over structurele kostenverlaging nauwelijks voorkomen. Evenzo kan men een overaccentuering waarnemen op beleidsmatige en strategische vragen; uitvoeringsvraagstukken die te maken
hebben met de echte operationalisering in de dagelijkse werkelijkheid
komen thans slechts bescheiden aan bod. Evenzo geldt dat voor de
organisatorische eisen en randvoorwaarden die nodig zijn om marketingdenken en -handelen te implementeren.
Voorts kan men vaststellen dat het marketingvak volwassen is geworden in die zin dat het aandacht heeft voor alle sectoren van het
bedrijfsleven; desalniettemin moet men vaststellen dat er eerder gekeken wordt naar de verschillen tussen de sectoren, dan dat men pro-
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beert bruggen te slaan. Dat laatste komt voort uit de ervaring die
inmiddels heeft geleerd dat het heel goed mogelijk is om kennis en
inzichten die zijn opgedaan in bijvoorbeeld de dienstensector, over te
brengen naar bepaalde te benoemen consumentenmarkten. Met andere woorden, we kunnen leren door ervaringen uit bepaalde markten en
probleemsituaties over te dragen naar andere markten en probleemstellingen, ofwel in vakjargon: een verdere uitnutting van analogieën
over de verscheidene sectoren heen, is zeer wel mogelijk.
Tenslotte is kenmerkend voor het vakgebied marketing dat het zich
bedient van 'denkmodellen', die weliswaar nuttig zijn, maar telkens
een kritische empirische toets behoeven dan wel een nadere specificering vereisen. Daarbij lijkt het zinvol om de (casuïstieke) empirische voorbeelden die in ruime mate beschikbaar zijn niet alleen als
input aan te wenden voor de oplossing van een specifiek probleem,
maar deze ook veel nadrukkelijker en systematischer te benutten voor
de vorming van meer generaliseerbare inzichten.
Inzake het aggregatieniveau van het vak marketing is daaraan toegevoegd: 'Marktvraagstukken op een aggregatieniveau hoger dan dat
van een individueel bedrijf, bijvoorbeeld op bedrijfstakniveau, marktof regioniveau, zijn Of verhuisd naar een ander vakgebied Of komen
op enkele uitzonderingen na niet of nauwelijks meer aan bod. Dat laatste
is te betreuren omdat niet vast staat dat de som van individuele acties
van ondernemingen per definitie leidt tot "to promote the general welfar".

7.3 Een verkenning van de recente tijd
Tot zover een aantal waarnemingen 10 jaar geleden. De balans anno
2000 wordt toegelicht door vanuit verschillende invalshoeken (academisch en praktisch) nog een keer naar twee van de drie eerder
genoemde dimensies te kijken, namelijk welke soorten markten en
soorten vraagstellingen zijn aan de orde?
Op wat voor soort markten is de aandacht recentelijk gericht?
Hier worden een aantal waarnemingen gedaan:
• De laatste 10 jaren worden gekenmerkt door het feit dat veellanden zijn toegevoegd aan de keuzeportfolio van ondernemingen.
Moeten we wel of niet producten gaan verkopen in China,
Brazilië, Japan, Oost Europa. De werkelijkheid kan in dergelijke
economieën behoorlijk anders in elkaar steken dan we gewend
zijn vanuit onze Westerse belevingswereld. Kennis over, inzicht in
en begrijpen van deze andere marktcontext is essentieel, wil men
aldaar (soms na veel tijd en moeite) voet aan de grond krijgen.
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•

•

In veellanden is een proces van deregulering en liberalisatie ingezet. Sectoren die voorheen sterk door de overheid geregeld werden, moeten marktconform gaan werken (wat dat ook moge zijn).
Het betreft onder meer de telecommunicatie-industrie, de energie
sector, soms het openbaar vervoer, en soms ook de medische sector. Hier bestaan specifieke marketingvraagstukken, waarvan de
oplossing lang niet altijd eenvoudig is, en soms uitermate toegesneden.
In enkele gevallen veranderen de definitiegrenzen van markten.
Moeten we bijv. de verkoop van computers zelfstandig bekijken,
of is het beter ze functioneel te plaatsen binnen de grotere ICTwereld? Is nog te spreken over een Röntgen- en MRI-markt, of
is het de markt voor 'medica! imaging' geworden.
Zijn televisieprogramma's te beschouwen als 'entertainment' of
zijn ze onderdeel van een bredere belevingswereld van de
leden/abonnees van een omroeporganisatie?
In toenemende mate wordt marktoriëntatie en ook marketingplanning vorm gegeven in ondernemingen die technisch en/of industrieel
worden genoemd. Hierbij valt te denken aan de chemie, hoogwaardige producenten zoals ASML (chip productiemachines),
vliegtuigmotoren e.a.. Marketing bedrijven in dergelijke organisaties vereist een combinatie van marketingkennis en de technische
aspecten van producten, diensten en applicaties, als voorwaarde
om klantwaarde vorm te geven.

Samenvattend is het speelveld van het marketing vak alom en globaal
geworden, maar daarmee ook in hoge mate empirisch complex.
Wat voor vraagstellingen komen er aan de orde? Tegenstrijdige
inzichten vanuit de praktijk en theorie.
De soort antwoorden binnen deze dimensie (de vraagstelling) komen
uit de eigen waarneming van de auteur en uit hoofdlijnen van de marketingliteratuur.

De volgende twee punten hebben te maken met ondernemingsstrategieën en de daarvan afgeleide marketingdoelen.
Het meest in het oog springende is het dilemma rond doelstellingen en prioriteiten daarbinnen. Een groot aantal organisaties
(b)lijkt 'aandeelhouderswaarde' dominant te vinden boven externe klantwaarde. Ofschoon er voldoende literatuur is die een
samenhang tussen deze twee variabelen suggereert, mooi verwoord
in een stelling van FEDEX: service, people, profit (Zernke en
Schaaf, 1989), is de realiteit dat de financiële taken en parameters
overheersen. Sommige 'marketeers' ervaren dit als een dilemma,
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of komen terecht in een conflict.
In (ogenschijnlijk) contrast met het bovenstaande, gaan sommige
ondernemingen de fase in van het 'societal marketing concept'
(Kotler, 2000), of in meer gebruikelijk Nederlands 'verantwoord
ondernemen'.
Blijkbaar doen delen van het maatschappelijk veld een breder beroep
op ondernemingen. Ofschoon dit de onderneming breder raakt dan de
marketingfunktie alleen, is de constatering dat 'verantwoord ondernemen' dicht aanligt tegen marketingactiviteiten en het extern acteren
in het brede maatschappelijke veld. Wezenlijke vragen betreffen hier:
tot welke grenzen moet je gaan in termen van belang, mogelijkheden
en verantwoordelijkheden. Niet zelden beantwoord door een eenvoudig: 'Daar waar het ons raakt!'.
•

Inzake de concretisering van marketingbeleid worden 6 waarnemingen vermeld. Deze hebben betrekking op de inhoud van het operationele marketingbeleid met de daarbij passende organisatie en de 'culturele aspecten' van de organisatie.
Operationalisering van marketingbeleid heeft deels te maken met
het eerder genoemde doelstellingendilemma: zijn financiële parameters het vertrekpunt van handelen of zijn marktinzichten primair? Maar minstens zo belangrijk is het feit dat operationalisering naast ingrepen in de ordening van een organisatie ook en vooral vraagt om een instelling van mensen, die een authentieke oriëntatie op klanten uitstraalt. We raken hier een gevoelig terrein dat te
maken heeft met eigenschappen en gedrag van mensen. Sommige
mensen stralen in hun karakter en/of (persoonlijk) gedrag een
sterk 'actorgerichte' benadering uit, met andere woorden voor
hen is eigenbelang primair; klanten zijn middelen om dat doel te
bereiken (Luijk, 1993). In tegenstelling hiermee zijn er ook personen/karakters die handelen vanuit de 'ander insluitende' benadering; met andere woorden ze zijn in contact met klanten gericht
op omgaan met wederzijdse belangen. Ze zoeken naar wat Minuchin
(1993) in een geheel ander vakgebied (namelijk dat van de
gezinstherapie) eens genoemd heeft: de 'emotionele balans'; i.e.
een relatie, waar geven en nemen met elkaar in evenwicht zijn
(zie ook de bijdrage van Santema).
Marketing operationaliseren is vanuit deze optiek steeds meer een
vraagstuk van mensen en hun talenten. Wellicht is het in de recente tijd wel extra moeilijk geworden om hier positief mee om te
gaan, gegeven de hoge mate van individu oriëntatie (die in externe analyses alleen als een externe factor wordt meegenomen, en
dus niet als een interne zwakte).
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•

•

Waardecreatie als leidend beginsel is steeds nadrukkelijker aanwezig. Zeer saillant komt dat naar voren in een boek over industriële marketing (Anderson en Narus, 1999).
Waardecreatie vereist een denken in organisatieprocessen, zowel
kijkend naar de interne waardeketen van een klant ('system fit'),
alsook kijkend naar de aansluitingen tussen de verschillende schakels in een bedrijfskalom en de wijze waarop in ieder van die
schakels waardecreatie plaats vindt ('chain fit').
Deze wijze van benaderen vereist een boeiende mix van concurrentie en samenwerking. Begrippen als 'workteams', 'business networks', gezamenlijk innoveren in 'multifunctionele teams' en allianties zijn hier van belang; ze wijzen erop dat in gezamenlijkheid
streven naar verbetering meer de gewoonte van handelen wordt,
respectievelijk dat in veel gevallen al is. De vele positieve voorbeelden in het bovengenoemde boek laten zien dat een aantal organisaties deze wijze van aanpak onder de knie heeft. Echter dat een
dergelijke handelwijze niet eenvoudig is heeft Ohmae (1989)
reeds uitvoerig beschreven.
In dat licht is ook te plaatsen de hernieuwde aandacht voor de
inkoopkant van elke organisatie. Grote ondernemingen als
General Electric, General Motors, Volkswagen en anderen hebben
zich gerealiseerd dat externe slagkracht in belangrijke mate wordt
verkregen door goed te kijken naar de breedte van het inkoopassortiment, het uit te dunnen tot kleinere 'platforms' en vooral met
die leveranciers zaken te doen die ook in de toekomst in staat en
bereid zijn met hun klanten te innoveren op producten en processen (Anderson en Narus, p89-96, zie ook de bijdrage van Van
Weele).
Tenslotte krijgt gezamenlijk acteren als dominante gedragsvorm
inhoud in het kader van het delen van kennis (expliciet en verborgen), ook wel 'knowledge management' genoemd. Een dergelijke
aanpak is werkzaam. Een groep mensen, gevoed door al hun bagage, komt vaak sneller tot een antwoord op lastige vragen dan een
individu.
Bovengenoemde gedachten zijn terug te vinden in het boek van
Vandermerwe (1996). Daar hoort bij een omslag in denkwijzen,
die mooi is weergegeven in tabell (achter deze bijdrage).
Opvallend daarin is dat bij 'customer logic' (de gewenst wijze van
denken) veelvuldig woorden voorkomen, die te maken hebben met
'gezamenlijkheid'.

Bovenstaande punten samenvattend, kan geconcludeerd worden dat
marketing met dilemma's wordt geconfronteerd:
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•

•
•

Vanuit de organisatie als collectief doemen er vragen op hoe om te
gaan met belangen vanuit aandeelhouders, markt en het maatschappelijk veld.
Vanuit menselijk handelen op individueel niveau rijzen er vragen
rond de ik-oriëntatie versus de ander-oriëntatie.
Vanuit een perspectief van daadwerkelijk vernieuwen van producten, diensten en processen is aandacht nodig voor een balans tussen concurrentie-oriëntatie en samenwerking-oriëntatie, tussen
functionele verantwoordelijkheden en 'samenwerkende' verantwoordelijkheid als geheel.

7.4 Marketing voorbij 2001
In het kader van deze bijdrage worden twee lijnen uitgezet voor marketing in de toekomst.
Van groot belang lijkt dat er discussie ontstaat rond de doelen en prioriteiten van een organisatie. Dat betekent explicieter rekening houden
met (relevante) 'stakeholders' w.o. klanten, aandeelhouders en het
maatschappelijk veld. Deze laatste behoeft daarbij meer aandacht dan
gebruikelijk is, ook al zijn er reeds goede voorbeelden. De belangrijkste overweging die ik hierbij heb is dat bedrijven dermate dominant krachtig en machtig zijn dat ze deze verantwoordelijkheid moeten nemen. Londen (1994) vatte deze discussie in zijn oratie samen
met de slotzin: "Ondernemingen zijn er toch per saldo voor om ons
een aangenaam leven te bezorgen en bij te dragen tot de verdere positieve ontwikkeling van onze maatschappij."
Concluderend voor deze lijn naar de toekomst geldt dat organisaties
als collectief een antwoord moeten geven op de persoonlijke initiatieven en beslissingen van mensen binnen organisaties om een belangrijke sturende rol te kunnen vervullen.
Dit maakt de overstap naar de tweede lijn: "de ik- en de ander-oriëntatie". De vraag voor de toekomst is: Met welke persoonlijke mentale
instelling wordt inhoud gegeven aan werken (en leven)? Als de hierboven besproken literatuur juist is, dan moeten mensen leren samenwerken. Daarvoor moeten mensen explicieter weten en besluiten hoe
met anderen om te gaan in werksituaties, zowel binnen als buiten de
grenzen van een organisatie. Het betekent dat we eigenbelang steeds
in verbinding moeten brengen met een belang van hogere orde, en niet
op structurele problemen de aandacht moeten richten maar op zaken
van concrete inhoud (Zijderveld, 2000).
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Staat deze constatering ver weg van het marketingvak? Misschien is
dat het geval als marketing vooral wordt gezien als een vak dat instrumenteel is. Het antwoord staat dichtbij als marketing wordt
beschouwd als een vak waar de menselijke inbreng, denkvermogen,
luisterbereidheid, positieve houding en van harte response geven de
boventoon behoren te voeren. De Benedictijnse richtlijnen kunnen de
marketing voorbij 2001 nog goed van pas komen (Derkse, 2000).

7.5 Conclusies
In het marketingvak wordt het hanteren van dilemma's meer zwaarwegend. Gaan de aandeelhouders voor of gaat de markt voor? Hoe
ontstaat de balans tussen de ik-oriëntatie en de ander-oriëntatie? Waar
is concurrentie primair, waar zorgt samenwerking voor positieversterking? Antwoorden hierop kunnen van organisaties komen, maar overdenken en meningsvorming op persoonlijke titel of in groepen is minstens even relevant.
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linear logic

Customer logic

Our part (function/divison/depart
ment/unit/country) matters most

The good of the whole matters

We therefore strive to retain our
independenee

We must therefore actively work towards
interdependence and redprocity

We are responsible for doing our own
We are jointly responsible for activities
function/division/departmentlunit/country which create and deliver value to costomers
activities as well
Some people are connected to costomers

Everyone is connected to costomers either
external or intemal

We serve costomers who are next in line
in the distribution chain

We need to focus on end-users, if we are to
'jointly' serve our costomers

Our aim is to get 'high volume' unit sales

Our aim is to deliver ongoing 'high value' to
our costomers at low delivered cost

We get infonnation on end-user market
from distribution/retailers, brokers etc.

We individually and jointly get, and we share
infonnation on end-users

Our responsibility ends when we sell
We need to share roles/responsibilities with
costomers in the channel the product they others in the distribution channel, so that
end-users get the results they are after
, want at a competitive price
The object is to sell high volumes to get The object is to optimize the operations of
economies of scale, thereby making profit the whole distribution channel so that everyone will be succesfull
targets
i We need to compete both intemally and

If we don't learn how to collaborate, we can't I

._e_x_t-ern_a_ll_y_t_o_c_·o_m-pe_t_e________,l__su_s_t_ai_·n_o_u_r_c_o_m_:etitivene"
1

Bijlage: Tabel]: Camparing Linearand Customer Logic
Bron: Vandermerwe 1996
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Techniek en marketing, van polarisatie naar integratie
8.1 Inleiding
De interface van techniek en marketing heeft een aantal verschillende
invalshoeken, samen te vatten in drie deelterreinen:
1. De marketing van technologie
2. De technologie in marketing
3. Ingenieurs en marketing
In deze bijdrage worden de deelterreinen toegelicht, waarna in paragraaf 8.5 de kern van marketing aan bod komt. Vervolgens worden in
paragraaf 8.6 enkele ontwikkelingen geschetst, waarna de nieuwe
eisen aan ingenieurs in technology business worden toegelicht. Het
artikel wordt afgesloten met enkele conclusies.

8.2 De marketing van technologie
De marketing van technologie gaat over de specifieke problematiek
van de marketing van technologieën en technologisch complexe producten en diensten. De onzekerheden zowel in de markt als in de technologie zelf zijn zeer groot. Vaak worden er vraagtekens gezet bij de
snelheid waarmee technologisch complexe producten op de markt
moeten worden gebracht. Marketeers zien overal bedreigingen van
substituut-producten, te lanceren door concurrenten. Nieuwe technologieën lijken elkaar in een steeds hoger tempo in te halen, zodat de
periode van het commercieel benutten van de technische voorsprong
kort is.
Het is naïef om te veronderstellen, dat het altijd mogelijk is om simpelweg marktonderzoek te doen naar wat de afnemer wenst. Dat ligt
veel gecompliceerder, vooral bij technisch complexe nieuwe producten en nieuwe technologieën. Bij de introductie van nieuwe technologieën is het vooral de aanbieder die door technology push de technologie op de markt zal brengen en dan vervolgens applicaties ontwikkelt in nauwe samenwerking met mogelijke afnemers. Afnemers zijn
in principe alleen geïnteresseerd in wat er uit een product of technologie komt en niet in wat er in gaat. De ingenieur neigt vrijwel altijd
sterk naar wat hij in een product aan vernuft kan stoppen. Afnemers
kijken vooral naar de zogenaamde customer value, de toegevoegde
waarde voor zijn bedrijf of voor zijn consumentenbestaan. Vooral bij
de marketing van technologie en daarvan afgeleide technologisch
complexe applicaties is een goede balans nodig tussen enerzijds wat
een afnemer primair belangrijk vind en waarvoor hij bereid is offers
te brengen, een prijs te betalen en anderzijds de prestatie die de leve-
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rancier kan inbrengen. Het gaat om een goede balans tussen technology push en market pulL Een perfect inzicht in de toegevoegde
waarde bij afnemers, de customer value staat echter in alle gevallen
centraaL
Voor literatuur wordt verwezen naar Meldrum & Millman, 1991,
Moriarty & Kosnick, 1989 en Nevens, Summe en Uttal, 1990,
Anderson en Narus, 1998, Gelderman en Van der Hart, 1999, Mohr,
2001.

8.3 Technologie in marketing
De tweede invalshoek, de technologie in marketing, is een interessante en vooral actuele invalshoek. Het gaat hier om de spectaculaire
ontwikkelingen die zich de afgelopen vijf tot tien jaar hebben afgespeeld door de revolutie in de informatie- en communicatietechnologie. Hier is de technologie in staat gebleken om het vakgebied marketing ingrijpend te veranderen en om de middelen om inzicht te verkrijgen in de waarde die afnemers aan producten en diensten toekennen, sterk te verbeteren. Eerst was het data base marketing, waarbij de
informatietechnologie marketeers in staat stelde om marketing informatie systemen te ontwerpen en te implementeren. Daarna is daar de
ontwikkeling bij gekomen van E-commerce en Internet, waarbij er
nieuwe media en nieuwe communicatiekanalen met afnemers worden
gecreëerd; nieuwe verkoopkanalen via on-line verbindingen met klanten. Er ontstaan virtuele markten, die de concurrentieverhoudingen
sterk kunnen beïnvloeden. Markten worden beter te overzien, dan ze
ooit zijn geweest. Concurrentie treedt op vanuit zeer onverwachte
hoek Of het nu gaat om financiële markten, markten voor investeringsgoederen of consumentenmarkten; overal is men driftig bezig om
te experimenteren met de nieuwe technische middelen, die organisaties en oude commerciële wetmatigheden compleet veranderen.
De ontwikkelingen in de Verenigde Staten op het gebied van de integratie van Internet in het zakendoen van bedrijven onderling, de z.g.
Business-to-business marketing ligt vooruit op de ontwikkelingen in
Europa. Enerzijds worden initiatieven genomen waarbij leveranciers
gezamenlijk een virtuele marktplaats creëren voor inkopers.
Anderzijds zijn het de inkopende bedrijven die gezamenlijk een
Business Community creëren om leveranciers op de virtuele markt te
ontmoeten (Kaplan e.a. 2000; Werbach, 2000). Ontwikkeling, organisatie en beheer van dergelijke virtuele marktplaatsen is dan weer vaak
in handen van gespecialiseerde Internetbedrijven, die de vereiste
investeringen voor hun rekening nemen (Raman, 1999). Er wordt verwacht hiermee een substantiële efficiency-slag te maken in de busi-
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ness marketing. Of dat ook zal worden gerealiseerd moet nog worden
bewezen.
Ook hier geldt namelijk het aloude marketing-adagium: welk belang
van de klant is er mee gediend; welke toegevoegde waarde levert het
de klant?
Wat hier gebeurt en nog staat te gebeuren, de wereld van marketing
heeft de grootste moeite om dit bij te benen. Juist in het overlappende
gebied van informatietechnologie en marketing kunnen technologen
een bijzondere rol spelen, met name wanneer zij in staat zijn om zich
geheel te verplaatsen in de rol van marketeer, een rol die ze in het verleden maar slecht lag. De kansen voor de ingenieur liggen hier in
overvloed, maar dan wel voor de informaticus-marketing specialist.
De toepassing van alle !CT-mogelijkheden vereist een goed geprogrammeerde aanpak, die moet voorkomen, dat in de haast om concurrenten voor te zijn respectievelijk bij te benen een behoorlijke strategie voor implementatie wordt vergeten (Venkatraman, 2000).

8.4 Ingenieurs en marketing
De derde invalshoek van techniek en marketing is de relatie tussen
ingenieurs en marketing. Het is een persoonlijke interactie. Er bestaat
een behoorlijke kloof tussen de ingenieur en marketing, populair en
algemeen gezegd tussen technicus en commercie. Dat is een historisch gegeven te noemen, zoals blijkt uit de geschiedenis van technologie-intensieve bedrijven. Een klassiek voorbeeld is Philips, waar
vanaf de oprichting een heel duidelijke scheiding bestond tussen techniek en commercie: Anton Philips was als verkoper steeds op zoek
naar nieuwe markten en Gerard de ingenieur voortdurend gespitst op
technologische vooruitgang (Metze, 1991). Dat heeft een diep spoor
nagelaten in de organisatie van Philips zo ongeveer tot eind jaren
tachtig. Marcel Metze spreekt in zijn boek "Kortsluiting" over het
"Anton en Gerard Syndroom". Het idee was zo gek nog niet om technici en marketeers in een soort van competitief spel in het belang van
de organisatie hun gang te laten gaan. Daaruit ontstonden destijds
belangrijke initiatieven en marktsuccessen in een zich betrekkelijk
traag en in alle rust ontwikkelende markten. Dat model werkte tot aan
de jaren tachtig toen het er steeds meer op aankwam in zeer hoog
tempo de dynamiek en hectiek van de markt bij te houden.
Vertragingen en onvoldoende marktafstemming werden steeds scherper afgestraft door concurrenten die beter waren. Vanaf dat moment
begon de tweehoofdige gezagvoering, waarvan de gehele organisatie
doortrokken was, een behoorlijk remmende en verstarrende factor te
worden. In de toch al zo complexe Philips-organisatie bevorderde
deze overal herkenbare tweedeling van commercie en techniek niet
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bepaald de ontwikkeling van een klantgerichte cultuur en slagvaardigheid naar de zich steeds sneller ontwikkelende markten. Het
bevorderde het bestaan van twee sterk afwijkende culturen naast
elkaar binnen de organisatie. Philips heeft het tweehoofdige model
dan ook eind jaren tachtig moeten verlaten. De starre rolbepaling,
waarin de ingenieur zich vooral niet met marketing en verkoop moest
bezig houden en de marketeer vooral niet met techniek is zonder meer
dodelijk voor een onderneming die afhankelijk is van de markt.
Een recenter, vergelijkbaar, voorbeeld is Siemens, die worstelde met
een technologiegerichte cultuur met onvoldoende oog voor de markt.
De cultuur was gedomineerd door de ingenieurs en te grote afstand
van de klanten. Tussen 1996 en 1998 werd Siemens geconfronteerd
met een omvangrijke winsterosie en ook met concurrenten als General
Electtic en Nokia die wèl de kunst van het luisteren naar en observeren van de afnemers verstonden. Onder leiding van topman Von Pierer
werd een veranderingsproces ingezet, waarbij snelheid, innovatie en
de kunst om het afnemers naar de zin te maken op de voorgrond werden geplaatst. Ontwikkeling van nieuwe producten werden voortaan
geleid door teams van ingenieurs en marketeers. De aandacht werd
verlegd van alles zelf produceren naar uitbesteding met als enig doel
kostenreductie en zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en leefwereld van de afnemers. Von Pierer heeft dit in een tienpuntenplan in
1998 gepresenteerd aan de organisatie en liet zich inspireren door wat
bij concurrenten als General Electtic en Nokia als cultuur zo succesvol was. Siemens kwam sterk terug in de afgelopenjaren (zie Ewing,
2000).
Een derde voorbeeld betreft een onderneming (met de fantasienaam
Alpha Chemie) in de basischemie, die van oudsher gesplitst is in een
productie-eenheid en een verkoopcentrale. De productie-eenheid
onder leiding van een gepromoveerd scheikundig technoloog en de
verkoopcentrale onder leiding van een verkoopdirecteur gepokt en
gemazeld in het commerciële spel op de afzetmarkten van grondstoffen. De spanning tussen commercie en techniek had een zeer lange
historie en was diep ingesleten in de organisatie. De spanning spitste
zich toe op de twee directeuren en leidde tot loopgravenoorlogen in
de hiërarchie daaronder. De marktsituatie was zodanig dat de onderneming zich deze conflictueuze situatie kennelijk lang kon permitteren, maar geleidelijk trad ook hier winsterosie op als gevolg van
slechte afstemming van de beide functies van verkoop en productie en
vooral als gevolg van het culturele verschil tussen de beide organisatie-onderdelen onder aanvoering van hun directeuren, beiden exponenten van hun eigen disciplines: techniek dan wel commercie. De
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algemeen directeur, rechtstreeks verantwoordelijk voor de continuïteit
van de gehele onderneming, maakte zich hier ernstige zorgen over en
er werd een veranderingstraject ingezet met als doel de cultuurkloof
te overbruggen en beide directeuren bewust te maken van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie
en de waarde van hun samenwerking in het zo goed mogelijk bedienen van de markt. Uiteraard was het belangrijk dat allerlei logistieke,
financiële en marketing informatiesystemen werden ontwikkeld die
de nodige transparantie in de bedrijfsvoering zouden kunnen brengen,
maar het allerbelangrijkste was de menselijke factor: het veranderen
van het gedrag van de beide hoofdrolspelers in het bedrijfsgebeuren.
Pas nadat daarin een substantiële vooruitgang was geboekt konden
andere meer bedrijfssysteem-achtige maatregelen het beoogde effect
hebben. Opvallend was de constatering dat de beide topfunctionarissen de grootste waardering hadden voor elkaars specialiteiten in technologie respectievelijk commercie. De kloof kon daarentegen niet
eigenhandig worden verkleind. Achtergrond en karakterstructuur
speelden uiteraard daarin mee.
Tenslotte zou aan deze voorbeelden de historie van Fokker nog kunnen worden toegevoegd, dat in de jaren 80 mede door de gescheiden
werelden van techniek en marketing in moeilijkheden kwam en ten
onder ging (Koelewijn, 1994).
De voorbeelden geven aan hoe technologie-intensieve organisaties
worstelen met de kloof tussen ingenieur en marketing, waarin vooral
gedragsfactoren en ingesleten aversie bij de ingenieur jegens alles wat
met commercie te maken heeft een dominante rol speelt. Ook een desinteresse van de marketeer voor de typische ingenieursbenadering en
de ontwerpgerichte ingenieurscultuur speelt een rol. Helaas begrijpen
veel marketeers de typische ingenieurscultuur niet, laat staan dat ze er
begrip voor kunnen opbrengen.
Hoe kijkt de ingenieur tegen marketing aan; welke beelden roept het
begrip marketing bij de ingenieur op?
In box 1 is dit weergegeven in korte statements die elk voor zich spreken.
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Box 1 Ingenieurs over Marketing
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marketing =Consumentenmarketing
Marketing is reclame, PR, Huisstijl, Corporate Imagebuilding
Marketing is een mooi woord voor verkoop
Een goed product verkoopt zichzelf
Marketing is bluffen
Marketeers hebben van techniek veel te weinig kennis
Marketing levert slechte forecasts
Marketing is ongrijpbaar en te soft
De afnemer weet zèlf niet wat hij nodig heeft; daarom
"Technological Push"

Om de kloof tussen ingenieurs en marketeers nog wat scheiper aan te
geven staan in box 2 ook een aantal statements opgetekend uit de
mond van marketeers over ingenieurs.
Box 2 Marketeers over Ingenieurs
• Ze zijn te veel productgericht; borduren aan techniek op de
vierkante centimeter
• Ze denken niet in termen van toegevoegde waarde voor de
afnemers, maar alleen in productspecificaties
• Ontwikkeling van nieuwe producten duurt te lang
• Ze hebben geen commercieel gevoel
• Ze zijn niet flexibel in productie
• Ze vinden te vaak dat ze de klant moeten "opvoeden"
Het onderzoek op dit gebied is samengevat door Shaw en Shaw
(1998), die zelf recentelijk nog in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek hebben uitgevoerd rond het conflict tussen ingenieurs en marketeers. Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat het verkleinen van de
kloof tussen beide disciplines sterk wordt bevorderd door ze op één
locatie samen te brengen, een uitermate practisch en zeer belangrijk
aspect. Een andere krachtige integrator van techniek en marketing, zo
blijkt uit het Engelse onderzoek, is educatie.
8.5 De kern van marketing
Er bestaan misverstanden rond de term marketing, met name bij ingenieurs en eigenlijk moeten we daarbij in één adem noemen alle professionals in allerlei disciplines, waar deze zelfde statements relevant
voor zijn, zoals: medische professionals, advocaten, notarissen en
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accountants. Die zelfde misverstanden doen zich voor wanneer we het
hebben over de marketing van deze universiteit zèlf, op zichzelf een
boeiende case in eigen huis.
Op deze plaats is het niet overdreven om nog iets te zeggen over de
kern van marketing, of het nu gaat om simpele consumentenproducten of zeer complexe technologie of professionele diensten. Na vele
jaren met dit onderwerp zowel in praktijk als in theorie bezig te zijn
geweest staat voor mij wel vast dat het slagen of mislukken in marketing staat of valt met twee belangrijke kernpunten:

1. Perfect inzicht in de waarden zoals afnemers die ervaren.
2. Absoluut commitment van iedereen tot in de haarvaten
van de organisatie bij het creëren van de waarden zoals
afnemers die ervaren

Ad.t. Perfect inzicht in de waarden zoals afnemers die ervaren.
In Box 3 wordt nader toegelicht wat voor het verkrijgen van dit
inzicht noodzakelijk is en wat we ons daarbij precies moeten voorstellen:

Box 3 Inzicht in de waarden zoals afnemers die ervaren
(customer values) door:
• het denken in oplossingen van vragen en problemen, zoals
klanten die ervaren;
• het doorgronden van de processen die zich aan afnemerszijde;
afspelen in het kader van het creëren van de afnemers meerwaarden;
• Hhet denken in termen van functies, business en meerwaarden
voor klanten (key customer values);
• het zich onderscheiden van concurrenten door beter aan te sluiten op behoeften van afnemers (grotere customer value );
• de eigen organisatie als leverancier gezien door de ogen van de
klant.
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Ad. 2 Absoluut commitment van iedereen tot in de haarvaten van
de organisatie b~j het creëren van de waarden zoals afnemers die ervaren.
Hieruit valt te concluderen, dat geen enkele ingenieur in welke organisatie dan ook hier omheen kan of het nu gaat om een industrieel
bedrijf, een ingenieursbureau, een internetbedrijf of een technische
universiteit. De bepalende kern van marketing zit niet in het instrumentele: technieken voor het voorspellen van de markt, marktonderzoektechnieken, marketing plannen maken, marketing mix bedenken. Nee, hierbij gaat het over louter hulpmiddelen, die alleen werken wanneer de twee condities (zie boven) zijn vervuld. Alles is daarvan af te leiden.
De weerbarstige bedrijfspraktijk levert dag in dag uit bewijsmateriaal
voor deze opvatting. Een organisatie met problemen op de markt of
met marketing is het snelst en het best te helpen door van buiten naar
binnen te werken. Allereerst moet een duidelijk beeld van de customer values in zijn volle breedte vastgesteld worden (zie box 3) en
vervolgens wordt de vraag gesteld of die customer values wel gedragen worden door het volledige team in het bedrijf van de leverancier.
In vrijwel alle gevallen worden de knelpunten dan duidelijk en kunnen hulpmiddelen als het opstellen van een marketingplan worden
gehanteerd om de organisatie in het goede marktgerichte spoor te
brengen (Santema en Van de Rijt, 2000). Dan werkt ook een teambenadering bijvoorbeeld in productontwikkeling waarbij ingenieurs en
marketeers samenwerken.
Het marketing concept, zoals hierboven beschreven, blijft onveranderd. Dit neemt niet weg dat in de loop van de jaren marketing-paradigma's beslist zijn verschoven. Dat is maar goed ook, want onze
omgeving is nu eenmaal dynamisch. Onder invloed van E-business
en internet zullen traditionele marketing paradigma's ongetwijfeld
verder gaan verschuiven (Kuhlmeijer, 2000, zie ook de bijdragen van
Wierenga en Leeflang).

8.6 Ontwikkelingen in Business Marketing
Door middel van voorbeelden is aangetoond dat de afgelopen jaren
de versnelling in marktontwikkelingen, samenwerking tussen ingenieurs en marketeers in bedrijven heeft afgedwongen. Dit speelt vooral in de markten waar bedrijven aan andere bedrijven leveren, de
business marketing, ook wel genoemd industriële marketing ofbusiness-to-business marketing. Er zijn in de business marketing ingrijpende ontwikkelingen gaande, die het nodig maken dat nog een stap
verder wordt gemaakt in de integratie van techniek en marketing.
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In box 4 staan die ontwikkelingen.
Box 4 Ontwikkelingen in Business Marketing

•
•
•
•
•
•

Toenemende betekenis van services
Van marktaandeel naar marktruimten
ICT in marketing (Internet, Intranet, Data Base Marketing)
Verduurzaming van klantrelaties
Ontwikkelingen in supply management
Ketenmarketing: co-marketing in de keten tot aan de consument

Deze ontwikkelingen leiden er toe dat de vragen die op de ingenieur
af komen steeds complexer worden en een breder terrein beslaan.
Daardoor wordt er in toenemende mate vanuit de samenleving
gevraagd om een breder georiënteerde ingenieur (Van Duinen, 2000).
De verschillende trends werden achtereenvolgens toegelicht.
8.6.1 Toenemende betekenis van service

Afnemers verwachten van hun leveranciers een optimale betrokkenheid bij het scheppen van winstgevendheid in hun organisatie: het creëren van customer value in business marketing vraagt betrokkenheid
bij de bedrijfsvoering van de klant, zodat de klant zich beter kan concentreren op zijn eigen business en veel meer zaken kan overlaten aan
de leveranciers (zie ook de bijdrage van Van Weele).
Op dit punt scoren is mogelijk door het uitbreiden van nieuwe aanvullende services.
De strategische opties voor service lopen uiteen van het uitgangspunt
dat service nu eenmaal moet tot een houding waarin er een intensieve
en duurzame relatie van dienstverlening ontstaat tussen leverancier en
afnemer. Deze laatstgenoemde strategie heeft de naam Installed Base
Management. Tussen die beide uiteenlopende servicestrategieën
bevinden zich een variëteit aan opties waarbij service kan worden uitbesteed of waar de service-organisatie tot een pmfit center wordt
getransformeerd. Installed Base Management betekent dat de leverancier zijn aandacht primair richt op al die klanten waaraan hij in het verleden een functionaliteit heeft geleverd bijvoorbeeld vervoer door
middel van een bedrijfswagen of informatievoorziening door middel
van een geautomatiseerd informatiesysteem
Enkele voorbeelden kunnen dit verduidelijken.
Enkele jaren geleden kondigde de Raad van Bestuur van Stork aan dat
in het kader van hun nieuwe strategie van Installed Base Management
voor de Stork- werkmaatschappijen op een andere manier naar lever-
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ing en afnemers zou moeten worden gekeken. Hield de betrokkenheid
vroeger op nadat een machine geleverd was, nu markeert het moment
van levering van een machine een begin van een duurzame leverancier-klantrelatie in het kader waarvan een scala van services wordt
geleverd met als hoofddoel: zorgen dat de klant kan blijven produceren tegen de laagst mogelijke kosten. De zorg over het productieapparaat wordt als het ware uitbesteed aan de machineleverancier.
Een zelfde situatie treffen we aan in de markt voor medische apparatuur. Topman Barelia van Philips Medical Systems stelt in een interview: "Sterke groei vindt Philips Medica} in de informatietechnologie
en de dienstverlening. Dat gaat verder dan reparaties. Wij kunnen in
onze servicecentra via on line verbindingen zien dat er problemen
aankomen. Als wij een apparaat leveren adviseren wij de klant vaak
over de inrichting van de gehele kliniek, we leiden personeel op en helpen met de financiering. Philips Medica} is een organisatie-adviseur in
deze sector." (NRC, 2000)
Concurrent General Electric Medicallevert complete ziekenhuizen en
werkt daarvoor samen met een netwerk van toeleveranciers; ze regisseren als het ware de levering en in standhouding van complete klinieken.
General Electric, onder leiding van ingenieur Jack Welch heeft als
concern de omslag al gemaakt van een hoofdzakelijk industriële
onderneming naar één waar service centraal staat (Gregoor, 2000).
Een ander wereldconcern dat ook is getransformeerd naar complex
technologische dienstverlening is het Zweeds-Zwitserse ABB (Asea
Brown Boveri).
Bestuurslid van den Assem van Ragemeyer stelt: "Het gaat niet om de
goedkoopste leverancier met de laagste prijs, maar om de leverancier
die de kosten voor zijn klant zo laag mogelijk houdt" (Otten, 2000).
Die kostenreducties zijn vaak mogelijk door het aanreiken van technische oplossingen die zijn toegesneden op de situatie bij de klant en
een adequate analyse daarvan.
De concurrentie concentreert zich steeds meer op het op deze wijze
aanbieden van services en het vorm geven aan de duurzame en winstgevende relatie met afnemers. Met afnemers worden soms zelfs
contracten gesloten waarbij risico en winst rond de aanschaf van producten en service tussen leverancier en afnemer worden gedeeld (zie
Anderson & Thomson, 2000).
Het is duidelijk dat de !CT-ontwikkelingen in bijvoorbeeld on line
verbindingen ondernemingen kansen biedt om daar verder in te gaan
en meer prestaties te leveren, dan tot nu toe voor mogelijk werd
gehouden. Talloze voorbeelden daarvan vinden we in de vele internetbedrijven die zijn ontstaan.
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Deze ontwikkelingen vinden vooral plaats in ondernemingen die technisch complexe producten en diensten leveren en die beschikken over
unieke technische know-how. Ze hebben als consequentie dat er een
nog veel intensiever klantencontact noodzakelijk is dan vroeger en
bovendien dat ingenieurs daar veel intensiever bij betrokken zijn. Het
stelt nieuwe eisen aan ingenieurs in R&D, in ontwikkeling, in service,
in productie en sales.

8.6.2 Van marktaandeel naar marktruimten
Logisch in dit verband is de samenwerking in netwerken van afnemers en leveranciers, maar ook andere partners zoals wetenschappelijke instituten en universiteiten bij de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en technologieën.
Traditioneel wordt de prestatie van de marketing van een onderneming beoordeeld op kengetallen als marktaandeel, omzet en ROL Dat
spoort niet goed meer met de opvatting dat er met partners wordt
samengewerkt die samen streven naar duurzame relaties met een weloverwogen gekozen groep van afnemers. De marketing van een
onderneming zal dan ook meer en meer worden gericht en beoordeeld
op het veroveren van een bepaald marktruimte in plaats van een
marktaandeel. Het veroveren van een vaste plek in de markt waar
samen met partners veeleisende klanten duurzaam worden bediend
vervangt het traditioneel scoren met een marktaandeel en met ROL
Winstgevendheid per afzonderlijke afnemer en sterkte van de positie
in een bepaalde marktruimte treden meer op de voorgrond.
Bij marktruimten gaat er in het algemeen om een goed inzicht te krijgen in de processen die zich rond de functionaliteit bij de afnemer
afspelen. Het beste werd dit recentelijk verwoord door Vandermerwe
in haar publicaties van de jaren negentig, vooral de beide boeken "The
llth Commandment; How to own your customer" (1996) en
"Customer Capitalism; increasing returns in new market spaces"
(1999), waarin ze beschrijft hoe ondernemingen zich zouden moeten
transformeren in de richting van bedrijven die niet alleen maar
gefixeerd zijn door ROl, bestaande markten en het verhogen van het
marktaandeel daarin. Centraal staat de "customer experience", de
functionaliteit die aan de orde is bij de klant en die met behulp van
nieuwe technologieën, organisatievormen en werkwijzen voortdurend
kan worden verbeterd. Dat aspect, de functionaliteit bij afnemers en
het proces dat de ruggengraat daarvan vormt, behoort de kern te zijn
waar de onderneming zich vooral mee bezig houdt. Voortdurend bezig
te zijn met en nadenken over die klantprocessen vormt een continue
bron van innovaties resulterend in een steecl'l grotere customer value.
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Daarmee vestigt een onderneming haar positie in de markt. De rest
vormt op zijn best een set van randvoorwaarden, die het mogelijk
maken dat een onderneming deze kernfunctie goed kan verrichten.
Uiteraard zal er continuïteit moeten zijn, zal er een balans in geldstromen moeten zijn, zal er een gemotiveerde Human Resources kern
moeten zijn, maar dit alles is afgestemd op dat ene doel: hoe kan ik
mijn klant beter bedienen, zodat hij weer zijn klanten beter kan bedienen. Voor de consumentenmarkt betekent dit het streven naar het verleggen van de grenzen van de beleving van de consument: de consumer's experience (Vandermerwe, 2000)
Het optimum is het bereiken van een situatie, waarin de onderneming
een unieke en duurzame positie heeft verworven bij haar klanten in
het verzorgen van een voor die klanten onmisbare functionaliteit. Om
die positie te bereiken zullen behoorlijke investeringen noodzakelijk
zijn en kan het even duren voordat ook in financiële zin geoogst kan
worden en investeringen worden terugverdiend. Amazon.com is een
sprekend voorbeeld daarvan, zoals veel bedrijven in de nieuwe economie.

8.6.3 IeT-ontwikkelingen in marketing
Zoals al eerder is aangegeven bieden de ontwikkelingen op het gebied
van de informatie- en communicatietechnologie perspectieven voor
de ondersteuning van de marketing functie in de sfeer van efficiency
en effectiviteit. Dat is enkele jaren geleden al vorm gegeven in de z.g.
Data Base Marketing. Daarbij mobiliseert een organisatie alle in het
bedrijf beschikbare klantinformatie om een zo goed mogelijk beeld te
krijgen van de variëteit aan klanten die bediend worden. Ook wordt
deze informatie benut voor het ontwerpen van op de klantbehoefte
toegesneden direct marketing acties, een benadering van one-to-one,
die tot voor enkele jaren praktisch niet uitvoerbaar zou zijn geweest.
Dit vraagt behalve een informatietechnisch slimme aanpak ook een
organisatie die hiervoor het geëigende interne klimaat en de juiste
organisatievorm heeft. Het lukt meestal niet wanneer het ontwerp van
het Data Base Marketing Systeem in handen komt van een doorgewinterde marketeer noch als een uitgesproken informaticus zijn gang
gaat. Voor de implementatie hiervan zijn er in het ideale geval projectmanagers beschikbaar die hetzij als marketeer interesse hebben in
informatica, die de cultuur van de technische informatica-wereld
begrijpen en aanvoelen, dan wel een informaticus die een soortgelijke
feeling en affiniteit tot marketing heeft. Helaas zijn deze beide typen
managers schaars. Dit onderstreept weer eens de relevantie van de
interface tussen techniek en marketing.
De informaticus denkt in termen van operaties, van formulierenstro-
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men en andere gedetailleerde zaken. De marketeer is te weinig geïnteresseerd in de details en neigt tot de grote lijnen en de strategische
aanpak. Daar waar ze elkaar kunnen vinden al of niet met behulp van
de witte raaf van de informaticus-marketeer, komen buitengewoon
interessante ontwikkelingen tot stand. Marketing-acties worden trefzekerder en de klant krijgt het gevoel een individuele behandeling te
genieten bij zijn leverancier. De driver is het data warehouse.
Sinds de tweede helft van de negentiger jaren is internet en E-commerce in opkomst. De one-to-one benadering mogelijk gemaakt door
Data Base Marketing wordt momenteel aangevuld tot een on-line
benadering, dus niet alleen elke klant individueel benaderen, maar
ook nog een continue verbinding open hebben staan met onze individuele klanten: on-line klantcontact (Peppers en Rogers, 1999).
Het traditionele marketing concept om klanten op te zoeken is in de
wereld van Electronic Business Marketing gewijzigd in: de klant aantrekken, hem navigeren naar de eigen website en hem extra functionaliteit bieden in het voor klanten gereserveerde domein. Dat zou
marketing kosten kunnen besparen ware het niet dat inspanning noodzakelijk blijft om klanten via off-line promotie-acties naar de on-line
verbinding via de website en E-mail verbinding van het eigen bedrijf
te regisseren.
Leek het er aanvankelijk op dat de oude business modellen hun tijd
hadden gehad en het roer volledig om zou moeten in nieuwe E-bedrijven: de zogenaamde nieuwe economie. Op dit moment lijkt de trend
toch veel meer te zijn dat juist de zogenaamde oude economie bedrijven met het op flexibele wijze integreren van de nieuwe E-opportunities op de goede weg blijken te zijn. Verschillende strategieën tekenen
zich af: Siemens heeft gekozen voor een model waarin via het World
Wide Web ook rechtstreeks aan consumenten wordt geleverd. Philips
daarentegen kiest er juist niet voor om de consument rechtstreeks te
gaan bedienen maar in plaats daarvan met behulp van de
Internettechnologie het traditionele distributienetwerk te versterken
en te ondersteunen. Marketing is op een belangrijk kruispunt van
wegen gearriveerd.
Interessant is daarbij dat Electronic Business Marketing externe gegevens over klanten en klantgedrag oplevert. Bovendien wordt de
bereikbaarheid van klanten stukken groter. Kortom zowel efficiency
als effectiviteit van de marketing worden bevorderd. Voorwaarde is
dat de implementatie zal plaatsvinden met een open oog voor de volstrekt onorthodoxe en totaal vernieuwende manier van zaken doen en
marketing benadering die het gebruik van internet met zich mee
brengt.
Ook hier is het de synergie van techniek en organisatie die de werke-
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lijk interessante veranderingen tot stand brengt.
Wat er op een website ook wordt gesuggereerd of beloofd, de daarachter opererende organisatie of het back office zal dit waar moeten
maken.
Net als bij de ontwikkeling van data base marketing zijn ook hier
geschikte implementatiemanagers vereist. Succes in implementatie
mag worden verwacht van de informaticus die een grote affiniteit tot
marketing heeft. De implementatiemanager kan ook een marketeer
zijn, die een behoorlijke affiniteit heeft tot de informatica-wereld en
die volledig open staat voor de steeds verder reikende mogelijkheden
die ICT biedt aan de marketeer.
Kansen te over voor de breed opgeleide ingenieur ofwel de technisch
georiënteerde marketeer.

8.6.4 Verduurzaming van klantrelaties
Algemeen is de afgelopen jaren in de business marketing het adagio
van relatiemanagement en het streven naar duurzame relaties opgekomen. Dit streven is ingegeven door enerzijds de kosten: het werven
van nieuwe klanten is vele malen duurder dan het vasthouden van
bestaande klanten. Anderzijds biedt een duurzame relatie met afnemers de mogelijkheid om zich te verdiepen in de activiteitenprocessen
van de klant en daarop beter aan te sluiten. De trends die hierboven
zijn genoemd versterken de mogelijkheden om met klanten relaties op
te bouwen die continuïteit hebben en daardoor de eigen organisatie de
komende jaren verzekeren van omzet.
In sommige klantrelaties zit het element van duurzaamheid als vanzelf
opgesloten. Neem bijvoorbeeld de relaties tussen een accountantskantoor en haar cliënten. Soms zal er een pakket van diensten noodzakelijk zijn om de duurzaamheid in de relaties een verankering te geven.
De klant gedurende een lange periode de garantie van de functionaliteit te verlenen biedt meer garanties voor een duurzame relatie dan
zich ertoe te beperken een enkelvoudig product te leveren.
Stork streeft er met elke levering van een machine aan één van haar
nieuwe relaties naar een duurzame relatie met klanten in te luiden
door de productielijn van service te voorzien en in de marge de productie van de afnemer te ondersteunen en te verbeteren. De total cost
of ownership staat daarbij centraal, omdat klanten alleen zijn geïnteresseerd in verbetering van deze total cost of ownership en van de verbetering van de customer value.
Het gebruik van informatîe- en communicatietechnologie versterkt de
mogelijkheid om tot een succesvol duurzaam customer relationship
management te komen.
Het zal duidelijk zijn dat duurzame relaties geïnitieerd door een pro-
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duet versterkt met technische service ook ondersteuning vragen door
technici met een commerciële affiniteit of nog beter: door technomarketeers.

8.6.5 Ontwikkelingen in supply management
Inkoopmanagement kent een trend in de richting van supply management. De traditionele inkoper, gericht op de uitvoering van logistieke
en administratieve transacties, raakt uit de gratie. Er is een trend in de
richting van een professionalisering van het inkoopmanagement Dit
evolueert naar een inkoopfunctie die op strategisch niveau lijnen uitzet en in teamverband bijdraagt tot een betere customer value aan de
verkoopzij de.
Van Weele en Rietveld (2000) schetsen een ontwikkelingsproces in
zes fasen dat uiteindelijk de inkoopfunctie op een sterk hoger plan
moet brengen. In het laatste stadium is inkoopmanagement medebepalend voor wat er aan het einde van de keten aan de eindafnemerconsument voor waarde zal worden aangeboden.
Deze ingrijpende verandering in de inkoopfunctie vereist een nieuw
type van inkoopfunctionaris, die ook inhoudelijke veel sterker kan
meedenken. Daarbij past het profiel van de technische inkoper van
hoog niveau weer uitstekend.
Het zal duidelijk zijn dat de marketeer in business markten deze ontwikkelingen in de inkoopfunctie nauwlettend zal moeten blijven volgen en daarop anticiperen om te voorkomen, dat straks zijn klantbenadering verkeerde accenten zal vertonen in de totale decision making
unit (DMU). De DMU is het gezelschap van klantmedewerkers en
managers aan afnemerszijde, dat mee beslist over de aankoop van een
product of dienst of de contractering van een meerjarenrelatie om te
voorzien in een functionaliteit van de klant. Overigens wijs ik er uitdrukkelijk op dat het zeker nog niet altijd de inkoper is die bij de verwerving van producten en diensten de eerste viool speelt. Er is een
complexe en ondoorzichtige Decison Making Unit van betrokkenen.

8.6.6 Ketenmarketing
De laatste trend in het vakgebied van marketing is een logisch uitvloeisel van eerder gesignaleerde trend naar een duurzame voorziening in functionaliteiten bij de klant (Wise en Baumgartner 1999).
In business-to-business markten is sprake van achterliggende markten
die uiteindelijk reiken tot aan de finale consument, die uiteindelijk in
alle ketens bepalend is voor het geheel.
Wanneer een producent van kunstvezels volgens de regels van het
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leveren van functionaliteiten aan afnemers zou gaan werken, dan kan
het niet anders, dan dat de vezelproducent intensief meedenkt in de
ontwikkeling van eindproducten, waarin haar grondstoffen een onderdeel vormen. Een kunstvezel levert toegevoegde waarde aan het product van de volgende schakels in de keten. De vezel Sympatex van
Acordis b.v. versterkt de regenkleding van een producent van kleding
en uiteindelijk is dit traceerbaar via de confectie-detailhandel tot aan
de uiteindelijke consument.
Behalve aan de productontwikkeling zal Acordis met haar kennis van
kunstvezels ook een bijdrage leveren aan de marketing van het eindproduct, zoals ook concurrent Gore Text dat doet. De functionaliteit
geleverd aan de afnemer bestaat voor Acordis uit inbreng van knowhow bij productontwikkeling, ondersteuning van de marketing door
rechtstreekse promotie van de vezelstof Sympatex en meedenken over
productieproblematiek met de afnemers verderop in de keten.
Ook in dit geval is de extra toegevoegde waarde sterk inhoudelijk
bepaald en zal daarom bij uitstek moeten worden geproduceerd door
de technisch-commerciële medewerkers van de producent van basisgrondstoffen.

8. 7 Nieuwe eisen aan ingenieurs in technology business
Alle ontwikkelingen wijzen in één en dezelfde richting: méér commitment, méér inhoud en méér "lifelong" relaties met afnemers. Afnemers
stellen hogere eisen aan de inhoudelijke bijdrage van de medewerkers
van hun leveranciers met wie ze contact hebben: servicepersoneel, sales
engineers, account managers, productontwikkelaars.
Daar waar het gaat om technology business: de levering van technisch
complexe technologieën, producten en diensten, zal de kwaliteit van
het klantcontact worden bepaald door de kennisoverdracht, de commerciële vaardigheden en de vaardigheden om zich volledig te verplaatsen in de business van de afnemer. Deze kwaliteiten kunnen niet
meer geleverd worden door verschillende personen afzonderlijk, maar
zullen zo veel mogelijk in één persoon moeten worden gecombineerd
dan wel in hechte multifunctionele teams van personen. Technology
business vraagt technomarketeers om de kloof tussen techniek en
marketing zo klein mogelijk te houden.
Dat stelt nieuwe eisen aan de ingenieur die in het kader van de klantrelatie een rol speelt, een rol die dus meer het karakter zal hebben van
de technomarketeer. Het vraagt een ideaalprofiel dat we als volgt kunnen beschrijven.
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De technomarketeer:
1. heeft veel contact met afnemers;
2. weet zich excellent te verplaatsen in afnemers;
3. is voortdurend op zoek naar de match tussen technologie en
customer value;
4. wordt volledig geaccepteerd door de technische kerncompetentie
in het eigen bedrijf.
De ingenieur zal in technology business de rol die van hem verwacht
wordt alleen kunnen spelen, wanneer hij daar door educatie en training in enige mate op zal worden voorbereid. In de huidige technische
opleidingen, met uitzondering van de technisch bedrijfskundig ingenieurs, vinden we nauwelijks iets terug van de eigenschappen die
hierboven zijn genoemd. Educatie e~ training in het postacademisch
·
traject vangt dit momenteel op.
Welke ambities zijn in dit opzicht te veroorloven? Daarbij worden
drie ambitieniveaus onderscheiden.

Ambitieniveau 1: Begrip en affiniteit kweken.
Er is veel gewonnen wanneer bij de ingenieur meer begrip voor en
affiniteit met de relatie tussen techniek en marketing zou kunnen worden aangekweekt. Het is een al heel oude ambitie getuige het feit dat
het KIVI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) al in 1967 aan de
toenmalige TH Delft een leergang "De Ingenieur in de Technisch
Verkoop" organiseerde.
Het is de reden dat zo'n 15 jaar geleden vanuit de faculteit Technische
Bedrijfskunde (TU/e) voor de studenten van andere technische faculteiten een keuzevak Marketing Management voor Technici werd aangeboden, een vak dat in populariteit in die jaren sterk is
Met
deze inspanningen wordt een kleine groep van de ingenieurs bereikt.
De ingenieur op dit niveau is in staat om met meer begrip samen te
werken met marketeers en andere commerciële specialisten, zodat de
ingenieur oog krijgt voor allerlei eisen die aan het productontwerp
worden gesteld en die niets te maken hebben met het ontwerp als technisch artefact (zie de rede ter gelegenheid van de opening van het
Eindhovense academischjaar 2000-2001 van het voormalig lid van de
Raad van Bestuur van Fokker en thans voorzitter van NWO, Dr. Van
Duinen (van Duinen, 2000).

119

Marketing voorbij 2001

Voorbeeld:
Een ingenieur werkzaam in Research & Development of Productie
bij een technologie-intensief bedrijf

Ambitieniveau 2: Voldoende marketing kennis voor het vervullen
van techno-commerdële functies
In toenemende mate worden ingenieurs zelf in techno-commerciële
functies benoemd. Daarbij moeten we denken aan functies als marketing management, product management, account management, service
management, maar ook andere functies die méér commerciële inhoud
krijgen zoals project management en functies in product/marktontwikkeling.
Voor een adequaat functioneren in die techno-commerciële functies
zal de ingenieur over een méér diepgaand niveau van business kennis
met name technologie en marketing moeten beschikken. Een vluchtige
oriëntatie en het creëren van enige affiniteit alleen is daarvoor niet
voldoende. De eigen reeds 13 jaar bestaande postacademische opleiding Master of Business Marketing (TU/e) voorziet in deze behoefte
aan kennis en vaardigheden.

Voorbeeld:
Een ingenieur werkzaam als product manager in een bedrijf dat
complexe medische apparatuur voor ziekenhuizen ontwikkelt, produceert en bij afnemers in bedrijf houdt.

Ambitieniveau 3: De ingenieur als uitgesproken technomarketing
spedalist in technologie-intensieve organisaties.
Dit ambitieniveau is voor de ingenieur die als de marketing specialist
bij uitstek in een bedrijf een rol heeft als katalysator voor het ontwikkelen van een grotere commitment voor klanten. In deze functie zal de
ingenieur-marketeer de marketing functie in de gehele organisatie
ondersteunen, zorgen voor adequate opleiding en training van ingenieurs in techno-commerciële functies, zorgen voor een goed ontwikkeld marketing informatie systeem en een praktische marketing planning ondersteunen en coachen. Deze ingenieur-marketeer zal als trouble shooter in de relatie bedrijf en markt een cruciale rol vervullen. Hij
of zij vormt het marketing-geweten van de technische onderneming.
Als zodanig heeft deze ingenieur-marketeer een plaats in het management team, maar zal als marketing manager niet noodzakelijkerwijs
een directe omzetverantwoordelijkheid behoeven te hebben.
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Voorbeeld:
De ingenieur als hoofd marketing in een groot ingenieursbureau,
een bouwbedrijf of technisch research instituut.

8.8 Conclusies
Uit deze bijdrage zijn de volgende conclusies te trekken:
- Gezien de ontwikkelingen in business-to-business markten, vooral
die markten waar de levering van technologie-intensieve producten en services aan de orde is, zal de integratie van technische en
commerciële functies van cruciaal belang worden voor de concurrentiepositie.
- Hi-tech markten, anders gezegd technology business, stellen steeds
méér nieuwe commerciële eisen aan de ingenieur.
- De ingenieur zal in de toekomst steeds meer in staat moeten zijn
om zijn eigen know-how zo veel mogelijk op eigen kracht te
commercialiseren.
- Om aan de gestelde ambitieniveaus op dit terrein te kunnen voldoen bestaat een postacademisch aanbod van opleiding en training.
Technische universiteiten zouden eigenlijk op hun campus de
beschikking moeten hebben over een eigen School for Technology
Business Management om te voorzien in deze post experience
behoefte van ingenieurs aan training en opleiding. Het gaat hier om
een veel te belangrijke taak om over te laten aan de bestaande economisch georiënteerde business schools. Het is overigens niets
nieuws, want MIT (Massachusetts Institute ofTechnology) biedt al
sinds 1914 business training voor ingenieurs aan, later voortgezet
in Sloan School of Management
Méér begrip en affiniteit tot marketing en management zal in het algemeen méér ingenieurs in de top van vooral technologie-intensieve
ondernemingen brengen.
Niet uit het oog zal moeten worden verloren, dat technologie voor de
markt alleen verkoopbaar is wanneer de afnemer kan worden overtuigd van de toegevoegde waarde voor zijn eigen business. De positie
van Nederland als industriële natie wordt dan ook niet zo zeer bepaald
door het aantal ingenieurs, maar veel meer door de capaciteit van
ingenieurs om deze toegevoegde afnemerswaarde over het voetlicht te
krijgen en ontwikkelinginspanningen daar primair op te richten.
De hier besproken verbreding van het ingenieursberoep zal de ingenieursstudie wellicht ook voor méér studenten een aantrekkelijker
beroepsperspectief kunnen bieden.
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Noot1

Deze bijdrage is een bewerking van de uittreerede van Hein van der
Hart, uitgesproken op 6 april 2001.
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over het ontwikkelen van ketenregie in
Business to Business relaties
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9.1 Inleiding
De laatste decennia zijn wetenschappers en consultants op zoek
geweest naar de vraag wat duurzaam bedrijfssucces verklaart. Diverse
stromingen van wetenschappers hebben zich met deze vraag beziggehouden. Deze komen in paragraaf 9.2 in vogelvlucht aan de orde.
Vervolgens komt in paragraaf 9.3 een nieuwe stroming aan de orde:
de Resource Based Theory of the Firm. Het gedachtengoed van de
RBT-strategen wordt van grote betekenis voor inkoop en logistiek in
het algemeen en ketenmanagement (Supply Chain Management) in
het bijzonder. In paragraaf 9.4 wordt verder ingezoomd op inkoop,
supply chain management en supply resource management, waarna in
paragraaf 9.5 de toegevoegde waarde van supply resource management wordt uitgediept. In paragraaf 9.6 worden vervolgens de gevolgen van supply resource management voor de inkooporganisatie
beschreven. De bijdrage wordt afgesloten met een samenvattende
conclusie (paragraaf 9.7).
Dit artikel biedt een verdere bewijsvoering voor diegenen die van
mening zijn dat concurrentie in de toekomst niet zozeer zal worden
uitgevochten tussen individuele ondernemingen als wel tussen ketens
van bedrijven. Dit omdat de belangrijkste resources van ondernemingen mede als gevolg van uitbesteding buiten de onderneming zijn
gelegen. Daarmee wordt het effectief managen van deze externe
resources, door ons aangeduid met supply resource management, een
belangrijk strategisch instrument. Dit is echter gemakkelijker gezegd
dan gedaan. De praktijk van ketenmanagement aan de hand van een
aantal voorbeelden laat zien dat het niet eenvoudig is tot samenwerking in ketenrelaties te komen. Sterker nog: de praktijk laat zien dat
leveranciers vaak niet bereid zijn om medewerking te verlenen aan
verbeteringsinitiatieven die van de zijde van hun klanten worden ondernomen. Dit houdt verband met onevenwichtigheden in de machtsbalans
tussen uitbesteders en hun leveranciers (Van Weele, 2001).

9.2 Op zoek naar de steen der wijzen
Reeds vanaf het begin van het ontstaan van de managementwetenschappen hebben onderzoekers zich beziggehouden met de vraag hoe
bedrijfssucces kan worden verklaard. De pogingen daartoe zijn veelkleurig en uiterst talrijk geweest. Zo hebben marketing wetenschappers de oorzaak voor bedrijfssucces trachten te verklaren door de relatie tussen marktaandeel en winstgevendheid te onderzoeken. In het
kader van het PIMS-project (Profit Impact of Market Share) dat eind
jaren zeventig en begin jaren tachtig aan Harvard Supply School werd
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uitgevoerd (zie onder meer Abell en Hammond, 1979), werd onder
meer een positieve relatie aangetoond. Een groter marktaandeel zou
onder meer tot een een grotere winstgevendheid leiden. Marktleiders
waren over het algemeen meer succesvol dan marktvolgers. Hieruit
werd de gedragslijn ontwikkeld dat ondernemingen vooral moesten
streven naar een eerste danwel tweede positie in een markt, een advies
dat tot op de dag van vandaag door een bedrijf als Heineken succesvol werd opgevolgd. Porter (1980) nuanceerde de resultaten van de
PIMS-studies. Deze eveneens van Harvard afkomstige hoogleraar
toonde aan dat ook ondernemingen met een klein marktaandeel, mits
gespecialiseerd op een markt-niche, eveneens buitengewoon winstgevend konden zijn. Hieruit destilleerde hij drie, sinds die tijd zeer
bekend geworden strategieën voor ondernemingen, namelijk die
gebaseerd op kostenleiderschap, de focus strategie en de differentiatiestrategie. Hierna kwam McKinsey met belangwekkende inzichten.
Dit bekende internationale consultancy bureau ging zich bezighouden
met de vraag waardoor een hoog marktaandeel kon worden verkregen. Als belangrijke verklarende factor vond men de mate van (technische) innovatie binnen ondernemingen. Aangetoond werd dat
ondernemingen die als eerste met een nieuw product op de markt
kwamen een groot marktaandeel konden genereren en daardoor aanzienlijk winstgevender waren dan de nummers 2 en 3. Als voorbeeld
kan 3M dienen met zijn Post-It Notes. Velen hebben getracht dit product te imiteren, doch geen enkel bedrijf heeft 3M van zijn nummer 1
positie kunnen verdringen. In lijn met de toegenomen belangstelling
voor innovatie mengde de Boston Consulting Group (Stalk en Hout,
1990) zich in de strijd. Dit consultancy bureau benadrukte dat technologische innovatie inderdaad maatgevend was voor winstgevendheid maar voegde daaraan toe dat het vooral de 'time-to-market' was
die het succes bepaalde. Die onderneming die als eerste zijn technologische vinding op de markt wist te brengen zou het meest winstgevend zijn. Dit illustreerde men aan de hand van de innovatieprocessen
in de Amerikaanse en Japanse automobielindustrie. Aan het begin van
de jaren tachtig bleken de Japanse merken aanzienlijk succesvoller
dan hun Amerikaanse en ook Europese collega's, een beeld dat door
Womack, Jones en Roos (1990) nog eens werd bevestigd.
De conclusie uit het voorgaande luidt dat een groot marktaandeel tot
een betere winstgevendheid leidt, dat specialisatie evenzeer loont en
dat permanente innovatie en een snelle 'time-to-market' bepalend blijken voor het realiseren van een groot marktaandeel dan wel winstgevende nichepositie. Op grond van deze inzichten mag het geen verwondering wekken dat innovatie een centrale plaats in het denken en
doen van managers en wetenschappers, ook aan de Technische
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Universiteit Eindhoven in de vorm van de ECIS-onderzoeksschool,
heeft verworven. Daarnaast werd de vraag pregnanter op welke wijze
innovatieprocessen moeten worden georganiseerd en gemanaged,
mede in het licht van de sterk toenemende internationale concurrentie. Niet alleen met betrekking tot technische voortbrengingsprocessen, maar evenzeer ook met betrekking tot business to business services
en dienstverlening (zie onder meer Van der Hart en Wollaert, 1997).
De afgelopen decennia hebben een grote verscheidenheid aan opvattingen laten zien over de wijze waarop ondernemingen zouden moeten worden geleid. Deze opvattingen waren afkomstig van de 'behavioristisch'
gerichte onderzoekers die oorzaken voor falen en succes van ondernemingen vooral gelegen zagen in de wijze waarop de onderneming
in het algemeen werd geleid en in de wijze waarop het menselijk
potentieel in het bijzonder tot ontwikkeling werd gebracht. De afgelopen jaren ontstonden bijdragen over de lerende organisatie, empowerment van medewerkers, kennismanagement, effectief leiderschap
en diverse spirituele vormen van management. Moderne inzichten
over hoe organisaties zouden moeten functioneren werden ontleend aan
de bedrijfspraktijk, waarbij vooral ondernemingen die het op het
moment van onderzoek goed deden nader werden beschouwd. Enkele
jaren later moest men vaststellen dat de betrokken bedrijven niet zelden in problemen waren gekomen en dat de recepturen die met verve
waren gebracht krachtig moesten worden herzien.
Het kritiekloos en zonder enige vorm van nuancering rapporteren over
bedrijfsprocessen vormt de belangrijkste oorzaak van de vele hypes
waarmee managers in hun professionele leven worden geconfronteerd.
De conclusie die naar aanleiding van de vele bijdragen vanuit de
managementwetenschappen op dit punt kan worden getrokken is dat
effectief leiderschap op zijn best situationeel bepaald is en dat er geen
eenduidige receptuur valt te geven met betrekking tot de wijze waarop leiding aan ondernemingen danwel zijn 'human capita!' moet worden gegeven.
De meeste theorieën en inzichten over de wijze waarop ondernemingen moeten worden geleid leggen geen verband met het specifieke
karakter van de onderneming, diens onderliggende kostenstruktuur en
de specifieke hulpmiddelen (hierna: resources) waarover zij beschikken. Deze elementen vormen de basis van de Resource Based Theory
of the Firm (hierna: RBT). Welke handvaten biedt deze theorie managers die in de praktijk werkzaam zijn?
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9.3 De resource based theory of the firm

De vraagstelling waannee deze groep van wetenschappers zich bezighoudt (zie onder meer Wernerfelt, 1984 en Barney, 1991, Olavarrietta
en Ellinger, 1997, Santerna en Van de Rijt, 1999) is in essentie zeer
eenvoudig. Waardoor komt het nu dat bepaalde ondernemingen,
binnen één en dezelfde sector opererend, het aanzienlijk beter doen,
gemeten over een langere periode, dan andere? Deze vraag is interessant omdat binnen eenzelfde sector ondernemingen geconfronteerd
worden met min of meer dezelfde markt- en concurrentieomstandigheden.
Aanhangers van de Resource Based Theory of the Finn (RBT) stellen
dat het verschil in prestaties tussen ondernemingen voornamelijk
gelegen is in de wijze waarop zij hun 'resources' aanwenden. Met dit
begrip worden alle hulpmiddelen en hulpbronnen waarover ondernemingen kunnen beschikken aangeduid. Concreet gaat het over de
wijze waarop organisaties de ter beschikking staande kennis, kapitaal,
machines, technologie en met name hun menselijk potentieel benutten. De afgelopen jaren hebben ondernemingen op tal van manieren
inhoud gegeven aan 'resource management'. Tal van nieuwe concepten en zienswijzen zijn ontwikkeld en binnen ondernemingen geïntroduceerd. Voorbeelden zijn business process reengineering, supply
chain management, maar ook hiervoor reeds aangegeven ideeën over
leidinggeven, organiseren en kennismanagement. Toepassing van de
inzichten op basis van de resource based view of the finn houdt in dat
een en ander op een geïntegreerde wijze geschiedt, gericht op een welbepaald doel: het systematisch ontwikkelen van voor de onderneming
strategische resources en competenties.
Wat opvalt in de beschouwingen van de RBT-strategen is dat zij zich
vooral richten op de wijze waarop organisaties hun interne resources
inzetten resp. zouden moeten inzetten, dwz die resources waarover
zijzelfbeschikkingsmacht en eigendom hebben. Uit eerder onderzoek
is gebleken dat als gevolg van de strategische heroriëntatie, die in veel
branches heeft plaatsgevonden, de kostenstructuur voor het grootste
deel wordt bepaald door externe kosten (zie figuur I). Externe kosten
zijn kosten waartegenover een factuur van derden staat, ook wel aangeduid met inkoopgebonden kosten dan wel leveranciersgebonden
kosten (zie VanWeeleen Van Vossen, 1998).
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Figuur 1: Aandeel externe kosten ten opzichte van productiewaarde binnen een aantal
branches (Bron:ontleend aan Van Weele (1999), p. 14).
Resources waarover ondernemingen beschikken (het geheel van kennis, kapitaal, machines, technologie en mensen) zijn overwegend
binnen hun toeleveringsnetwerken dwz de organisatie van hun leveranciers gesitueerd. Waar het om gaat is het zodanig mobiliseren van
deze resources dat zij de product/marktstrategieën waarover de onderneming beschikt ondersteunen. Supply Resource Management (hierna: SRM) richt zich dan ook op: 'het zodanig aansturen van de externe resources van de onderneming dat deze alle actief bijdragen aan het
realiseren van de doelstellingen en product/marktstrategieën van de
onderneming'.
Aanvaarding van deze gedachte werpt een geheel nieuw licht op de
rol en positie van inkoop resp. leveranciers. Het gaat er bij SRM niet
zozeer om dat aan inkoopzijde de laagste prijs dan wel de beste condities worden behaald. Veeleer gaat het erom de binnen de leveranciersorganisatie beschikbare resources in casu kennis, kapitaal, technologie, mensen en ervaring te mobiliseren! Uitingsvormen zijn:
leveranciers actief betrekken bij verbeteringsinitiatieven en productinnovatie, het ontwikkelen van gezamenlijke visie op promotie en
reclame van producten en assortimenten, het stimuleren van gezamenlijk onderzoek naar gebruikersbehoeften in eindmarkten etc. Van
de zijde van leveranciers wordt niet zozeer verwacht dat zij producten
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foutloos kunnen leveren. Veeleer gaat het erom wat leveranciers aan
nieuwe marktinitiatieven en productideeën kunnen bijdragen. Zie
voor een illustratie Kader 1.

Kader 1

Honda: Ontwikkelen van concurrentiekracht
door inschakeling van Leveranciers.

Een van de ondernemingen die leveranciers als bron van concurrentie- en innovatievermogen hebben ontdekt is Honda. Honda of
America beschikt over een ontwikkellaboratorium, een motorenen autofabriek in Marysville, Ohio. Vanuit deze locatie worden de
VS bediend. Honda is voor meer dan 80% van de fabricagekostprijs van leveranciers afhankelijk, reden waarom men reeds gedurende lange tijd over een Supplier Development Program beschikt.
Componenten voor nieuw te bouwen modellen worden aan de hand
van geavanceerde kostenmodellen gedetailleerd begroot. Deze
begrotingen worden naast de prijzen die van leveranciers worden
verkregen gelegd. Verschillen worden samen met de betrokken
leveranciers doorgesproken en geanalyseerd. De voorcalculatie van
Honda dient daarbij als 'target' voor de leveranciers. Samen wordt
bekeken waar mogelijk in de processen van Honda en van de leverancier efficiency verbeteringen kunnen worden behaald, waarbij er
door Honda voor wordt gewaakt dat de leverancier voldoende
marge blijft maken. Honda streeft ook hier naar lange termijn relaties met haar leveranciers. Genoemde maatregelen worden in
nauwe samenspraak doorgevoerd. Dit kan betekenen dat engineers
van Honda voor enige tijd binnen de leveranciersorganisatie worden gestationeerd (en vice versa). Deze werkwijze en het feit dat
behaalde besparingen door Honda op evenwichtige wijze met
leveranciers worden gedeeld heeft geleid tot een formidabele
betrokkenheid van leveranciers bij de onderneming. Het model van
Honda is door velen geprobeerd na te volgen; dit is slechts enkele
ondernemingen tot op heden gelukt (Van Weele en Rozemeijer,
1996 en Moody, 1993).

De werking en betekenis van SRM kan worden geïllustreerd aan de
hand van de ontwikkeling van Li&Fung uit Hong Kong (Margretta,
1998). Dit bedrijf heeft als gevolg van een drastische heroriëntatie de
laatste jaren een enorme groei doorgemaakt.
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Kader 2

Li&Fung: logistieke integratie

Li&Fung startte in 1906 als een traditionele inkoopagent. Men
kocht op provisiebasis in opdracht van Westerse opdrachtgevers
eenvoudige ge- en verbruiksartikelen in. Productie-orders werden
op basis van concurrerende offertestelling bij leveranciers op het
Chinese vasteland ondergebracht Thans beschikt de onderneming
over 35 inkoopkantoren in 20 landen, waarvan de meeste zich in
Zuid Oost Azië situeren. Op specificatie van de Westerse klant
(overwegend de grote Amerikaanse en Europese warenhuizen) ontwikkelt men onder meer kledinglijnen onder private label. Na
goedkeuring van het ontwerp door de klant, zoekt men binnen het
netwerk van fabrikanten die fabrikant die het meest voor de productieorder is geëquipeerd. Men werkt met vaste fabrikanten, van
wie men tenminste 50% van de omzet heeft Ter plekke beschikt
men over een kwaliteitsinspecteur die de productieorder begeleidt
er ervoor zorgt dat de producten overeenkomstig de overeengekomen specificaties wordt geproduceerd (waarbij hij/zij er tevens
voor zorgt dat elementaire spelregels op het gebied van milieu en
arbeid worden nageleefd) De inkoopkantoren van Li&Fung leveren alle noodzakelijke grondstoffen en materialen toe (textiel,
garens, knopen, ritssluitingen). Door haar schaalgrootte kan
Li&Fung veel betere condities en kwaliteiten bedingen dan de individuele fabrikanten. Na oplevering zorgt Li&Fung ook voor verscheping, zonodig tot in de winkel. Het voordeel is gelegen in consolidatie van leveringen zodat ook de transportkosten voor de klant
zo laag mogelijk uitvallen. Ook hier profiteert de onderneming van
haar expertise en schaalgrootte. Li&Fung doet niet geheimzinnig
over haar netwerk. Desgewenst kan de klant de productiefaciliteiten zelf bezoeken en zich oriënteren. Door de geïntegreerde wijze
van werken is Li&Fung in staat te werken tegen kosten die 40%
lager liggen dan die van de warenhuizen. Om deze reden kan de
onderneming jaarlijks dubbele groeicijfers te produceren.

Li&Fung is een voorbeeld van een nieuwe generatie logistieke integrators, zoals we er de komende jaren naar verwachting nog vele zullen zien. Logistieke integrators die traditionele toeleveringsketens op
hun kop zullen zetten. Bedrijven die in feite niets bezitten en toch
alles. Zij zijn weinig kapitaalsintensief, hebben weinig activa. Zij
beschikken over superieure logistieke en financiële informatiesystemen en werken zeer gedisciplineerd. Zij beschikken tevens over brede
toeleveringsnetwerken met wie zij duurzame relaties onderhouden en
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die zij voortdurend ontwikkelen. Essentieel in hun business model is
het creëren van de positie van ketenregisseur, die zij zorgvuldig ontwikkelen en verstevigen.
Ook dit voorbeeld toont de sleutelsuccesfactoren voor effectief en
succesvol supply chain management: een stevige positie in het klantleveranciersnetwerk, ondersteund door geavanceerde informatietechnologie en creatief ondernemerschap! Kernelement is niet de prijs die
Li&Fung biedt aan haar afnemers. Veeleer biedt zij haar klanten een
geïntegreerde business propositie voor ontwerp, inkoop en logistiek
van complete productlijnen. Een voorbeeld van een onderneming die
in staat is op succesvolle wijze klantenbehoeften direct te koppelen
aan haar toeleveringsnetwerken.
Is SRM nu voor alle ondernemingen even relevant? Heeft SRM in alle
gevallen dezelfde inhoud? Beantwoording van deze vragen is afhankelijk van het resource-profiel van de betrokken onderneming. Figuur
2 geeft aan dat er drie typen resource profielen kunnen worden onderscheiden, te weten de Internal Resource Based Firm, de Mixed
Resource Based Firm en tenslotte de External Resource Based Firm,
een en ander afhankelijk van de verhouding interne-externe kosten.
Hoe groter het aandeel externe kosten, des te relevanter SRM is in de
relatie met leveranciers.

International
Recource Based
Firm

Internat
costs

Mixed
Recource Based
Firm

Extern al
Recource Based
Firm

Type 2

Extern al
costs

Figuur 2: Verschillende resource profielen vereisen verschillende
accenten
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9.4 Inkoop, Supply Chain Management en Supply Resource
Management
Inkoop vormt een onlosmakelijk onderdeel van de voortbrengingsketen. De traditionele opvatting van inkoop is dat deze functie er voor
moet zorgen dat afspraken zodanig met leveranciers worden vastgelegd dat de juiste producten tegen het juiste tijdstip in de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, tegen de juiste prijs en op de juiste
plaats ter beschikking van de gebruiker komen. Onder invloed van de
beschreven ontwikkelingen in b2b-relaties staan de traditionele opvattingen over inkoop onder druk. In sommige ondernemingen is er sprake van een paradigma-verschuiving: inkoop wordt daar gezien als een
strategische ondememingsfunctie, die van een stafactiviteit steeds
meer binnen de lijnorganisatie wordt ingeschoven en die zich richt op
het management van leveranciersrelaties.
Supply Chain Management richt zich op de optimalisatie van de goederenstroom vanaf de klant tot de oerproducent SCM heeft als pretentie over de diverse schakels in de toeleveringsketen uit te kijken
om zodoende zorg te dragen voor een optimale afstemming van en
tussen deze schakels (Van Goor, 1998), Maar,doet SCM dit ook echt
in de praktijk? Uit de diverse studies die naar dit onderwerp zijn verricht, blijkt dat er uit samenwerking in de keten forse besparingen vallen te halen. Zo schatte Salmon (1993) op basis van studies naar de
relatie tussen Walmart en Proeter and Gamble de te behalen besparingen op 10,8% van de consumenten prijs. Coca Cola kwam in een studie midden jaren negentig op een 2,3-3,4% van de consumentenprijs.
Een benchmarkstudie onder 15 Europese retailers kwam uit op een
besparingspotentieel van 5,7%. Uitgaande van de lage marges die in
de retailsector worden behaald (vaak minder dan 1%) bepaald imposante getallen! Waarom werken de betrokken bedrijven dan niet
samen om dit potentieel te realiseren? Hoe is het mogelijk dat dit soort
interessante getallen überhaupt boven water komen?
Effectieve samenwerking tussen partners in een keten (SCM dus) veronderstelt dat aan bepaalde condities is voldaan. Maar is daarvan in de
praktijk ook echt sprake? Er worden vier samenwerkingsrelaties
besproken.
•

Partners in de keten zullen zich richten op het belang van de eindconsument. De idee is dat alle schakels in de keten zich richten op
de consument in die zin dat alle voordelen die in de keten worden
behaald uiteindelijk aan de consument worden doorgegeven. Op
grond van waarnemingen en ervaringen met samenwerkingspro-
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•

•

•

cessen in ketens is dit zeer de vraag. De hypothese is dat iedere
schakel in de voortbrengingsketen zich in eerste instantie richt op
het eigenbelang. Niet zonder meer worden de voordelen die zijn te
realiseren automatisch doorgespeeld aan de volgende schakel in
de keten, als het eigenbelang hiermee niet direct wordt gediend.
Bedrijven in de keten zijn bereid tot vergaande samenwerking
resp. partnerships. Deze aanname kan inmiddels op grond van
wetenschappelijk onderzoek worden verworpen. Slechts in enkele gevallen weten b2b-relaties zich te ontwikkelen tot relaties die
zowel van de zijde van de afnemer als van de zijde van de leveranciers als partnership relatie wordt ervaren (Hendrick, Ellram,
1993 en Van Weele, Rozemeijer, 1999). Het ontwikkelen van
partnershiprelaties blijkt in de praktijk een buitengewoon weerbarstig proces, reden waarom een aantal grote inkopende ondernemingen deze term in hun inkoopbeleid niet meer wensen te
gebruiken!
Ketenbenadering is een goede weergave van de processen die zich
in de handels- en industriële praktijk afspelen. Deze aanname lijkt
hoogst twijfelachtig. Goed inspelen op de eisen van grote retailers
en uitbesteders stelt de betrokken toeleveranciers voor grote problemen als we mogen afgaan op de stroom klachten van category
managers en inkopers over de leveringsprestaties van hun leveranciers. Zeker waar sprake is van een dominante marktpositie van
leveranciers, ervaren inkopers het als lastig om deze mee te krijgen in verbeteringsinitiatieven.
Informatie die nodig is om tot rationele afwegingen te komen ten
aanzien van de inrichting van goederenstromen is voorhanden.
Deze bewering gaat samen met de gedachte dat ondernemers
zich rationeel gedragen in besluitvormingsprocessen. SCM veronderstelt beschikbaarheid van informatie te allen tijde voor alle
schakels in de voortbrengingsketen. De gebrekkige invoering van
ERF-systemen binnen organisaties toont aan dat dit in veel bedrijven (de goede niet te na gesproken) een utopie is.

Bij het entameren van supply chain initiatieven doen managers er goed
aan de aannames die aan dit begrip ten grondslag liggen te verifiëren. Hoe
is de positie als klant ten opzichte van de leveranciers? Zijn de goederenstromen goed te volgen en te beheersen? Is er een goed inzicht in de
logistieke kosten en een idee van mogelijke verbeteringsmaatregelen?
Sluiten de leveranciers voldoende aan op de ondemerningscultuur om
succesvol de schouders onder verbeteringsmaatregelen te zetten? Dit zijn
voorbeelden van enkele VTagen die vooraf gesteld moeten worden. In de
praktijk wordt slechts in een zeer beperkt aantal gevallen aan de noodzakelijke condities voor succesvolle implementatie voldaan. Supply
Resource Management richt zich op het creëren van deze condities.
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9.5 De strategische betekenis van Supply Resource
Management

SRM is gericht op het creëren van een positie in de value chain, in
casu de keten (het netwerk) van activiteiten tussen klantorganisaties
en leveranciersorganisaties (zie figuur 3), zodanig dat leveranciers
worden gemotiveerd actief bij te dragen aan het realiseren van de product/marktstrategieën van de onderneming. SRM heeft betrekking op
een grote veelheid van activiteiten. Anders gezegd: het curriculum
van SRM is veelomvattend en gaat veel verder dan inkoop- en leveranciersmanagement. Onderdelen zijn: ontwikkelen van binding
met klanten en relaties, organiseren van kennisnetwerken (binnen en
buiten de eigen organisatie), ontwikkelen van competenties en een op
verbetering gerichte cultuur, mobiliseren van leveranciers en leveranciersnetwerken. Daarbij zullen interne resources voortdurend getoetst
worden aan de markt. Zodra een partij beter is qua resources dan de
eigen onderneming zullen activiteiten aan deze worden uitbesteed.
Toepassing van SRM heeft aanmerkelijke gevolgen voor de inrichting
van processen, organisaties en relaties tussen organisaties!

Supplier network

Customer network
Supply Resource Management:
invalving supplier networks to support the company's
product/market strategies

and
logistics

Supply Chain Management:
optimizing efficiency and tailor made
promotions and services

Figuur 3: De relatie tussen Supply Resource Management, Supply
Chain Management en inkoop
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9.6 De gevolgen voor de inkooporganisatie
Wat betekent een en ander voor de inrichting van de inkoopfunctie?
Gaat deze met de komst van SRM veranderen? Of zal de traditionele
inkoopfunctie geheel verdwijnen? Figuur 3 geeft aan dat het laatste
niet het geval zal zijn. De effecten voor inkoop- en leveranciersmanagement zullen naar onze inschatting de volgende zijn. SRM zal zich
voor wat betreft inkoop richten op de vraag hoe positie te creëren in
het leveranciersnetwerk op zodanige wijze dat SCM succesvol kan
worden doorgevoerd. Het inkoopcurriculum van SRM richt zich op de
vraag op welke wijze men inhoud kan geven aan inkoopconcerncoördinatie, inkoopsynergie (Rozemeijer, 2000) supply base management
en early supplier involvement (Wijnstra, 1998). Het raakvlak met de
inkoopfunctie is dat SRM de strategische dimensie van inkoop representeert en incorporeert. De tactische dimensie resp. activiteiten van
de inkoopfunctie zijn geïntegreerd binnen SCM. Deze zijn gericht op
het daadwerkelijk betrekken van leveranciers bij operationele procesverbeteringsactiviteiten, productontwikkeling en klantactiviteiten
(bijvoorbeeld gezamenlijke promotieprogramma's). De operationele
dimensie van inkoop is gericht op de uitvoering van het inkoopproces
in casu het verrichten van marktonderzoek, selecteren van leveranciers, onderhandelen met leveranciers en de orderafhandeling en bewaking. In tabel 1 zijn de veranderingen voor de rol van inkoop nog
eens overzichtelijk op een rijtje gezet.
Het zal niet eenvoudig zijn organisatorisch vorm te geven aan SRM.
Dit zal niet gedaan kunnen worden op grond van traditionele opvattingen over organiseren, informatiseren en leidinggeven. De invoering
van SRM zal leiden tot concentratie van de strategische inkoopactiviteiten op het topniveau van de onderneming (corporate niveau). Dit
zal eveneens het geval zijn met SCM; echter, het niveau van concentratie zallager liggen (divisieniveau). De operationele inkoopfunctie
zal blijven binnen de betrokken werkmaatschappijen. Echter, onder
invloed van de stroom van elektronische oplossingen die voor dit
soort activiteiten beschikbaar is en komt, zal het karakter van deze
activiteiten sterk gaan veranderen (Van Weele en Veth, 2000).

9.7 Conclusies
In dit artikel is aangegeven dat het inkoop- en logistieke landschap
van retail en productiebedrijven de komende jaren onder invloed van
de zich sterk ontwikkelende informatietechnologie drastisch zal veranderen. Het heeft geen enkele zin grootschalige Supply Chain
Projecten te ondernemen als geen kennis is genomen van de condities
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Rol van Inkoop
binnen:

Bedrijfsproces

Supply Chain
Management

Supply Resource
Management

Focus

Operationeel

Tactisch

Strategisch

Foutloze

Continue verbete-

Creëren van posi-

bevoorrading

ring leverancier-

tie binnen leveran-

Doelstellingen

sprestaties

ciersnetwerken;

Goederenstroom-

Ketenintegratie

optimalisatie

Koppelen van
leveranciers aan
klantstrategieën

Activiteiten

Organisatie
Leveranciers

Sourcing

Electrooie Data

Ontwikkelen van

Leveranciers-

Interchange

'buying power':

kwalificatie en

Continue

inkoopconcem-

-selectie

voorraad-

coordinatie

Contracting

aanvulling

Ontwikkelen van

Orderbehandeling

Activity Based

virtuele markt-

en -bewaking

Costing

plaatsen en buying

Geïntegreerde

communities

toelevering

Ontwikkelen con-

Tailormade

cem commodity

promoties

strategieën

CentraaVCenter-

CentraaVCenter-

led-decentraal

led

Decentraal
Strategisch en niet
strategische

Strategische

Strategische

leveranciers

leveranciers

leveranciers
Tabel 1: De veranderende rol van inkoop
waaraan moet worden voldaan. In dit verband vormt een grondige
analyse van de positie die de eigen onderneming inneemt ten opzichte van haar klanten en leveranciersnetwerken een niet te verwaarlozen
aspect. Monopolieposities van leveranciers, gebrek aan marktwerking, versnippering van concemactiviteiten, gebrek aan eoncernsturing van leveranciersrelaties, onsamenhangende visie op het gebied
van inkoop, een gebrekkig opererende informatie-infrastructuur zullen maken dat ondoordacht begonnen Supply Chain projecten snel aan
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geloofwaardigheid zullen inboeten.
Supply Resource Management is gericht op het creëren van een positie in het leveranciersnetwerk op zodanige wijze dat leveranciers
samen met de eigen medewerkers zich inzetten voor het realiseren van
de product/marktstrategieën van de onderneming. Alhoewel de theorie op het gebied van resource management goede aanknopingspunten
biedt voor de praktijk, is verbreding van de RBT of the Firm richting
inkoop- en leveranciersmanagement gewenst. Integratie van deze
activiteiten binnen de strategische, tactische en operationele processen van de organisatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol doorvoeren van Supply Resource Management.
Onderzoek toont aan dat er binnen voortbrengingsketens nog enorme
besparingen te behalen zijn. De realisatie daarvan is niet eenvoudig.
Er is met andere woorden werk aan de winkel. Ondernemingen die
aan de slag willen zullen drastische ingrepen in hun processen, systemen en organisaties en die van hun leveranciers niet moeten schuwen!
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Succes in productontwikkeling: geluk of wijsheid?
10.1 Inleiding
Management besluitvonning begint bij het verzamelen van informatie. Het is gericht op het selecteren van de juiste alternatieven uit een
set van mogelijke acties teneinde een zekere orde te realiseren in de
waargenomen werkelijkheid. Dit proces waarin het management probeert de onderneming zover mogelijk te verwijderen van evenwiehtssituaties (Wiener, 1948) wordt ook wel aangeduid met organiseren
(Van Engelen, 1992). Het organisatieprincipe kan dan ook worden
gezien als het centrale theorema voor zowel de management praktijk
als voor de wetenschappelijke beoefening van de bedrijfskunde. In
sommige toepassingsgebieden lukt dit organiseren heel aardig.
Bijvoorbeeld op het terrein van de logistiek en de operationele methoden. In andere toepassingsgebieden van de bedrijfskunde is de omgeving van het te besturen systeem zo complex en dynamisch dat zowel
managers als wetenschappers herhaaldelijk ontmoedigd worden door
de magere resultaten. Innovatie is zo'n gebied waar gewoon geluk
hebben soms nog de beste verklaring voor succes lijkt te zijn.
Het innovatieproces is onderworpen aan de invloed van een groot aantal variabelen. Het falen van een marktintroductie van een nieuw product hangt niet zozeer van het aantal correct ingeschatte variabelen,
maar vooral van de niet correct ingeschatte variabelen. Ook al is dat
er maar één! ledere manager besteedt veel tijd en geld aan het vergaren van informatie die de onzekerheid bij de besluitvorming kan reduceren, teneinde daarmee de kans te verkleinen om een falend product
op de markt te introduceren. Het vroegtijdig herkennen en stoppen of
bijsturen van projeeten die anders gefaald zouden zijn is hierbij essentieel. Het verruimt het budget en de beschikbare menselijke en materiële middelen voor wel potentieel succesvolle projecten.
Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van innovatie heeft
zich aanvankelijk sterk gericht op het vinden van de succes- en faal
factoren. Vragen waar tegenwoordig antwoord op moet worden gegeven zijn onder andere: Welke innovaties moeten verder ontwikkeld
worden en welke niet? Op welke go/no go criteria moeten deze beslissingen worden genomen? Zijn er betrouwbare, valide en praktische
methoden om innovatieve projecten met elkaar te vergelijken en te
evalueren op potentieel succes?
In dit artikel wordt antwoord gegeven op deze vragen aan de hand van
het Genesis onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door het
cluster Business Development aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Tevens worden de resultaten besproken van een aantal eerdere projecten die tot het Genesis onderzoek hebben geleid. Voor een over-
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zicht van de onderzoeksactiviteiten van dit academisch cluster wordt
verwezen naar het ''Research Report" dat jaarlijks in januari wordt
gepubliceerd.
In paragraaf 10.2 wordt een overzicht gegeven van de kwantitatieve
empirische modellen aan de hand waarvan succes en falen van een
product in ontwikkeling vroegtijdig kan worden gesignaleerd.
Paragraaf 10.3 doet verslag over een aantal verbeteringen die zijn aangebracht in een van de beschreven kwantitatieve empirische modellen, het NewProd model. In dit onderzoek, het Promis onderzoek, is
onderzocht wat de effecten zijn van de statistische bewerkingen en de
empirische opzet van de dataverzameling. Vervolgens wordt de validiteit van het NewProd!Promis model aan de orde gesteld. Dit leidde
tot het Polariteitsonderzoek waarover in paragraaf 10.4 verslag wordt
gedaan.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de praktische toepassing
van deze onderzoeksprojecten in een "real life" systeem. Dit is het
zogenaamde Genesis onderzoek waarop in paragraaf 10.5 nader wordt
ingegaan. Genesis heeft als doel een objectief instrument voor het
innovatieteam en het management te ontwikkelen waarmee het mogelijk wordt om tegelijkertijd het succes van een product in de markt te
evalueren. Naar verwachting zal dit instrument de bestuurbaarheid
van het innovatieproces vergroten. Tenslotte worden in paragraaf 10.6
de conclusies beschreven.

10.2 Kwantitatieve, empirische modellen voor productselectie
Eén van de vroegste studies op het gebied van productselectie en slaagkansen is het onderzoek van Booz-Allen en Hamilton (1968). Zij
kwamen tot de conclusie dat gemiddeld 58 nieuwe productideeën
nodig zijn voor een succesvol product. Tegelijkertijd introduceerden
zij de "mortality curve". Deze grafiek laat zien in welke fase productideeën worden gestopt gedurende het innovatieproces (zie figuur 1).
In hun vervolgstudie uit 1982 (Booz-Allen en Hamilton, 1982) wordt
aangegeven dat 1 van de 63 productideeën resulteert in een succesvol
nieuw product, vergeleken met 1968 lijkt de successcore dus iets te
zijn teruggelopen.
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Figuur 1: Mortality curve, Booz-Allen en Hamilton 1982
Volgens het onderzoek van Page (1993) wordt van iedere 100 productideeën uiteindelijk 9,4 ideeën een commercieel succes, dit betekent dat ongeveer 11 ideeën nodig zijn voor 1 succesvol product. Het
probleem bij deze getallen is dat wat onder een productidee wordt verstaan door Booz-Allen en Hamilton niet eenduidig is gedefinieerd.
Het vergelijken van resultaten van verschillende onderzoeken met
elkaar is dus maar beperkt mogelijk (Buijs, 1984).
Deze studies zijn mede aanleiding geweest voor verschillende onderzoekers om empirische modellen te ontwikkelen voor productselectie
(Cooper, 1979, 1985). Tevens wilde men meer inzicht krijgen in de
slaag- en faal factoren die gelden voor productontwikkeling (Rothwell
et aL, 1972; Maidique, 1988). Er bestaan inmiddels vele screeningsmodellen voor nieuwe productideeën, waarvan de meeste op basis van
a-posteriori verzamelde data zijn ontwikkeld. Dit betekent dat het succes van de onderzochte producten inmiddels voor de onderzoeker en
de respondenten bekend was.
Een van de eerste was het SAPPRO project (Rothwell et al., 1972,
1974), waarin 43 case studies paarsgewijs zijn vergeleken. Meer dan
40 variabelen zijn gevonden die het succes of falen van nieuwe producten bleken te voorspellen. Deze variabelen lopen uiteen van een
goed begrip van de behoeften van de toekomstige klanten, via de efficiency van de ontwikkelorganisatie tot de kwaliteit van de medewerkers in de ontwikkelingsafdelingen.
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Een andere interessante studie komt van Maidique (1988) en wordt
aangeduid als het SINPRO project. Een verzameling van 158 cases
van succesvolle en falende nieuwe producten is opgebouwd in de
elektronica industrie. Naast statistische methoden zijn ook kwalitatieve
analyses uitgevoerd. Daarvoor zijn 40 van de 158 cases in de diepte
uitgewerkt. Maidique kwam tot een lijst met 8 succescriteria, uiteenlopend van een superieure prijs/kwaliteit verhouding, via het belang van
goede marketing, technologische competenties in de organisatie, tot
het gegeven dat producten bij voorkeur een nieuwe positie in de markt
moeten kunnen innemen.
Een derde relevante studie komt van Cozijnsen (1993), resulterend in
het DIPO instrument. DIPO is een diagnose instrument waarmee het
innovatiepotentieel van een organisatie gemeten kan worden. Zoals bijvoorbeeld ook Maidique rapporteert zijn niet alleen criteria belangrijk
die betrokken zijn op het individuele innovatieproject, maar zeker ook
de kwaliteit van de organisatie als geheel. In het DIPO instrument worden 5 schalen gedefinieerd: innovatiebeleid, innovatiesnelheid, innovatiebereidheid, verander potentieel en de bestuurbaarheid van de verandering. In tegenstelling tot andere instrumenten is DIPO ca<>e-based
opgebouwd en is afgezien van een brede statistische onderbouwing.
In dit artikel nemen we het NewProd model van Cooper (1979, 1985)
als uitgangspunt. Dit is een empirisch model voor de selectie van
nieuwe product projecten. Voor de opstelling van het NewProd model
zijn er gegevens verzameld bij 103 bedrijven, wat resulteerde in een
steekproef van 102 succesvolle en 93 falende producten. Succes is
hierbij gedefinieerd als de mate waarin de inkomsten die het product
gedurende zijn levenscyclus genereert, de integrale investeringen en
kosten overstijgen. Alle data zijn a-posteriori verzameld. Aan de respondenten werd gevraagd, zich mentaal te verplaatsen naar het begin
van het innovatieproject. Voor elk product zijn 48 variabelen bemeten
naar het oordeel van tenminste 5 en ten hoogste 10 leden van het innovatieteam. Uiteindelijk blijken er acht factoren over te blijven, namelijk:
( 1) de productsuperioriteit en uniekheid,
(2) de overeenstemming van het project met de bedrijfsmiddelen
(technisch en expertise),
(3) de behoefte, de grootte en de groei van de (potentiële) markt,
(4) het economisch voordeel van het product voor de toekomstig
gebruiker,
(5) de mate van nieuwheid van het project voor het bedrijf,
(6) de overeenstemming van het product met de technisch bedrijfsmiddelen,
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(7) de concurrentie op de markt voor het product,
(8) de productspecialisatie.
Van de 100 projectvoorstellen blijken op basis van de bovenstaande 8
factoren er 85 correct geclassificeerd te worden als succesvol of
falend product in de markt. Dit is opmerkelijk hoog. Deze hoge
betrouwbaarheid heeft in toenemende mate tot wetenschappelijke vragen geleid. Is het model wel valide? Is een empirisch model opgesteld
op basis van a-posteriori data wel bruikbaar als instrument tijdens het
ontwikkelingsproces? In de volgende paragrafen worden conclusies
van een aantal van onze projecten gepresenteerd die hierop dieper zijn
ingegaan.
10.3 Het Promis onderzoek

Aan het Promis onderzoek hebben 9 Nederlandse ondernemingen
deelgenomen. Zij hebben elk 3 typen productontwikkelprojecten aangeleverd: 9 succesvolle, 10 mislukkingen en 9 pr~jecten die in de
opstart-fase zijn. Het Promis onderzoek combineert daarmee een apriori aanpak met een a-posteriori aanpak, zoals Cooper ook deed in
NewProd. De uitkomsten van het a-priori onderzoek zijn niet teruggekoppeld naar het betreffende bedrijf en pas ruim na marktintroductie zijn voorspeld succes en werkelijk succes vergeleken. In 8 van de
9 a-priori gevallen was een vergelijking mogelijk. Daarin bleek
zevenmaal een correcte voorspelling van slagen of falen te zijn gegeven. Dat is een indicatie die in overeenstemming is met het betrouwbaarheidspercentage dat ook NewProd genereert. Daarbij moet
onmiddellijk worden aangetekend dat het gaat om een steekproef van
8 cases en dat daaruit dus slechts indicatieve conclusies getrokken
mogen worden. Het a-posteriori deel van het Promis onderzoek leidde tot vergelijkbare scores. NewProd bleek 16 van de 19 cases correct
te classificeren (Bronnenberg en Van Engelen, 1988). Ook hier wordt
een indicatie gegeven van een voorspellingsgraad van ca. 85% voor
nieuwe product voorstellen.
Naast deze verificatie en een aantal statistische en methodologische
verbeteringen heeft het Promis onderzoek nog een nieuw element toegevoegd aan de methodiek zoals die is ontwikkeld door Cooper, de
zogenaamde threshold-test. Het NewProd model berekent de
Productscore (de kans op succes voor een nieuw productvoorste1) op
basis van een gewogen optelling van de geselecteerde factoren in de
regressievergelijking. Een belangrijk nadeel van deze eenvoudige
optelling is gelegen in de mogelijke classificatiefout van succes of
falen doordat de factoren elkaar kunnen compenseren. Als bijvoor-
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beeld een productvoorstel uitermate slecht scoort op de factor "de
behoefte, de grootte en de groei van de (potentiële) markt" zal het
geen enkele kans op de markt maken. Ook niet als alle 7 andere factoren uitermate hoog scoren. Het ontbreken van een marktperspectief
kan immers niet gecompenseerd worden. Daarom werd in het Promis
model een threshold-test toegevoegd aan de NewProd methode.
Daarin wordt voor elke factor een drempelwaarde (threshold) berekend, waaraan in de test voldaan moet worden. Scoort een factor
onder de drempel, dan moet worden aangenomen dat het product geen
succes meer kan worden, omdat deze zwakte niet compenseerbaar is
door andere sterkten.
Toepassing van de threshold-test op de onderzochte cases bleek een
groot effect te hebben. De correcte classificatie van aanvankelijk ca.
85% van de case studies bleek op te lopen naar 91%. Daarmee werd
echter de roep om een gedegen onderzoek naar de validiteit van de
NewProd test alleen maar groter. Hetgeen leidde tot het zogenaamde
polariteitsonderzoek.

10.4 Het polariteitsonderzoek
De vraag die opkwam was: "Meet NewProd wel echt het toekomstige
succes van het product in de markt?". De gedachte ontstond dat het
NewProd model slechts indirect de kans op succes van het product
meet, maar dat primair de kwaliteit van het projectteam wordt bemeten. Anders gezegd, het model meet feitelijk hoe goed het team functioneert. Indien het team goed samenwerkt en anticipeert op veranderingen in de organisatie en op de markt is dit voor een belangrijk deel
bepalend of het uiteindelijk ontwikkelde product later succesvol zal
blijken te zijn op de markt.
NewProd meet in feite de afstand tussen de opvattingen van de teamleden. Dit meten van afstanden heeft geleid tot de introductie van een
nieuwe grootheid, namelijk de polariteit. Eenvoudig gezegd is de
polariteit de mate van verschil in opvatting tussen de leden van het
projectteam. Zowel een lage als een hoge polariteit in het projectteam
zijn bevorderlijk voor een goede performance. Maar een team kan als
het ware "stuck in the middle" raken.
In het polariteitsonderzoek wordt zowel de mening van het teamlid
(positie) in beschouwing genomen alsook de verwachte standvastigheid (intensiteit) van het teamlid aan de ingenomen positie. In vervolg
op een studie van Coman (1992) volgen wij een analogie met de fysica.
De polariteit wordt berekend op basis van positie en intensiteit van elk
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van de teamleden. In Van Engelen (2000) wordt gedetailleerd ingaan
op de wiskundige afleiding van de polariteitsformule.
In een empirische studie van 35 case studies is met behulp van het
NewProd model de productscore berekend, terwijl met de polariteitsformule de mate van "conflict" kan worden berekend. De acht factoren in het NewProd model zijn hierbij gebruikt als de acht thema's
waarvoor de themapolariteit berekend wordt. De polariteit van het
gehele team, de teampolariteit, kan hiermee worden uitgesplitst naar
de verschillende thema's die spelen in het ontwikkeloverleg. Het kan
immers best zo zijn dat de polariteit op een onderwerp, bijvoorbeeld
de mate waarin het product in ontwikkeling uniek is ten opzichte van
het concurrerende aanbod, heel groot is, terwijl de polariteit op een
ander onderwerp, bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van de markt,
juist heel klein is. In diagrammen kan dan de relatie tussen de productscore en de polariteit per thema worden aangegeven.
Deze relaties zijn in deze studie niet met klassieke parametrische statistiek berekend, maar met non-parametrische neurale netwerk technieken (zie voor gedetailleerde toelichtingen McCord Nelson, 1991 of
Kappert en Omta, 1997). Een gedetailleerde beschrijving van het
onderzoek is beschreven in Van Engelen (2000). In het kader van deze
bijdrage worden alleen de belangrijkste resultaten besproken. Op
basis van de 35 onderzochte teams, waarvoor de teampolariteit en de
productscore van NewProd zijn bepaald, vinden we een interessante
relatie tussen deze twee grootheden, zie figuur 2.
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De performance van een team wordt duidelijk beïnvloed door de polariteit. Een lage polariteit is bevorderlijk voor een goede performance
(productscore). Ook een hoge polariteit kan een goede performance
geven, een betere zelfs. In het midden is het lastig. Een team kan als
het ware "stuck in the middle" raken. Te weinig discussie om voortgang te boeken op grond van het conflict-performance paradigma, en
te veel discussie om vanuit een gezonde consensus snel een gesteld
doel te bereiken. Dit is herkenbaar in het NewProd onderzoek. Ook de
analyse van de polariteiten per thema leidt tot vergelijkbare conclusies
(Van Engelen, 2000).
Daarmee is ten minste plausibel gemaakt dat NewProd (en daarmee ook
Promis) slechts afgeleide maten zijn voor de succesvoorspelling van een
product. Het is veeleer een maat voor het succes van het team. Als het
team alert is, dan zal in de loop van het project de meeste problemen
worden herkend en zullen de noodzakelijke veranderingen gerealiseerd
worden, die nodig zijn voor het uiteindelijk succes. Dit impliceert dat het
project management tijdens het gehele innovatieproces de vinger aan de
pols moet houden door de kans op succes en de mogelijke faalfactoren
in dat deel van de procesgang continu te monitoren. Dit aspect van continu monitoring wordt in het Genesis onderzoek verder uitgewerkt.

10.5 Het Genesis onderzoek
Het Genesis onderzoek heeft tot doel om een Decision Support System
(kort aangeduid als Genesis) te ontwikkelen dat de kans op succes van
innovatieve projecten gedurende het gehele innovatieproces kan vaststellen, zodat het innovatieteam en het management "real time" kunnen
bijsturen. Het belang hiervan werd reeds in 1976 door Gerstenfeld aangegeven. Zijn conclusie was dat "A system of early warning devices
should be installed. Management must continually monitor ongoing projects and re-evaluate probabilities of success with the goal of reducing
the efforts currently being exerted on projects that eventually fail".
Op basis van het NewProd en het Promis model, gecombineerd met
nadere literatuurstudie zijn de belangrijkste zes factoren vastgesteld
die van invloed zijn op het uiteindelijke succes of falen van een innovatief project (zie tabel 1). De factor Bedrijf heeft betrekking op de
positie van het productontwikkelproject binnen het bedrijf en bestaat
uit de variabelen strategie, middelen en vaardigheden. De factor
Mensen heeft betrekking op alle personen die op enigerlei wijze bij
het project betrokken zijn, zoals het management, de projectleider en
de teamleden.
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Factoren
Bedrijf

~,{,
•

Variabelen
strategie

management

structuur

specificaties

concurrentie

economisch

middelen

projectleider

procedures

product scope

markt

sociaal

vaardigheden

teamleden

analyses

vraag

politiek

product aspecten •

Tabel]: Genesis factoren en variabelen
De factor Proces heeft betrekking op de structuur, de procedures en de
analyses die gebruikt worden tijdens het innovatieproces en de factor
Product bekijkt de specifieke factoren die direct aan het product gerelateerd zijn zoals de productspecificaties, de productscope en de productaspecten (zie ook Muller, 1999 en Cooper, 1993, blz. 58-60).
Deze factoren kunnen door het projectteam en de organisatie zelf
beïnvloed worden. De factor Markt is samengesteld uit de variabelen
die betrekking hebben op concurrentie, de grootte en de behoeften in
de diverse marktsegmenten. Deze factor kijkt specifiek naar de mogelijkheden van het product in de (potentiële) markt. De laatste factor
Omgeving meet de economische, sociale en politieke factoren die van
invloed kunnen zijn op het slagen of falen van het product.
Op basis van een literatuurstudie en interviews is het Genesis ontworpen. Het instrument is gebaseerd op een vragenlijst waarmee op een
gestandaardiseerde manier de benodigde informatie voor het bepalen
van de kans op succes verzameld kan worden. Iedere van de bovengenoemde factoren wordt met behulp van een aantal variabelen gemeten. Voor iedere variabele is één (of meer) stelling(en) gemaakt die de
variabele kan meten. Genesis maakt hierbij gebruik van open en
gesloten vragen, die op dezelfde wijze in het NewProd en Promis
model zijn gebruikt, zie tabel 2.
Voorbeeld Stellingen

Geheel mee
oneens

eens

Mate van Zekerheid
onzeker

zeker

1 Ik wil zeker weer deelnemen aan een
nieuw project met het huidige project
team.
012345678910

012345678910

2 Ons product zal duidelijk beter voorzien in de behoefte van de klanten
dan de producten van concurrenten. I o 1 2 3 4 5 6 1 s 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 2: Voorbeelden van twee gesloten vragen in het Genesis onderzoek
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Om het succes van een innovatief project binnen het kader van een
productfamilie of -portfolio te kunnen bepalen wordt, naast de gewone financiële succesmaten, ook de succes maat "kruisbestuiving"
gebruikt. Indien een project een bijdrage levert aan een ander project
in de zin van bijvoorbeeld kennis die toegepast kan worden, dan is er
sprake van kruisbestuiving. Deze succesmaat is vooral toepasbaar bij
research projecten waar tijdens het project nieuwe kennis wordt opgedaan, die pas in een volgend project zeer bruikbaar kan zijn. Deze
maatstaf zorgt voor de verbinding van het individuele project met de
rest van de organisatie.
De procedure om een innovatief project met behulp van het Genesis
te evalueren wordt uitgevoerd met ondersteuning van de onderzoeker.
De onderzoeker neemt eerst met de projectleider het evaluatie proces
door. Doel hiervan is om de voor de evaluatie benodigde achtergrondinformatie te verzamelen, alsmede om tot de identificatie van de
teamleden te komen. Tevens worden de gebruikte termen in de vragenlijst doorgenomen, om te garanderen dat de vragen op een eenduidige manier door het team geïnterpreteerd zullen worden. Hiermee
wordt de vragenlijst project specifiek gemaakt.
Vervolgens komt het projectteam bijeen voor de eerste evaluatie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt de methode uitgelegd en
worden de definities doorgenomen. Na deze uitleg wordt ieder teamlid gevraagd om anoniem zijn response te geven op een aantal stellingen. Door de anonimiteit wordt de response minder afhankelijk
gemaakt van het zogenaamde "groupthink" effect (Janis, 1972).
Indien een project door een groep gezamenlijk wordt beoordeeld,
wordt de uitkomst te zeer beïnvloed door de groepsinteractie, de leiderschapstijl, de hiërarchische positie van de verschillende projectteam leden of door persoonlijke remmingen van de groepsleden.
De individuele response van de teamleden wordt verwerkt tot een
gezamenlijke projectscore. Deze score wordt vergeleken met een
database van vergelijkbare projecten waarvan het uiteindelijk succes
of falen bekend is. Deze vergelijking vormt de basis voor het bepalen
van de slaagkans van het betreffende project. De sterkte van de succesfactoren wordt met behulp van een radargrafiek weergegeven.
Tevens worden de gegeven antwoorden op de open vragen in een kort
rapport samengevat. De response van de teamleden kan met behulp
van een intranetapplicatie worden verzameld. Dit draagt bij aan snelle verwerking van de gegevens en heeft als voordeel dat de resultaten
"real time" aan het projectteam kunnen worden getoond, hetgeen de
waarde van het instrument als discussieforum vergroot.
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Genesis blijkt de sterke en zwakke aspecten van het product duidelijk
te kwantificeren en zo duidelijkheid te creëren voor het projectteam.
In figuur 3 wordt een voorbeeld gegeven van een project waarvoor
twee evaluaties zijn uitgevoerd, met een tussenperiode van een jaar.
De eerste evaluatie is uitgevoerd tijdens de specificatiefase van het
project. Na een jaar van verdere ontwikkeling is tijdens de realisatiefase de tweede evaluatie uitgevoerd.
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Figuur 3: Genesis, twee evaluaties van hetzelfde project
Indien een factorscore verder van het midden verwijderd is betekent
dit dat deze factor geacht wordt een positievere invloed te hebben op
het uiteindelijke succes van het innovatieproject. De schaalloopt van
0 (zwak) tot en met 10 (uitstekend). Dit hoeft niet te betekenen dat alle
teamleden een hoge score hebben gegeven op de betrokken stellingen,
maar dat het totaal van de scores voor deze factor in vergelijking met
de uitkomsten van andere innovatieprojecten in de database een positieve invloed blijkt te hebben. De resultaten van deze eerste meting
zijn met een dunne lijn in de grafiek aangegeven. De factor omgeving
heeft bijvoorbeeld een negen als score. Dit is dus een positieve score,
maar de factoren proces, product en markt scoren een vijf of lager.
Deze drie factoren geven aan dat er een aantal problemen binnen dit
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project zijn. In dit geval zijn de productspecificaties nog niet duidelijk
genoeg en het is niet bekend wie nu precies de klant voor dit product
zal zijn.
De resultaten van de eerste evaluatie werden tijdens een vergadering
aan het team gepresenteerd. De meeste sterke punten waren geen
grote verrassing. Maar de lijst met zwakke punten gaf wel aanleiding
tot een discussie. De reacties waren veelal dat men wel beseft had dat
een bepaald aspect van het project niet een sterk punt was, maar dat
de factor zo negatief zou scoren was voor een aantal teamleden wel
een verrassing. Vervolgens werd binnen het team over deze factoren
gesproken en werd gekeken naar mogelijk oplossingen voor het probleem.
Tijdens de tweede evaluatie (de dikke lijn in de grafiek) blijkt dat de
discussie naar aanleiding van de eerste evaluatie vruchten heeft afgeworpen. De scores voor de factoren mens, proces, product en markt
zijn duidelijk verbeterd. De score voor de factor product is zelfs met
drie punten toegenomen tot een score acht. Deze hogere productscore
is te verklaren met het feit dat tussen de twee evaluaties een aantal
prototype tests zijn uitgevoerd en het pr~jectteam zodoende zekerder
is geworden over de kwaliteit van het product. Daarnaast is een uitvoerig marktonderzoek uitgevoerd welke heeft aangetoond dat er een
behoefte in de markt bestaat. De factor omgeving scoort bij de tweede
evaluatie twee punten lager omdat gedurende het jaar de economische
situatie duidelijk is verslechterd, maar deze score is nog steeds voldoende. De score voor de factor bedrijf is gedurende het jaar constant
gebleven, maar door de relatief lage waarde "zes" bleef dit een duidelijk aandachtspunt voor het team. Voor het verder ontwikkelen van
het nieuwe product zijn vaardigheden nodig die niet beschikbaar zijn
binnen het eigen bedrijf. Na de tweede evaluatie is het team daarom
gaan kijken naar de mogelijkheid om samen met een extern bedrijf de
ontwikkeling verder voort te zetten. Doordat de zwakke punten van
het project snel geïdentificeerd werden, heeft het team vroegtijdig
samen kunnen werken aan de oplossing ervan.

10.6 Conclusies
Het NewProd en het Promisonderzoek hebben aangetoond dat het in de
praktijk mogelijk is om met kwantitatieve empirische modellen de kans
op het toekomstig succes of falen van een nieuw product met een grote
nauwkeurigheid te voorspellen. In het Promis onderzoek werd de
gevonden betrouwbaarheid van het NewProd model geverifieerd. De
conclusie was dat de betrouwbaarheid zelfs nog verder verhoogd kon
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worden door het invoeren van een threshold-test voor de acht verschillende factoren in het model. Dit maakte echter de vraag naar de validiteit van het model alleen maar sterker. "Meet NewProd of Promis wel
echt het toekomstige succes van het product in de markt?". De eerste
resultaten op basis van 35 innovatieve projecten laten een relatie zien
tussen de kans op product succes en de teampolariteit De voorspelling
van product succes lijkt te worden gebaseerd op het meten van de polariteit die binnen een team aanwezig is. Hiermee kan ten minste plausibel worden gemaakt dat NewProd en Promis slechts afgeleide maten
zijn voor de succesvoorspelling van een product. Het is veeleer een
maat voor het succes van het team. Als dat goed is samengesteld dan zal
het team in de looptijd van het project de meeste veranderingen die
nodig zijn voor succes herkennen en realiseren. Dit impliceert dat het
projectmanagement tijdens het gehele innovatieproces de vinger aan de
pols moet houden door de kans op succes en de mogelijke faalfactoren
in dat deel van de procesgang continu te monitoren. Op basis van de
voorlopige conclusies uit het polariteitsonderzoek wordt op dit moment
onderzoek gedaan naar de toepassingen van deze kennis in een praktisch instrument waarmee een innovatieteam gedurende het ontwikkelingsproces regelmatig, bijvoorbeeld voor ieder belangrijk beslismoment of business gate, kan worden gevolgd en geëvalueerd, het zogenaamde Genesis onderzoek.
De eerste projectresultaten laten zien dat Genesis de sterke en zwakke
aspecten van een innovatie duidelijk kwantificeert. Met Genesis kunnen
projecten beter bestuurd worden, zowel door het management als door
het projectteam zelf. Op basis van de informatie geleverd door Genesis
over de diverse ontwikkelprojecten kan het management een beslissing
worden genomen welke innovaties verder ontwikkeld moeten worden.
Genesis meet de kans op succes van een innovatief project op het
niveau waar de benodigde informatie aanwezig is, het projectteam. De
teamleden en de projectleider zijn de personen binnen de organisatie die
het best op de hoogte zijn van de sterke en zwakke punten ervan. Door
het anoniem evalueren van hun eigen project komen de feitelijke problemen ten aanzien van het project op tafel. Door een basis te leveren
voor het gezamenlijk evalueren van een project door een projectteam
bevordert Genesis de communicatie tussen de verschillende functies tijdens het innovatieproces. De analyse draagt bij tot het voeren van de
discussie binnen het team. Door het voeren van deze discussie kan de
kans op succes door het team zelf verbeterd worden. Succes binnen productontwikkeling is dus niet noodzakelijkerwijs afhankelijk van intuïtie
en geluk alleen. Het is ook af te dwingen door de gerichte combinatie
van theoretische en toegepaste bedrijfskundige kennis.
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E-Logistics als succesfactor voor E-commerce
11.1 Inleiding
Met name in de business-ta-business (B2B) omgeving wordt al veel
elektronisch verkocht (e-commerce, Van der Zee,1999) en ingekocht
(e-procurement, Pettinga, 1999). Onderzoeken voorspellen dat in 2005
de totale B2B-markt via Internet 2,5 tot 3 biljoen dollar zal bedragen.
In de business-to-consumer (B2C)situatie, vinden vergelijkbare ontwikkelingen plaats. Logistiek is facilitair voor e-commerce en e-procurement en wordt e-logistics of e-fullfillment genoemd. Hoewel elogistics veelal slechts als een zgn. back-office activiteit wordt gezien,
wil dit niet zeggen dat e-logistics geen cruciale concurrentiefactor is.
In deze bijdrage wordt deze stelling onderbouwd (Ploos van Amstel,
Van Goor, 200 1).
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 11.2 wordt
ingegaan op de gevolgen van e-business voor de logistiek, geïllustreerd met de ervaringen van een aantal ondernemingen. Het
logistiek concept rond e-logistics wordt in paragraaf 11.3 geïntroduceerd. In paragraaf 11.4 wordt ingegaan op de distributiezijde inclusief de gevolgen voor de drie deelsystemen van de distributielogistiek.
Een verhandeling over succesvolle e-logistics op basis van ervaringen
van een werkgroep van de vereniging Logistiek management (vLm)
vormt de inhoud van paragraaf 11.5. Een conclusie besluit deze bijdrage in paragraaf 11.6.

11.2 Gevolgen van E-business voor logistiek
E-business en e-commerce bieden ongetwijfeld allerlei commerciële
voordelen. Toch is de uitspraak van Buuron (Vendex-KBB) tekenend
voor de huidige, nogal eenzijdig op de front-office gerichte, aanpak
van e-commerce: 'we zijn er hartstikke druk mee, maar verdienen er,
net als Amazon, geen cent aan' (Logistiek Krant, 25 november 1999).
Van Solt (Albert Heijn) kwantificeert deze uitspraak tijdens de
Nationale Logistiekdag 2000:
"AH Thuisservice behaalt een bruto marge op haar verkopen van
gemiddeld 33%. Deze marge is ter dekking van 11% transportkosten,
10% kosten van orderverzamelen , 8% kosten van orderentry en facturering en 4% overhead. Conclusie: E-business in deze sector is nog
niet winstgevend, tengevolge van de relatief hoge logistieke kosten."
E-business geeft ondernemingen de kans om beter te voldoen aan
individuele wensen van klanten. Daar staat tegenover dat in businessto-consumer (B2C) en toch ook in business-ta-business (B2B) e-commerce resulteert in een exponentieel groter aantal kleinere orders,
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meer just-in-time leveringen aan klanten die over de hele wereld
gevestigd kunnen zijn (Berger, 1999 en Lee,1999). Daarbij hoort een
relatieve stijging van de logistieke kosten. Die zijn alleen terug te verdienen door uitschakeling van stappen in de logistieke keten.
Onderzoeksbureau Forrester deed in de zomer van 1999 een studie
naar de gevolgen van e-business voor de logistiek (zie tabel I).

Traditionele logistiek

E-commerce logistiek

~-········--

Zendings grootte

Bulk

Klant

Vaste relaties

Besturing

Pakketjes
Push

Anoniem
Pull

Goederenstroom

Eén-richting

Twee-richtingen

Ordergrootte

Meer dan Euro 1000

Minder dan Euro 1000

Geconcentreerd

Zeer verspreid

Stabiel en voorspelbaar

Onvoorspelbaar en veranderlijk

D.

'

1

'

-or

"Ver-antwo•or·c~le·Htj!11Jl';:,:h'ît: e<::JIIud

Per logistieke schakel

i Voor de hele supply chain

Tabel 1: Traditionele logistiek vergeleken met e-commerce logistiek
Bron: Forrester (1999)

Eén van de belangrijkste conclusies was dat de leveringen
menteerder worden. Vroeger brachten fabrikanten hun productie in
bulkladingen naar de bestemming (de volgende stap in de keten). In
de toekomst gaan ze steeds meer in kleine vrachten rechtstreeks naar
andere afnemers verderop in de keten, soms zelfs naar de eindconsument De on-line retailers (zgn. e-tailers) zien volgens Forrester het
aantal pakjes per dag meer dan verdubbelen. Logistiek dienstverlener
Van Gend & Loos verwacht dat het aantal afhaaladressen stijgt van
6000 naar 9000 per dag. Het aantal afleveradressen zal zelfs vervijfvoudigen: van 60.000 naar 300.000 per dag.
In een studie van de Andersen Consulting (1999) worden de oorzaken
van niet succesvollee-business geïnventariseerd (zie tabel 2).
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Item not in stock
Late delivery
Delivery price high
Communication problems
No purchase confirmation
Limited selection
Site hard to use
Unable to complete purchase
Price non competitive
Not enough gift options

64%
40%
38%
36%
28%
27%
26%
25%
22%
16%

Tabel 2: Problemen met e-business
Bron: Andersen Consulting (1999)

De conclusie is dat veel oorzaken van het niet succesvol zijn van ebusiness gezocht moeten worden in de logistieke sfeer.
Een andere conclusie van Forrester (1999, zie boven) is dat de klant
steeds hogere eisen gaat stellen. Als klanten binnen enkele minuten
een order kunnen plaatsen, dan willen ze die ook zo snel mogelijk
afgeleverd zien. Naast die kortere levertijden wil de klant het product
afgeleverd krijgen op de tijd dat het hem uitkomt. Voor een consument
is dat het tijdstip dat hij thuis is. Voor een bedrijf is dat het moment
waarop het product gebruikt wordt, zodat het niet op voorraad hoeft te
liggen. Meer just in time-leveringen dus. Daarnaast ontstaan meer
retouren van klanten met name in B2C.
De besturing van de supply chain zal gebeuren op basis van de concrete orders van klanten. De voorspelbaarheid van de vraag en daarmee de benodigde capaciteiten wordt daarmee bijzonder moeilijk.
Daaraan wil de klant informatie over de voortgang van de levering.
Naast de absolute kwaliteit van het logistieke proces, is ook de kwaliteit van de administratieve processen bepalend voor succes.
Kortom: de goederenstroom wordt ontzettend dun en er mag helemaal
niets fout gaan. In de back-office worden e-fulfillment en e-logistics
de belangrijkste kritieke succesfactoren van e-business. Dit is alleen
mogelijk wanneer de verantwoordelijkheden voor de totale supply
chain in één hand ligt.
Snijders (1999) komt op basis van een aantal interviews met ondernemingen die actief zijn met een webwinkel (bijvoorbeeld Overtoom,
Wehkamp, Dell en de Nederlandse Pakketdienst) tot een opsomming
van een aantallogistieke gevolgen van e-commerce en vat deze in zes
punten samen:
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1. Internet is een snel medium. Snelleveren is daardoor belangrijk
maar klanten verwachten meer nog dat er flexibel kan worden
geleverd, op een afgesproken datum en tijdstip. Voorwaarde daar
voor is ketengekoppelde orderopvolging, waarbij de orderinput
wordt gekoppeld aan de orderverwerking.
2. Internet is een interactief medium. Bedrijven worden continu
'gevoed' met marktinformatie, waardoor ze kunnen inspelen op
(veranderende) klantenwensen en -eisen.
3. Bedrijven gaan rechtstreeks zaken doen met afnemers. Het snel
kunnen leveren noodzaakt tot de beschikbaarheid van producten
dichter bij de klant. Dat heeft consequenties voor het niveau van
de (veiligheids)voorraden in de keten.
4. Net als bij telebankieren gaat bij online winkelen de klant rechtstreeks input leveren. Het automatiseringssysteem, dat nu doorgaans nog is ingericht op medewerkersniveau moet daarvoor ook
op klantniveau toegankelijk kunnen zijn. Door die klanteninput
wordt ook de logistiek aangestuurd, waardoor het koppelen van de
administratieve orderwerking en het logistieke proces een voor
waarde voor e-commerce wordt
5. De afleverhoeveelheden worden kleiner en leadtimes korter. De
daardoor toenemende administratieve handelingen vragen om
meer gedetailleerde informatie. Die overvloed aan gegevens heeft
als voordeel dat daardoor de logistiek optimaal kan worden aangestuurd en bijgestuurd. Het stelt echter wel hoge eisen aan het
automatiseringssysteem.
6. Door invoering van e-commerce krijgen schakels in de keten een
andere functie of verdwijnen ze helemaaL Als gevolg daarvan dienen bedrijven zich te heroriënteren op hun markt- en concurrentiepositie. Daarom gaat invoering van e-commerce vaak gepaard
met strategische koerswijzigingen.
Ook Koens (1999) komt op basis van een aantallezingen tijdens een
Euroforum-congres met inleidingen van onder meer Cisco, KLM
Cargo en Maclntosh tot een inventarisatie van logistieke consequenties van e-commerce. Hij vat die puntsgewijs als volgt samen:
1. Bedrijven die in staat zijn de aflevering van de bestelde goederen
via het Internet te regelen zijn spekkoper. Dat geldt helaas alleen
voor software leveranciers, uitgeverijen en platenmaatschappijen
die via downloaden de spullen bij de klant krijgen.
2. Daar waar de goederen fysiek moeten worden afgeleverd kunnen
bestaande dienstverleners als de PTT, met ervaring in afleveren bij
de consument, een rol spelen.
3. De keten wordt omgekeerd: de klant zit aan het stuur en bepaalt
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wat er geproduceerd gaat worden. Op voorraad produceren is er
niet meer bij.
4. Schakels in de keten kunnen komen te vervallen. Waar dat mogelijk is pakt dat zeer voordelig uit: korte doorlooptijden, minder
fouten, minder administratie en minder kosten.
5. E-commerce dient te worden geïntegreerd in de interne bedrijfsprocessen. Dat stelt hoge eisen aan de backoffice systemen: in real
time een site genereren vanuit de productcatalogus, in real time de
levertijd bepalen, in real time de site aanpassen aan het profiel van
de gebruiker.
6. Te gemakkelijk roepen sommige sprekers dat op order geproduceerd wordt en voorraden dus verdwijnen. In de praktijk is dit
maar ten dele waar. Een veld bloemen is ook voorraad. Niet Cisco
zelf, maar wel de onderdelenfabrikant in het Cisco-netwerk houdt
nu voorraad. Kortom, er is nog steeds voorraad. maar die komt
hoger in de keten te liggen bij laagwaardige grondstoffen.
In genoemde publicaties staan een aantal overeenkomsten met betrekking tot de logistieke gevolgen van e-commerce. Van Gorsel en
Tognetti (2000) stellen dat alle genoemde veranderingen een grote
invloed hebben op de transport-, warehousing- en distributieprocessen.

11.3 Logistiek concept: E-logistics
In het kader van een logistiek concept moeten er beslissingen worden
genomen over vier aspecten, te weten de logistieke grondvorm, het
logistieke besturingssysteem, het logistieke informatiesysteem en de
logistieke personele organisatie (zie figuur 1). Ook bij het herontwerpen van een logistiek concept in het kader van e-business zijn deze
aspecten uitermate bepalend voor het succes van een onderneming.
We zullen in deze paragraaf enkele aspecten van het e-Iogistics concept bespreken en beginnen met de grondvorm.
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Figuur 1: Vier elementen van een e-logistics concept
Grondvorm e-logistics
Voor de e-logistics in B2C (en voor een deel ook voor B2B) kunnen
zes basisconfiguraties worden onderscheiden (zie figuur 2):
I. De e-logistics wordt geïntegreerd in het bestaande distributienetwerk van de onderneming (regulier DC). Van hieruit worden de
klanten direct beleverd. De onderneming doet aanpassingen
binnen de bestaande distributiecentra om de kleine orders te kunnen verwerken. Voordelen zijn de snelle inpasbaarbeid (ook qua
ICT) en de relatief lage investeringen. Bovendien kan de onderneming uit de normale voorraden putten. Ook zijn er nadelen: mogelijke verstoring van andere distributieprocessen, discussie over
voorraden en uiteindelijk hogere operationele kosten.
2. De e-logistics wordt in een speciaal, dedicated, distributiecentrum
ingericht van waaruit de klanten direct worden beleverd
(E-logistics DC). Voordeel ten opzichte van de eerste variant is dat
de onderneming meteen van aanvang af de beste processen kan
inrichten. Nadeel is zonder meer de geringe flexibiliteit voor veranderingen in ordervolume, producten of nieuwe servicecriteria.
3. De e-logistics wordt uitbesteed aan een gespecialiseerde logistieke
dienstverlener (E-logistics uitbesteed). Grote voordelen zijn de
snelle start die mogelijk is, de expertise van de logistiek dienstverlener en de flexibiliteit.
4. De e-logistics wordt geregeld door de leveranciers van de webverkoper. De leveranciers leveren dus direct aan de klanten. De
Angelsaksische literatuur spreekt over drop-ship fulfillment. Dit is
het meest virtuele distributiemodeL De afhankelijk van de logistieke
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prestaties van de leveranciers is groot, de eisen van ICT zijn hoog
en het combineren van producten in één levering is complex.
Voordelen zijn te vinden in voorraad- en handlingkosten voor de
e-tailer.
5. De e-logistics wordt geregeld door de producten vanuit de bestaande winkelinfrastructuur te leveren aan klanten. De winkellevert
aan de klant of de klant haalt bij de winkel af. Dit is een relatief
eenvoudige maar op termijn dure oplossing voor e-logistics.
6. De e-logistics wordt gerealiseerd vanuit het bestaande distributienetwerk dat via de bestaande winkels of afhaalpunten aflevert aan
de klanten. De Angelsaksische literatuur spreekt over flowthrough fulfillment. Een belangrijk voordeel hierbij is de mogelijkheid de klant te instrueren of extra service te geven als bijvoorbeeld installatie.
Uiteraard zijn nog andere combinaties van de bovenstaande zes mogelijk.

IIeveranciers I

regulier DC

I
regulier DC
I

E-logistics
DC
11

E-logistics
DC

I
I

bestaande
winkelinfra-

11

bestaande
winkel intra-

Consumenten

Fzguur 2: Grondvannen e-logzstzcs
Bron: Mann e.a., 1999
Besturing, informatie en organisatie
Het besturen van een goederenstroom wordt kritischer naarmate een
traditionele economie verschuift naar een e-economie. Dit betekent
dat het administratief en fysiek volgen van klantenorders (tracking en
tracing) een absolute noodzaak is om klanten naar tevredenheid te
kunnen leveren. Hierin bestaat een analogie met Supply Chain
Management (SCM). Bij SCM gaat het over een combinatie van twee
of meer ondernemingen, die gezamenlijk aan de behoefte van de eindklant voldoen (Van Goor, 2001, zie ook de bijdrage van Van Weele ).
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Dat geldt per definitie voor e-business: een goede "E"- aanbieder kan
niet bestaan zonder een goede relatie met een betrouwbare e-fulfillment partner. Software-leveranciers betrekken terecht beide zijden
van e-business in hun ontwikkeltrajecten; zie bijvoorbeeld MySAP. In
het kader van SCM en e-business constateren wij bovendien een hernieuwde belangstelling voor Distribution Requirements Planning
(DRPI).
11.4 Van F-distributie naar E-distributie

In het kader van de fysieke distributie of distributielogistiek is het
gebruikelijk om drie deelsystemen te onderscheiden. Het betreft het
voorraadbeheer in ketens, de warehousing en het externe transport
(Van Goor, Ploos van Amstel,l999). Alle veranderingen op het gebied
van e-business hebben een directe invloed op het functioneren van
deze drie deelsystemen. In deze paragraaf worden een aantal invloeden besproken. In figuur 3 zijn de drie "E"-deelsystemen weergegeven rond E-distributielogistiek.

E-Voorraadbeheer

I
E-Warehousing

E-Transport

Figuur 3: De drie deelsystemen van de E- distributielogistiek
Bron: van Goor, Ploos vanAmstel, 1999

E-Voorraadbeheer
Het voorraadbeheer in het kader van e-business is wellicht kritischer
dan het voorraadbeheer in een traditionele omgeving. In het geval van
out-of-stock van zijn voorkeursartikel, is de consument die zelf boodschappen doet veelal bereid om naar een ander merk te kijken. Die
regel bestaat er bij e-business niet: er moet exact aan de merkvoorkeur
en bestelde hoeveelheid worden voldaan. Om in een korte doorlooptijd te kunnen leveren aan afnemers is het noodzakelijk om de voorraadpunten relatief dicht in de buurt van de klant te situeren. Met de
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toename van het aantal voorraadpunten stijgt de waarde van de voorraad in een keten en daarmede de voorraadkosten.

E-Warehousing
E-business heeft tot gevolg dat het klantenorderontkoppelpunt sterk
stroomopwaarts wordt verschoven. Dit resulteert in zeer grote aantallen kleine orders. Veel producenten en hun dienstverleners zijn daar
(nog) niet voldoende op ingesteld. Alleen bij een voldoende kritische
massa is het lonend om te investeren in volledig geautomatiseerde of
gerobotiseerde orderverzamelsystemen, die in staat zijn om te pieken
op naam van de eindgebruiker. Postorderbedrijven en enkele groothandels lijken in dit opzicht over de beste papieren te beschikken.
In het kader van e-business wordt e-warehousing ook wel virtual
warehousing genoemd. Meerdere fysieke voorraadpunten worden
door middel van reai-time informatiesystemen beschouwd als één
totaal voorraad. Producten die van meerdere leveranciers of distributiecentra moeten komen, behoeven daarmede niet eerst fysiek op
dezelfde locatie te worden opgeslagen. Virtual warehousing gaat over
de regie over voorraden in een keten.
Transport
Door Supply Chain Management (SCM) zijn de logistieke stromen
tussen industrie en handel steeds dunner en hoog frequenter geworden.
Directe distributie wordt dan ook steeds minder lonend. Dit probleem
treedt in versterkte mate op bij e-business naar consumenten en
industriële afnemers. Logistieke samenwerking tussen toeleveranciers
wordt door zowel fabrikanten als retailers gezien als een goede oplossing voor het verdichten van logistieke stromen. Toch laat een studie
van Connekt (1999) zien dat het samenwerken binnen branches niet
voldoende is om het aantal wegkilometers te beheersen. Alleen branche-overstijgende samenwerking biedt soelaas, zoals figuur 4 laat zien.

250% --------------------------------------------------~

Wegkilometers en transportkosten
200% --------150%

.2000
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11112010
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Figuur 4: Bundeling logistieke stromen
Bron: Connekt (19999)
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Er zijn drie mogelijkheden om stromen te verdichten in een SCM-economie. Deze vormen ook het uitgangspunt voor het verdichten van die
stromen in het kader van e-business.
het (verder) inschakelen van logistieke dienstverleners of het
(opnieuw) inschakelen van de groothandel. Logistieke dienstverleners proberen terecht meer en meer om cross-doek operaties te
regisseren. Toch moet de functie van de groothandel niet worden
onderschat. Recente studies in de medische branche en de elektrotechnische sector hebben uitgewezen dat indirecte distributie
betrouwbaar en goedkoper kan zijn.
• het horizontaal samenwerken tussen producenten van producten
met vergelijkbare productkarakteristieken. Wanneer we kijken
naar de waardedichtheid en verpakkingsdichtheid van producten,
dan blijkt er veel samenwerking tussen categorieën te kunnen worden ontwikkeld. Hoewel het categoriewijs aanleveren nog veelal
de voorkeur verdient, zijn er voorbeelden, waarin dat niet meer
efficiënt mogelijk is. Het zoeken naar 'Neue Kombination' over
productgroepen heen, vormt dan ook een uitdaging.
• het samenwerken tussen retailers onderling. Albert Heijn realiseert
27% marktaandeel door middel van vier fullline distributiecentra.
Extrapolatie van dit gegeven naar de totale Nederlandse markt
geeft aan dat we 100% van de markt zouden kunnen bedienen met
16 distributiecentra. Dit gegeven staat in schril contrast tot de
ongeveer 60 distributiecentra, die anno 2000 nog operationeel
zijn. Hoewel er bovengrenzen (60.000 m2) zitten aan de omvang
waarbij een DC nog efficiënt kan functioneren, blijken fabrikanten
het zeer sterk eens te zijn met deze stelling (Grievink,l999). Het
loskoppelen van het gebruik en het eigendom van infrastructuurzoals dat bijvoorbeeld in de energiebranche en de telecomindustrie
inmiddels gerealiseerd is is een eerste stap in de goede richting.
Waarom zouden de goederen van Schuiterna niet via Laurus' DC's
kunnen worden gedistribueerd. Waarom verloopt de goederenstroom van Edah niet via de AH DC's? Het zijn momenteel met
name de commerciële, de emotionele en de politieke factoren, die
dergelijke oplossingen in de weg staan.
Deze trends worden door e-business alleen maar versterkt. Aanbieders
van producten en diensten zullen en moeten aan de back-office kant
veel meer gaan samenwerken. Front-office blijft men concurrenten,
maar back-office wordt men partners.
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11.5 Succesvolle E-Logistics
Binnen de vereniging Logistiek management (vLm) heeft de werkgroep e-commerce zich gebogen over de consequenties van e-business voor logistiek en supply chain management. Naast het in kaart
brengen van logistieke consequenties wil de werkgroep aangeven
waar nieuwe kansen liggen om op logistiek gebied te scoren. De
werkgroep concludeert dat de logistieke consequenties niet overal hetzelfde zijn. Er zijn veel verschillende varianten van e-business denkbaar, allemaal met meer of minder grote gevolgen voor de logistiek.
Om wat meer duidelijkheid te scheppen heeft de werkgroep onderscheid gemaakt tussen drie factoren die van invloed zijn op elogistics: het betreft de richting van de ketenintegratie, de veranderingen voor de schakels in de keten en de diversiteit in het aanbod van
producten.
•

De eerste factor is de richting van ketenintegratie: voorwaarts of
achterwaarts. Met voorwaartse integratie doelt de werkgroep op
rechtstreekse verkoop aan consumenten of andere bedrijven. Een
voorbeeld is Piet Klerkx, die de meubelcollectie op het Internet
heeft gezet. Klanten kunnen online een bankstel bestellen, maar
moeten net als bij een bezoek aan de woonboulevard acht weken
wachten op de aflevering. De logistieke consequenties vallen dan
mee. Internet is hier niet veel meer dan een ander verkoopkanaaL
Achterwaartse integratie daarentegen speelt zich af in de toeleveringsketen. Eén van de voorbeelden hiervan is Ford, dat het hele
inkoopproces via Internet willaten verlopen. Nog een stap verder
is het delen van informatie over voorraad of orderportefeuille met
andere schakels in de supply chain. De supply chain wordt zo
transparant. Vraag en aanbod worden volledig zichtbaar.
Achterwaartse integratie grijpt dieper in op de logistiek dan voor
waartse integratie.
De tweede factor is gericht op veranderingen in de keten. Leidt ebusiness tot behoud van de bestaande supply chain of zullen schakels verdwijnen of een andere rol krijgen? In het geval van Piet
Klerk blijft de bestaande supply chain volledig intact. De klanten
van Piet Klerx willen zich wel door de site laten informeren, maar
gaan, ondanks de bestelmogelijkheden, toch naar de winkel om
het product te voelen en te kopen. Bij Buy-IT-direct zijn de consequenties groot. Buy-IT-direct fungeerde tot voor kort onder de
naam PC Dynamics als groothandel in IT- producten, maar heeft
zich afgelopen jaar omgevormd tot webwinkeL Producten worden
niet meer via dit bedrijf, maar rechtstreeks van producent naar
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klant getransporteerd. De groothandel is als logistieke en commerciële schakel uit de keten verdwenen.
De laatste factor is de diversiteit aan producten en de breedte van
het assortiment. Amazon.com dat begon met alleen boeken, maar
nu ook cd's en cadeau-artikelen aanbiedt. Hoe breder het assortiment, hoe meer het bedrijf in logistiek opzicht te behappen heeft.
Drie factoren zijn bepalend voor de logistieke consequenties van ebusiness. Ondernemingen die louter hun bestaande assortiment aan
bestaande klanten te koop aanbieden hoeven hun logistieke processen
nauwelijks aan te passen. Bedrijven daarentegen die hun hele supply
chain via het Internet willen aansturen, schakels in de supply chain
willen overslaan en van de gelegenheid gebruik maken om het assortiment te verbreden bevinden zich in het andere uiterste.
Ondernemingen die starten met e-business, moeten goed nadenken
over hun logistieke model. De werkgroep noemt drie kernvragen. De
eerste vraag is of je in geval van verkoop aan consumenten direct of
indirect moet leveren. Moet Albert Heijn zijn producten thuis afleveren of bij kantoor, school of benzinestation? Het ligt eraan welke service Albert Heijn wil bieden. De laatste meters naar de klant zijn de
duurste (Murphy, 2000)
De tweede vraag is hoe je zorgt voor verdikking van de goederenstromen. Klanten die op de site van Albert Heijn hun boodschappen doen
zijn niet zondermeer bereid een extra toeslag voor levering aan huis te
betalen. Combineren van goederenstromen kan dan helpen om de
transportkosten laag te houden. Logistiek dienstverlener Swiss Post
doet voor zeven webwinkels de complete fulfillment, inclusief de aansturing van producenten en transport naar de klant. Door bundeling
van activiteiten heeft Swiss Post de logistieke kosten met 25 procent
gereduceerd.
De derde vraag is welke logistieke infrastructuur nuttig is. De Britse
retailer Tesco gebruikt de eigen winkels om Internetorders te verzamelen. Albert Heijn doet datzelfde in een speciaal daarop ingericht
distributiecentrum. En in de VS wil retailer Webvan speciaal met het
oog op e-business dertig distributiecentra bouwen.
Er is geen eenduidige oplossing te geven voor de inrichting van elogistics. Voor iedere onderneming luidt het antwoord op bovenstaande drie vragen weer anders. Terwijl e-logistics juist de cruciale factor
is om als winnaar uit het spel van e-business te komen. Een spannende strijd. E-business brengt misschien nieuwe initiatieven die meer
kwaliteit, lagere prijzen en betere leveringsvoorwaarden bieden. Nu
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genieten bedrijven nog enige geografische bescherming, met Internet
vallen grenzen en daarmee die bescherming weg.
De werkgroep stelt dat de winnaars van morgen die ondernemingen
zijn die voorwaartse ketenintegratie combineren met achterwaartse
ketenintegratie. Dat zijn die ondernemingen die het snelst kunnen reageren op de wensen van klanten, die een order direct in productie kunnen nemen en andere partijen via internet kunnen aansturen.
Voorbeeld Cisco
Cisco is leverancier van internetapparatuur (routers) Via Cisco
Conneetion Online kunnen klanten zelf hun computers samenstellen. De website checkt de klantenorders op eventuele fouten. Een
order die tegelijk een Franse handleiding en een Engelse stroomkabel bevat, lijkt op het eerste zich niet logisch. Op dat moment
komt de site tussenbeide en vraagt de klant om een bevestiging.
Elke klant die de site bezoekt en een bestelling plaatst, kan meteen
ook zien hoeveel dat hem zal kosten, alles inbegrepen. Klanten die
al een bestelling hebben uitstaan, kunnen via de site de status van
hun order nakijken. Verder kan men op de site terecht voor nieuwe
softwarereleases, technische documentatie en publicaties. Cisco
concentreert zich op zijn kerncompetentie en besteedt de rest uit.
De Europese markt wordt bediend vanuit de assemblagefabriek
van Jabil Circuit in Schotland. Jabil Circuit regelt de volledige
afhandeling van de klantenorder: assemblage, verpakking en verzending. Elke nieuwe of gewijzigde order verschijnt via het
Internet direct in het systeem van Jabil Circuit en betrokken partners in de supply chain. Die kunnen direct maatregelen nemen,
zoals materiaal inkopen of transport regelen. Als het moet kan
Cisco vanuit zijn productiefaciliteit in Schotland binnen 24 uur een
op maat gemaakt product in heel West-Europa bij de klant op de
stoep hebben staan. Via het Internet is de hele virtuele demand en
supply chain zichtbaar.
Vooralsnog zijn het nieuwe bedrijven als Amazon.com en Dell die
succesvol zijn. E-business goeroe Roei Pieper (2000) gelooft niet dat
bestaande ondernemingen met nieuwe Internettechnologieën om kunnen gaan. Die zijn met hun huidige organisatiestructuur niet in staat
om snel veranderingen te ondergaan. De vLm-werkgroep signaleert
barrières, zoals nog niet voldoende vertrouwen tussen leveranciers en
afnemers en de vaak gebrekkige kwaliteit van informatie. Dat zijn
geen nieuwe problemen, maar ze worden met e-business wel uitvergroot.
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11.6 Conclusies
E-business veel kan leren van Supply Chain Management. Dat geldt
zeker voor e-logistics. SCM is als eerste geconfronteerd geworden
met het dunner worden van goederenstromen. Dat probleem wordt
alleen nog maar actueler naarmate we over e-business in een B2B en
zeker in een B2C- omgeving spreken. In deze bijdrage hebben we met
betrekking tot dat onderwerp een aantal problemen en een aantal
mogelijke oplossingen besproken. De schaarse literatuur over dit
onderwerp zal de komende jaren gedreven vanuit de praktijk - een
behoorlijke impuls ondergaan.
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De nieuwe uitdaging voor WIW-organisaties: marktgericht worden
12.1 Inleiding
Al sinds medio jaren '80 streeft de centrale overheid naar deregulering en het stimuleren van (semi)overheidsdiensten. De gedachte is
dat ook in de publieke sector prikkels van marktwerking leiden tot een
hogere efficiency en een betere dienstverlening naar het publiek. De
gevolgen zijn anno 2001 duidelijk te zien. De betrokkenheid en
inmenging van de overheid in de Nederlandse Spoorwegen is verminderd, de PTT is verzelfstandigd, de kunst- en theaterwereld moet zijn
eigen broek grotendeels ophouden en ook veel semi-overheidsinstellingen moeten een deel van hun geld "uit de markt" halen of worden
hierop afgerekend (bijv. de Vereniging Kamer van Koophandel).
Hoewel het effect van de deregulering verschilt per sector is het duidelijk dat de betreffende instellingen door de overheid over de volle
breedte zijn gedwongen meer marktgericht te gaan werken. Het laatste is doorgaans geen eenvoudige zaak. Zoals Hein van der Hart in
zijn boek "Leveren zonder prijssignaal" (1983) al aangaf vraagt het
een cultuuromslag en het ontwikkelen van de commerciële functie
van het bedrijf. De aandacht van de organisatie moet zich gaan verplaatsen van de overheid of sponsor naar afnemers, nieuwe geldschieters en eventuele concurrenten. Dit vereist een beleidsvoering
die is gericht op "unlearning of yesterday" en "inventing tomorrow".
Het is een proces dat de organisatie zelf moet verkennen en doormaken, liefst geholpen door een ervaren buitenstaander die de weg wijst.
Het doel is het ontwikkelen van de marketingfunctie van de organisatie opdat zij in de toekomst zelfstandig marktgericht kan opereren.
Opmerkelijk is dat na grote (semi)overheidsorganisaties ook lokale
overheden en diensten bloot zijn gesteld aan het marktdenken. Een
interessante case zijn de WIW-organisaties, die uitvoering geven aan
de Wet Inschakeling Werkzoekenden. Recentelijk hebben zij zich
geconfronteerd gezien met een complex aan nieuwe wetten en regelgevingen. Deze maakten dat zij als organisatie in de publieke sector
werden geconfronteerd met de spelregels zoals die al jaren van toepassing zijn in de private sector. Een interessante vraag is: hoe marktgericht zijn deze WIW-organisaties na deze recente confrontatie met
de marktwerking?
In deze bijdrage wordt na deze inleiding eerst ingegaan op de Wet
Inschakeling Werkzoekenden (WIW), de bijbehorende organisaties
(WIW's genoemd) en de veranderende omgeving. In paragraaf 12.3
komt het onderzoek uitgebreid aan de orde, waarna de resultaten in
paragraaf 12.4 worden beschreven. De bijdrage wordt afgesloten door
kernachtige conclusies.
Op basis van een onderzoek onder een dertigtal WIW-organisaties
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wordt vastgesteld hoe het staat met hun marktgerichtheid. Het laatste
verwijst naar de mate waarin de organisatie zich in haar denken en
handelen naar alle voor haar relevante marktpartijen richt. De conclusie is dat een groot deel van de instellingen nog steeds meer overheid
dan marktgericht werkt. Er wordt systematisch informatie verzameld
ten aanzien van de overheid maar aan werkzoekenden en bedrijven
bestaat minder een boodschap. Ook het binnen de eigen organisatie
verspreiden van deze relevante informatie staat niet hoog op de agenda. Uit de resultaten blijkt dat de WIW-organisaties die méér marktgericht werken het beduidend beter doen dan hun collega's die dit niet
of minder doen.
12.2 De WIW's en hun veranderende omgeving

In het verleden was de uitvoering van de wet voor reïntegratie van
mensen uit de WW en WAO volledig gedelegeerd aan de WIW's. Zij
vormden het verlengstuk van de lokale overheid en waren speciaal
gericht op dit doel. De recente wetswijzigingen veranderde het monopolie van de WIW's en wijzigde de bestaande één op één relatie.
Voortaan stond het de wethouder van sociale zaken vrij om ook andere partners in het reïntegratieproces te betrekken. Dit heeft ondermeer
geleid tot concurrentie, zelfs van commerciële organisaties (o.a.
Randstad) en een gratis -op basis van subsidies draaiend- initiatief dat
"KLIQ" heet.
Bijgevolg is een complex (semi)marktmechanisme ontstaan dat in
figuur 1 a (VOOR) en b (NA) is weergegeven. Het werkt als volgt: de
gemeenten bepalen hun doelstellingen ten aanzien van arbeidsreïntegratie. Zij kiezen hun uitvoeringspartners om hun doelstellingen te
halen. Hiertoe stellen zij een shortlist samen van partners waarnaar ze
vervolgens hun werkzoekenden doorverwijzen. De arbeidsverzekeraars oefenen invloed uit op dit proces. De WIW (of concurrent) gaat
voor de werkzoekenden aan de slag voor een baan bij een bedrijf of
andere organisatie. Het doel is de werkzoekenden te plaatsen.
Waar traditioneel de prestatie van de WIW's direct gekoppeld was aan
de gemeente en haar doelstellingen ten aanzien van het uitvoeren van
de wet op reïntegratie (zie figuur la) is door de wetswijzigingen het
een en ander veranderd. Hoewel de gemeenten nog steeds de
opdrachtgevers zijn, staan de WIW's door de introductie van concurrerende partijen minder centraal dan voorheen. De bedrijven en de
werkzoekenden zijn meer prominent in beeld gekomen. In het nieuwe
stelsel staat hierdoor hun tevredenheid ook meer centraal, hetgeen
eenvoudig valt in te zien. Wanneer namelijk een WIW organisatie
beter in staat is bedrijven aan zich te binden via relatiebeheer en werkzoekenden op een betere wijze plaatst, wordt de kans op toekomstige
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plaatsingen groter. Dit kan door meer plaatsingen bij één bedrijf dan
wel via mond tot mond reclame bij andere bedrijven en instellingen.
Het maakt meteen duidelijk dat ook de relatie van de WIW organisatie met de werkzoekende cruciaal is geworden. Immers, als de relatie
tussen beiden beter is en de behoeften en problemen van de werkzoekenden beter worden begrepen zal een betere baan kunnen worden
gevonden met dito resultaat. Het laatste vertaalt zich in het beter
weten te realiseren van de gemeentedoelstellingen en dus weer meer
toekomstige opdrachten.
Samenvattend kan gesteld worden dat in het nieuwe systeem een
WIW organisatie meer aan de prikkels van de markt bloot staat. Zij
moet marktgerichter opereren zowel richting gemeenten, werkzoekenden als bedrijven.

(a) VOOR

(b)NA

Figuur 1 a en b: Situatie van de W/Ws voor en na de recente wet- en
regelgevingen
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De consequentie is dat WIW's hun marketingfunctie moeten ontwikkelen en marktgerichter moeten gaan werken. Dit vraagt een strategisch marketing beleid met aandacht voor het segmenteren van de
markt en het zichzelf positioneren ten opzichte van andere aanbieders.
Bij het "zichzelf verkopen aan gemeenten" moet het WIW management beter dan voorheen zicht hebben op de toegevoegde waarde die
zij levert voor gemeenten, werkzoekenden en bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede kennis van de behoeften bij deze marktpartijen en de ontwikkelingen die hierop van invloed zijn, zoals het
gedrag en de inspanningen van concurrenten. Via het aanwenden van
deze kennis in de organisatie bij beleidsbeslissingen moet dit leiden
tot een betere dienstverlening, een beter relatiebeheer en uiteindelijk
meer tevreden klanten in brede zin. Ten aanzien van dit laatste geldt
het principe "meten is weten", dat door regelmatige uitvoering van
klanttevredenheidsonderzoek kan worden gerealiseerd, waardoor de
eigen inspanning richting de marktpartijen inzichtelijk wordt gemaakt
en verder kan worden verbeterd.
Het uiteindelijke doel moet zijn; een algehele marktgerichte cultuur
binnen de WIW-organisatie, waarin waarde creëren voor de verschillende "klanten" of belangengroepen hoog in het vaandel staat.
12.3 Opzet van het onderzoek

Op zoek naar het effect van de nieuwe wet- en regelgevingen is een
enquête gehouden onder 30 deelnemers aan een workshop, georganiseerd als onderdeel van het LIW najaarscongres 2000 met als titel
"Reïntegratie en gesubsidieerde arbeid". Het betrof allen medewerkers van WIW organisaties uit het hele land.
Het onderzoek was gericht op twee aspecten. Ten eerste de mate waarin de organisaties als gevolg van de nieuwe wet nu marktgericht zijn
en actief kennis over werkzoekenden en bedrijven! instellingen verzamelen en in hun beleidsprocessen meenemen. Het tweede aspect
betrof de vraag of een grotere marktgerichtheid bij WIW's zich -net
als bij commerciële bedrijven- vertaalt in een betere prestatie van de
organisatie ten opzichte van concurrerende instellingen en collegabedrijven.
De marktgerichtheid van de WIW's werd eerst in brede zin gemeten
(zie bijlage A voor een kort overzicht). Het ging om de algemene
marktgerichtheid van de organisatie alsmede de verankering ervan in
de organisatiecultuur. In het onderzoek wordt dit genoemd:
MARKTGERICHTHEID (Narver en Slater, 1990). Ten tweede werden
deelaspecten van marktgerichtheid geoperationaliseerd in lijn met wat
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gewoon is in de literatuur over dit onderwerp. De mate van actieve
informatieverzameling richting de verschillende afnemersgroepen
(gemeenten, werkzoekenden en bedrijven/ instellingen) alsmede concurrenten werd blootgelegd (in het onderzoek worden deze variabelen respectievelijk genoemd: MO_GEMEENTE, MO_WERKZ, MO_BEDRIJF,
MO_CONCUR) (Kohli en Jaworski, 1990). Ook werd de mate vastgesteld waarin de informatie daadwerkelijk binnen de organisatie
wordt verspreid en gebruikt (variabele =MO_VERSPREIDEN). Het
meenemen van de deelaspecten zou kunnen bijdragen om inzicht te
krijgen in de mate waarin deze helpen de organisatie als geheel marktgericht te maken.
Vervolgens is gevraagd naar de mate waarin de organisatie zicht houdt op
de ontwikkeling van de tevredenheid van haar klanten door het periodiek
doen van onderzoek hiernaar (Variabele = PERIODIEK_METEN_FERF).
Dit kan ook worden opgevat als marktgericht gedrag.
De prestatie van de WIW's werd breed gemeten door naast het totale
presteren ten opzichte van collega organisaties te vragen naar het relatieve succes in het winnen van gemeenteprojecten en het succesvol
plaatsen van werkzoekenden (variabele= PRESTATIE).
Omdat bij het verklaren van bedrijfsmatige prestaties de strategie van
een organisatie altijd een belangrijke rol speelt werden ook hier vragen over gesteld. Het doel was meer inzicht te verkrijgen in de verschillende strategieën die WIW's volgen en de relatie te leggen naar
het effect van marktgerichtheid. De strategie van de WIW's werd
bepaald aan de hand van 7 vragen die de volgende aspecten afdekten:
gerichtheid op overheid, innovatie, lage kosten, differentiatie van het
dienstenaanbod en een eventuele focus op een deel van de markt van
werkzoekenden.
Op basis van de antwoorden bleken er twee onderliggende strategische
factoren te bestaan. De eerste verwijst kort gezegd naar "overheid gericht"
(en 'geen innovativiteit'). De tweede omvat het 'bedrijfsgericht' opereren
in de zin van een combinatie van 'kostenbeheersing' en 'streven naar
differentiatie van het
aanbod'. In lijn met deze dominante
dimensies werden twee groepen van WIW's geïdentificeerd: één groep
die meer traditioneel haar aandacht in hoofdzaak op de
overheid/gemeenten richt en één groep die meer het accent legt op
bedrijfsmatig opereren (variabele= STRAT_GROEP).
In de volgende paragraaf komen de resultaten van het onderzoek aan
bod.
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12.4 Resultaten van het onderzoek
Marktgerichtheid van de WIW's
Een beschrijving van de marktgerichtheid van de WIW's aan de hand
van de respons op een aantal deelvragen levert het eerste inzicht op.
De resultaten staan weergegeven in een tweetal tabellen (zie tabellen
1 en 2).

Percentage antwoord:
Vraag:

Helemaal Oneens Neutraal Eens Helemaal
oneens
eens

Organisatie als geheel is
marktgericht

6.5

29.0

19.4

41.9

3.2

3.2

25.8

32.3

25.8

12.9

9.7

41.9

19.4

29.0

0.0

3.2

38.7

32.3

19.4

6.5

3.2

12.9

32.3

41.9

9.7

Verzamelt systematisch informatie
t.a.v. ontwikkelingen bij overheden
Verzamelt systematisch informatie
t.a.v. ontwikkelingen bij bedrijven
Goed zicht en visie op veranderende
behoeften werkzoekenden
Tijdens vergaderingen sterkten/
zwakten concurrenten aan de orde

Tabel 1: Beschrijvende gegevens over de marktgerichtheid van W!Ws
Getallen in percentage van totaal (n=30)
Van de respondenten is 45.1% het eens of helemaal eens met de stelling dat men marktgericht is (zie tabell). Ondanks het gegeven dat dit
de minderheid is lijkt het op zich nog redelijk. Op basis van de andere antwoorden is vastgesteld dat deze marktgerichtheid beperkt van
aard is. Zij is puur en alleen gebaseerd op het in de gaten houden van
concurrenten (51.6% eens of helemaal eens) en het zich oriënteren op
overheden (38.7% eens of geheel eens). De informatieverzameling ten
aanzien van bedrijven en werkzoekenden staat op een laag pitje.
Minder dan 30% van de WIW's houdt de ontwikkelingen ten aanzien
van deze marktpartijen bij.
Tabel 2 verschaft verder inzicht in de mate van verspreiding van de
verzamelde marktinformatie en het klantgerichte gedrag door middel
van het actief meten van klanttevredenheid op regelmatige basis. De
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uitkomsten bevestigen het door tabel 1 opgeroepen beeld. De informatie wordt nauwelijks verspreid, wat betekent dat de top van de
organisatie het exclusieve recht op het plannen van de koers van de
organisatie lijkt te hebben. Verder meten zeer weinig organisaties hun
eigen inspanningen op het effect van klanttevredenheid. Ruim 61%
geeft zelfs aan helemaal niet te meten !

Percentage antwoord:
Vraag:

Helemaal Oneens Neutraal Eens Helemaal
oneens
eens

Informatie over marktpartijen
wordt intern verspreid aan voor

12.9

35.5

22.6

25.8

3.2

afdelingen en de organisatie als totaal 22.6

38.7

22.6

9.7

6.5

wie relevant
Het management meet a.d.h.v.
klanttevredenheidsonderzoek en
andere niet financiële indicatoren

i periodiek de performance van

Tabel 2: Beschrijvende gegevens over informatieverspreiding en prestatiemeting
Getallen in percentage van totaal (n=30)
Verklaring marktgerichtheid van de WIW's
Vervolgens was het onderzoek gericht op variabelen die de marktgerichtheid van deWIW's verklaren. De invloed van de strategie van de
organisaties is specifiek onderzocht. Daarbij is onderscheid gemaakt
in organisaties met een meer 'bedrijfsmatige' strategie en organisaties
met een meer "traditionele" strategie gericht op de overheid. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.
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STRAT_GROEP

Strategie:
Variabelen:

MARKTGERICHTHEID

Gemiddelde
score groep
WIW's met
bedrijfsmatige
strategie
(n=l9)

F-waarde
Gemiddelde
score groep
WIW's met traditionele strategie op overheid
(n=l2)

;ign.

2.8

1.4

0.24

MO_WERKZ

3.3
3.2

3.0

0.2

0.65

MO_GEMEENTE

3.6

3. L

2.1

15

MO_BEDRUF

3.2

2.8

3.3

0.08

MO_CONCUR

3.3

3.0

1.5

0.24

MO_VERSPREIDEN

3.0

2.4

5.2

0.03.

Tabel 3: Verklaring van de opbouw van marktgerichtheid van WIW's
Bij de variabelen met een Sign. <0.10 is sprake van een significant verschil in
gemiddelde tussen de twee groepen (STAT_GROEP).
Uit tabel 3 blijkt dat organisaties met een meer bedrijfsmatige strategie iets meer marktgericht zijn. Echter het verschil blijkt niet significant. Desondanks mag het opvallend heten dat de meer bedrijfsmatige
opererende groep in feite op alle deelaspecten hoger scoort qua
gemiddelde. Het kleine aantal waarnemingen speelt het onderzoek
parten (voor wat betreft significantie).
Voor wat betreft de wél significante verschillen valt het op dat de
groep met een meer bedrijfsmatige strategie meer informatie verzamelt over bedrijven en de marktinformatie in algemene zin veel meer
in de eigen geledingen verspreidt. Met name dit laatste aspect is dominant hoger ten opzicht van de WIW's met een meer traditionele, op de
gemeenten gerichte, aanpak.
Verklaring prestatie van de WHVs
Tot slot werd onderzocht hoe de strategie van de organisatie en haar
marktgerichtheid haar performance beïnvloedt. Ook het periodiek
meten van de klanttevredenheid, dan wel het hanteren van andere niet
financiële indicatoren richting klantengroepen, werd meegenomen.
De resultaten staan vermeld in tabel 4. De drie variabelen verklaren
41% van de variantie in de prestatie van de WIW' s, hetgeen niet slecht
is. Verder zien we dat zowel de strategie van de organisaties, hun mate
van marktgerichtheid, alsmede het periodiek meten van hun prestatie
richting klanten bijdraagt aan hun mate van presteren ten opzichte van
andere WIW's en concurrerende organisaties. Het effect van de strategie heeft een negatief teken hetgeen erop wijst dat de groep WIW's
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met een bedrijfsmatige strategie het beter doet dan hun collega's met
een traditionele op gemeenten en overheid gerichte aanpak. De
invloed van een marktgerichte cultuur is echter het meest significant
en sterk. Het periodiek meten heeft een additioneel effect dat ook niet
is uit te vlakken. De conclusie is dat een meer marktgerichte strategie,
oriëntatie en gedrag via het concreet meten van klanttevredenheid en
dergelijke overduidelijk haar vruchten afwerpt.
Prestatie:

Beta

F-waarde

Sign.

0.49
-0.28
0.27

3.9
3.4
-1.9
1.9

0.00
0.00
0.07
0.06

Variabelen:
Constante
MARKTGERICHT
STRAT_GROEP
PERIOD_METEN_PERF
Adjusted R2=0.41 (F=7.89, p< 0.00)

Tabel 4: Regressieresultaten ter verklaring van de relatieve prestatie
van WIW's
Bij de variabelen met een Sign. <0.10 is sprake van een significant bijdrage
aan de verklaarde variantie in relatieve prestatie

12.5 Conclusies
Het blijkt dat het met de marktgerichtheid van WIW's de goede kant
op gaat maar dat hun niveau van marktgerichtheid op zichzelf nog
zeer beperkt is. Dit volgt uit het feit dat de waargenomen marktgerichtheid puur is gericht op concurrenten en gemeenten. De werkzoekenden en bedrijven krijgen van ca. 30% van de organisaties aandacht.
Dit beeld wordt deels bevestigd door het grote aantal WIW's dat nog
een traditionele strategie volgt gericht op de overheid en niet zo zeer
op bedrijfsmatig opereren. Te weinig wordt nog onderkend dat de
WIW's door de nieuwe wet- en regelgeving in een bredere marktcontext zijn terechtgekomen, waarin juist ook het aandacht schenken
aan informatie over de behoeften bij alle marktpartijen en ontwikkelingen hierbinnen relevant is geworden.
De conclusie moet zijn dat de WIW's die hun marketing functie nog
niet hebben ontwikkeld actie moeten ondernemen en actief met
marktonderzoek aan de gang moeten, gericht op alle relevante marktpartijen.
Het belang van de marktgerichte cultuur spreekt direct uit het positieve effect op de prestatie van de WIW's. Een meer marktgerichte cultuur draagt het sterkst bij aan een gunstige "performance" ten opzicht
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van de meer traditioneel georiënteerde collega's, Een marktgerichte
cultuur is gestoeld op het actief verzamelen van marktgegevens en het
verspreiden van de informatie die eruit wordt afgeleid richting de relevante medewerkers in de organisatie. Met name dit laatste is een
essentiële schakel in het geheel.
Op basis van het onderzoek komt een aantal aanbevelingen naar
voren. Primair loont het om een meer bedrijfsmatige strategie te volgen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is in toenemende mate marktgericht te opereren. Dit kan bewerkstelligd worden door de marketingfunctie te ontwikkelen en in het bijzonder aandacht te besteden aan
het verzamelen van marktinformatie ten aanzien van alle relevante
omgevingsontwikkelingen en marktpartijen zijnde, gemeenten, werkzoekenden en bedrijven en instellingen. De verzamelde informatie
kan echter alleen effectief zijn als ze ook daadwerkelijk verspreid
wordt binnen de organisatie naar alle belanghebbenden binnen het
bedrijf. Daarnaast dient ruim aandacht te worden besteed aan de verankering van marktgerichtheid binnen de organisatie. Het oriënteren
op de juiste en de relevante marktpartijen en het verspreiden van de
informatie aan alle belanghebbenden binnen de organisatie leidt niet
van vandaag op morgen tot een marktgerichte operatie. Men zal aandacht dienen te besteden aan een groot aantal relevante aspecten van
veranderingsmanagement, waaronder het verkrijgen van commitment
van het management, de manier van leiding geven, motivatie aspecten, het ontwikkelen van vaardigheden van trekkers, het omgaan met
weerstanden en het verbinden van diverse subculturen die mogelijkerwijs worden aangetroffen. Gestreefd dient hierbij te worden naar
een lerende organisatie, waarbij medewerkers op termijn de aangereikte concepten en ideeën als het ware zelf in de eigen organisatie
kunnen implementeren, verankeren en bijsturen. Pas dan kunnen we
werkelijk spreken van een marktgerichte organisatie.
Hein van der Hart constateerde reeds in 1983 in zijn boek "Leveren
zonder prijssignaal" het aanwezige gevaar binnen not-for-profit organisaties om zich eerder te concentreren op de wensen en belangen van
geldverstrekkende partijen dan op het tegemoetkomen aan de belangen van haar afnemers. Dit lijkt voor WIW-organisaties tot op de dag
van vandaag van toepassing. Voorts heeft Hein van der Hart in zijn
boek bewezen dat het omturnen van een organisatie en het ontwikkelen van de marketingfunctie van een bedrijf dat oorspronkelijk zonder
prijssignaal leverde, niet gemakkelijk is. Hij geeft aan dat het marktgerichter maken van een not-for-profit organisatie een leerproces is.
Belangrijk is het dat het management zich bewust is van de noodzaak
tot verandering en zich met haar initiatieven met name op de veran-
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deringsgezinden binnen de organisatie richt. Een en ander is binnen
WIW-organisaties aangetoond met het belang van het verspreiden van
de relevante (markt)informatie aan alle belanghebbenden binnen de
organisatie en de direct aanwezige relatie met een betere performance.
Daarnaast spreekt Hein van der Hart over het laten zien van snelle
positieve resultaten, die de omwenteling kunnen bevorderen. Deze
visie sluit aan op het belang dat wij hebben weergegeven aandacht te
schenken aan diverse aspecten van veranderingsmanagement. Eerste
stap hierin betreft het effect van de eigen inspanningen te meten en
aan te grijpen voor verdere verbetering in de eigen marktgerichtheid.
De metingen dienen te gebeuren bij alle relevante marktpartijen en
dienen met name ook niet financiële performance criteria te bevatten.
Verder dienen ze periodiek te worden uitgevoerd en te worden
gebruikt om het beleid (verder) bij te sturen.
Het toekomstig onderzoek voor het meer marktgericht maken van notfor-profit organisaties kent drie elementen. Ten eerste geldt dat zeker
voor dit type organisaties het debat, dat momenteel in de literatuur
wordt gevoerd over het goed scheiden van de noties van marktgerichtheid als cultuur en gedrag, relevant is (Narver en Slater, 1998).
Ten tweede dient er aandacht te zijn voor de rol van de informant om
marktgerichtheid vast te stellen. Oorspronkelijk is in marktgerichtheidsstudies de directeur of marketing manager als respondent
gebruikt. Recent is er echter ook aandacht voor "de klant" als informant. Zeker als klanten een langdurige relatie met de not-for-profit
organisatie hebben is dit een nuttige invalshoek. De vraag is of en hoe
de oordelen van de verschillende klantentypen of segmenten samen te
voegen tot een overall oordeel. Ten derde is het abstractieniveau van
belang. In de literatuur wordt vooral gekeken naar de marktgerichtheid van individuele bedrijven. Echter bij not-for-profits komt direct
het element marktgerichtheid van de "bedrijfstak" naar voren. Het is
interessant om de relatie tussen de evolutie in individuele bedrijven en
de markt als totaal te bekijken. De interactie met klanten mag ook hier
niet worden vergeten.
Op alle drie gebieden zal nader onderzoek inhoudelijke kennis over de
marktgerichtheid opleveren.
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Noot
1. De data werden geanalyseerd door een factor analyse (principale
componenten, varimax geroteerd). Daarna werd voor het afleiden van
strategische groepen een cluster analyse (methode Ward) gebruikt.
Literatuur

Hart, H.W.C. van der, 1983 , Leveren zonder prijssignaaL dissertatie
TUE.
Kohli, A.K., B.J. Jaworski, 1990, "Market Orientation: The Construct,
Research Propositions, and Managerial Implications,
"Journal of Marketing, 54 (April), 1·18.
Narver J.C., S.F. Slater, 1990, "The Effect of a Market Orientation on
Business Profitability," Joumal of Marketing, 54 (October),
20-35.
Narver J.C., S.F. Slater, 1998, "Additional Thoughts on the
Measurement of Market Orientation: A Comment on
Deshpande and Farley," Joumal of Market Focused
Management, 2, 233-236.

Construct

Aantal items

Cronbach Alfa

MARKTGERICHTHEID
MO_GEMEENTEN
MO_BEDRIJF
MO_WERKZ
MO_CONCUR
MO_VERSPREIDEN
PERIODIEK_METEN_FERF
STRAT_OVERHEID

3
3
4
3
4
6
1
4

0.82
0.77
0.74
0.65
0.75
0.86

STRAT_BEDRIJFSMATIG

l

0.68
0.61

PRESTATIE
4
0.69
--··~
···········---~
........ --~: .. ~ - - - - BIJLAGE A: Operationalisering van de constructen
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13.1 Inleiding
"Marketing deserves to be valued as the stuff of heroes, it is the beating heart of business", aldus John Stubbs, de voorzitter van de
onlangs opgerichte UK Marketing Council. Dit orgaan moet de marketing in Groot Brittannië het aanzien en de plaats geven die het verdient en in de loop van de tijd is kwijtgeraakt. Het doel van deze bijdrage is aan te geven dat marketing als een rode draad door organisaties loopt en een belangrijke rol speelt bij merkenmanagement en
klantmanagement Vaak krijgt de marketing binnen de organisatie niet
de aandacht die het zou moeten krijgen. De volgende punten illustreren dit feit:
De productontwikkeling in een organisatie is niet altijd marketing
gestuurd. De marketing mag het productconcept laten beoordelen
of het product laten testen. In toenemende mate komen er nieuwe
producten, en dan vooral discontinue innovaties voort uit technologische kansen, waarbij weinig rekening gehouden wordt met de
markt en de wensen van de klant. Er zijn ondernemingen waar
productontwikkeling het domein is van kwaliteitsmanagement.
De kwaliteitsmanagers moeten er dan voor zorgen, dat de
productverwachtingen daadwerkelijk door de klanten ervaren
worden. Het is toe te juichen, dat de operationele kwaliteitszorg
wordt toevertrouwd aan kwaliteitsmanagers. Echter het is zorgelijk als de strategische productontwikkeling plaats vindt zonder
dat de marketeers hierbij betrokken zijn.
• In bedrijfshuishoudingen is de marketingcommunicatie in handen
gelegd van externe communicatiedeskundigen. Het gevolg hiervan is dat deze externe communicatiedeskundigen de hier aan ten
grondslag liggende marketingbeslissingen ook maar zelf nemen.
Databanken en websites worden momenteel ontworpen door I CTmanagers of computerdeskundigen. Hierbij wordt de inspraak van
marketeers niet op prijs gesteld en genegeerd.
• Tot overmaat van ramp hebben ondernemersstrategen, zonder
enige marketing achtergrond, zich het portfoliomanagement van
hun onderneming toegeëigend. Zij maken dan wel uit welke de
geschikte combinatie van Produkt-Markt-Combinaties is en
welke de meest geschikte groei-, positionerings-, concurrentie- en
samenwerkingsstrategieën zijn. Zij zijn er niet van op de hoogte
dat dit a11es tot de kerntaken van marketing management behoort.
Het is dan niet zo verwonderlijk dat velen zich de vraag stellen of
marketing nog wel zo nodig is.
• Nog bedenkelijker is het als ondernemingen het woord marketing
in functiebenamingen schrappen en vervangen door termen als
customer management of customer relationship management. Zij
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lijken niet in de gaten te hebben dat CRM een belangrijk deel, van
marketing management is.
Allereerst wordt in deze bijdrage een korte schets van de recente
historie van merken- en klant management gegeven (paragraaf 13.2).
Vervolgens komen de verschillen en overeenkomsten tussen het meer
productgerichte merkenmanagement en het klantmanagement aan de
orde (13.3). In de vierde paragraaf komt de koopmotivatie van klanten aan de orde, waarbij vooral nadruk wordt gelegd op de waarden
die hierbij een rol spelen. In paragraaf 13.5 wordt het op de prestaties
van de klant gerichte marketingmanagement besproken, gevolgd door
een verschillenanalyse van merkenmanagement en klantmanagement
De bijdrage wordt afgesloten met een conclusie over de onderscheiden kenmerken van de vormen van management.
13.2 Merken- en klantmanagement

In de zestiger en zeventiger jaren werd merkenmanagement, (ook wel
product marketing management), beschouwd als de enige echte vorm
van marketingmanagement In de loop van de tijd is klantmanagement
erkend als een gelijkwaardige en waardevolle vorm van marketingmanagement. Hierbij gaat het bepaald niet om een verdringing van
merkenmanagement door klantmanagement Klantmanagement kan
alleen maar gedijen bij uitstekend merkenmanagement
Daarom is het goed het onderscheid tussen enerzijds merkenmanagement (het productspecifieke marketingmanagemen) en anderzijds het
klantmanagement (het klantspecifieke marketingmanagement) consequent door te voeren. Het vereist heel verschillende aanpakken. In
het merkenmanagement focust de beleidsmaker zich op het marketing
management voor een beperkt aantal (merk)producten, voor meestal
grote doelgroepen van afnemers. In het klantmanagement concentreert de manager zich op een belangrijke, individuele afnemer, aan
wie hij alle (voor de afnemer relevante) producten en of diensten van
zijn onderneming af wil zetten. In het eerste geval is hij geïnteresseerd
in het collectief en de collectieve wensen en waarden van groepen
klanten. In het laatste geval is hij geïnteresseerd in de individuele
klant en zijn individuele wensen en waarden. In het eerste geval is hij
marktgeoriënteerd. In klantmanagement wordt voorzien in de wensen
en verlangens van individuele afnemers om zodoende klanttevredenheid te verwezenlijken. Dit blijkt echter nog al eens onvoldoende te
zijn. Gemeten klanttevredenheid is, als het dat ooit geweest is, allang
niet meer een garantie voor klantentrouw. De klanten willen niet
tevredengesteld worden. Zij willen blij verrast worden door voorstellen, die de klant zelf nog niet bedacht had. Zij willen dat de leveran-
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cier daadwerkelijk meedenkt. De grootste wens van de klant is dat de
leverancier bijdraagt aan het presteren of aan de performance van de
klant. Dat kan door Klant Prestatie Management. En dat kan eigenlijk
alleen maar goed uit de verf komen bij 1:1 marketing voor grote klanten.
Vele ondernemingen hebben echter vele kleinere klanten, die niet rendabel individueel te benaderen en te bedienen zijn (zie ook elders
Santema). Toch kan het ook hier de moeite waard zijn te trachten met
deze klanten een hechte relatie op te bouwen. De gezamenlijke wensen en waarden van groepen klanten staan dan centraaL Bij klantmanagement wordt het accent gelegd op verschillen tussen klanten; bij
relatiemanagement voor kleine klanten komt noodzakelijkerwijs het
accent te liggen op de overeenkomsten tussen de klanten. Deze laatste vorm van marketing kan specifieke doelgroepmarketing worden
genoemd.
13.3 Verschillen en overeenkomsten tussen merken- en klantmarketingmanagement

In onderstaande figuur 1 worden de overeenkomsten en de verschillen
in taakuitoefening schematisch voorgesteld.

!Marketing management

Merkenmanagement

Klantmanagement

Management concept

Analyse, planning, beleidsvorming, uitvoering,
evaluatie en controle

Functie concept

Tot stand brengen van
ruilrelaties met doelmarkten
voor een beperkt aantal
merkproducten
(pM combinatie)

Tot stand brengen van ruilrelaties met specifieke klanten voor vrijwel alle producten (het assortiment) van
de leverancier
(Pm combinatie)

Marketing concept

Door te voorzien in de
behoeften, wensen en
waarden van geselecteerde
doelgroepen

Door te voorzien in de
behoeften, wensen en
waarden van een geselecteerde specifïeke klant

Figuur I: Basisconcepten van marketing management
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Zowel bij merkspecifieke als bij klantspecifieke marketing moet sprake zijn van analyse, planning, beleidsvorming, implementatie en evaluatie.
In beide situaties gaat het er om ruilrelaties tot stand te brengen, respectievelijk met grote doelgroepen van klanten of met grote individuele
klanten. In het merkenmanagement ontstaat de keuze tussen grotere of
kleinere marketing doelgroepen. Met andere woorden, men kan kiezen tussen massamarkt marketing en nichemarkt marketing.
In het klantmanagement gaat het eigenlijk om de wensen en waarden
van de individuele klant. Soms zijn de individuele klanten te klein om
afzonderlijk aandacht aan te besteden. De klantmanager kan er dan
voor kiezen een kleine groep van klanten als een geheel te beschouwen.
In principe komt in beide gevallen de ruil tot stand als beide partijen
de indruk hebben dat zij meer waarden verwerven dan dat zij opofferen. Productmanagement en klantmanagement zijn daarmee waardegenererend processen.
Zowel met betrekking tot de klantspecifieke als de productspecifieke
marketing pleegt de aanbieder van producten en diensten met beleid
in te spelen op de behoeften, wensen en verlangens van de individuele klant of van de doelgroep. In de meeste gevallen echter is het wensen- en verlangenconcept achterhaald. De kopers kunnen niet formuleren wat hun diepste wensen en verlangens zijn. Zij kunnen wel formuleren welke (deel)behoeften (suboptirnaal) bevredigd worden en in
welke waarden niet of nauwelijks adequaat voorzien wordt.
Om inzicht te krijgen in de gedragingen en motivaties van de grote
anonieme doelgroepen kan productmanagement gebruik rnaken van
kwantitatief en kwalitatief marktonderzoek. De productmanager zal
dat onderzoek moeten kunnen interpreteren. Bij het klantmanagement
is het onderzoek veeleer een onderdeel van een relationeel interactieproces tussen aanbieder en klant. De accountmanager doet als het
ware op locatie zijn eigen klantspecifieke marktonderzoek.
Binnen de productspecifieke marketing met zijn massale doelgroepen
wordt de productmanager wel genoodzaakt zijn beleid te richten op de
doorsnee afnemer en op de grootste gemene deler van de potentiële
kopers. Wil hij profiteren van schaalvoordelen dan moet hij een
beperkt aantal gestandaardiseerde merkproducten aanbieden. De
moderne afnemer vraagt echter variatie. Gelukkig maakt de stand van
de informatietechnologie het mogelijk massa-maat prodokten te fabriceren. Niche marketing en rnass-custornization combineren de voordelen van schaalgrootte met die van variatie. Bovendien kan hij van
schaalvoordelen profiteren door geografische rnarktuitbreiding.
Ondernemingen kunnen met behoud van schaalvoordelen muteren
van mono- of multinationale massamarkt-marketing naar transnatio-
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nale nichemarkt-marketing.
De klantspecifieke marketingmanager zal trachten in te spelen op de
behoeften, wensen en waarden van de individuele klant. Dat wordt
immers sinds de introductie van het marketingconcept van iedere marketeer verwacht. Dat is niet zo eenvoudig. Soms omdat de klant helemaal niet zo goed weet wat hij wil, of omdat de klant functionaliteiten weet te bedenken, waarvoor de aanbieder vooralsnog de nodige
competenties niet in huis heeft.
In de productspecifieke marketing moet de (product)manager marktgericht denken en handelen. In de klantspecifieke marketing is klantgerichtheid aan de orde. Als de productmanager een marketeer is, is
een klantmanager dat zeker ook. Hij moet immers aan de slag met
dezelfde basisconcepten van marketingmanagement Met dien verstande dat zijn taak complexer is, als gevolg van het grote aantal producten of diensten voor de marketing waarvoor hij verantwoordelijk
is. Zijn taak is wellicht wat eenvoudiger, omdat hij met een bekende
of althans te kennen klant te maken heeft, ook al is die klant professioneel en goed voor grote omzetten. De taak van de klantmanager is
dus verre van eenvoudig, vooral als hij op zich neemt om het gehele
leveringsprogramma, voor zover dat relevant is voor de klant, aan de
man te brengen.

13.4 Koopmotivatie als leidraad
Zoals gezegd zijn productmanagement en klantmanagement waardegenererende processen.
Het is dan van belang te weten, welke categorieën van waarden voor
de doelgroep, respectievelijk voor de klant van betekenis zijn.
Belangrijk is hierbij het onderscheid het tussen intrinsieke waarden en
resulterende waarden. De intrinsieke waarden betreffen de betekenis
van de kritische eigenschappen of attributen van de betreffende fysieke producten en diensten. De resulterende waarden slaan op de effecten die de klant ervaart na de aankoop van de betreffende producten.
Bij fysieke producten is sprake van daadwerkelijke levering en eigendomsoverdracht. De producteigenschappen in enge zin vormen dan
een belangrijke waardecategorie. Zij worden aangeduid als Product
Attribuut waarden (PA-waarden).
Bij diensten komt de persoonlijke dienstverlening tot stand in een
interactieproces tussen de dienstverlener en degene die de dienstverlening ondergaat. De beleving van het interactieproces zelf roept daarbij Relationele waarden (R-waarden) op; de deskundigheid en het
dienstbetoon vormen de DA-waarden (Dienst Attribuut waarden) en
de ervaren gevolgen van de dienstverlening bepalen de waardebeleving van de klant (RE- waarden, Resulterende Eindwaarden). Bij de
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zakelijke dienstverlening wordt de waarde vooral afgemeten aan de
toestand waarin de opdrachtgever en zijn productiemiddelen ûch na
de dienstverlening bevinden en de gevoelens die degene aan wie de
dienst verleend is daar over heeft. De Economische waarden (Ewaarden) en de AandeelHouderswaarden (AH-waarden) zijn van doorslaggevende betekenis.
Na een beurt van een auto in de garage is de auto veilig, goed afgesteld en bevindt deze zich in een uitstekende conditie. De aanschaf of
de dienstverlening hoort, als het goed is, te resulteren in een kwantitatieve of kwalitatieve verbetering van de huidige bezittingen van de
koper of van de toestand, waarin de koper of zijn organisatie verkeert.
Samenvattend wordt gesproken over:
PA-waarden:
betreffen het Product Attribuut
betreffen de Relatie
R-waarden:
DA-waarden: betreffen deskundigheid en dienstbetoon
(dienst attribuut)
RE-waarden: betreffen de waardebeleving van de klant
(resulterend)
betreffen de Economische waarden
E-waarden:
AH-waarden: staan voor AandeelHouderswaarden
In figuur 2 worden deze waardebegrippen met voorbeelden geïllustreerd.
Er wordt geïndiceerd welke categorieën van belang zijn bij respectievelijk merkenmanagement en klantmanagement, binnen de functionele vereisten en de psychologische wensen.
Zowel in de B-to-C- als in de B-to-B-markten laten marketeers en verkopers zich leiden door de koopmotivatie en de daarbij onderscheiden
koopmotieven van de potentiële klanten, kopers of professionele
inkopers. Het koopproces wordt opgestart doordat de kopers een
tekort voelen met betrekking tot hun beginwaarden. Deze gevoelens
kunnen zo intens zijn dat zij de nadrukkelijke behoefte voelen te
trachten deze tekorten op te heffen en hun eindwaarden in overeenstemming te brengen met hun behoeften in deze.

200

Klant Prestatie Management streeft Customer Relationship Management voorbij

Merken
Management

Klant
Management

Funct.

Funct.

•

Psych.

Product Attribuut waarden (PA-waarden):
Eigenschappen, benefits, concurrentievoordelen van de fysieke producten en
de productiemiddelen. waarin of waarmee
de diensten worden aangeboden

+++

++

++

+

Dienst Attribuut waarden (DA-waarden):
Deskundigheid, vakbekwaamheid en klantgerichtbeid van de verkoper I dienstverlener

++

+

+++

++

++

+

+++

++

++

++

+++

++

++

-

+++

-

Relationele waarden (R-waarden):
De kwaliteit van het interactieproces tussen
leverancier I dienstverlener en klant
De vertrouwensrelatie
Resulterende Eindwaarden (RE-waarden):
De directe resultaten en effecten die met de
producten of diensten behaald zijn
Economische waarden (E-waarden) en
AandeelHouderswaarden (AH-waarden):

(+ = relatief belang)
Figuur 2: Onderscheiden waarde-elementen
In bijgaande koopgedragspiramides wordt uitgebeeld hoe de kopers
vanuit hun gevoelde tekorten in termen van de beginwaarden op zoek
gaan naar productcategorieën die voldoen aan de voor hen belangrijke intrinsieke waarden en gericht zijn op het realiseren van de gewenste eindwaarden.
De kooppiramides betreffen achtereenvolgens het koopproces van een
gezinshuishouding en van een bedrijfshuishouding.
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Intrinsieke waarden

Begin· en eindwaarden

bepalend
motiverend

Tevreden, gelukkig,
welvarend zijn
Comfortabel, gemakkelijk, voldaan zijn,
genielen, plezier hebben, verwend worden
Gewaardeerd, sociaal erkend en
gerespecteerd worden autoriteit genieten
Erbij horen,

affec~e,

gehechlheid, ware vriendschap

Veiligheid, geborgenheid, zekerheid en een mooie,
vredige schone wereld

Productattributen
Bezitsattributen

Functioneel

Psychologisch

Onafhankelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid in denken en
handelen; onderscheidend zijn
Meer, betere en beter functionerende bezittingen
Rasuilerend

Figuur 3: Koopproces van een gezinshuishouding
Intrinsieke waarden

Begin· en eindwaarden

Zelfver·
wezenlijking,
Ontplooiing,
Succesvol zijn
Ondernemendheid
Beter functionerende organisatie
Economische waarden/winstgroei
Meer omzei, aanlrekkelijker onderscheidener
produclen voor grotere doelgroepen
Grotere koslenefliciency, minder koS!en,
minder inspanningen
Dominantere posttionering, aantrekkelijke profilering
Betrouwbare, deskundige leveranciers en afnemers, partners

Productiemiddelenattributen

Functioneel

Psychologisch

Ruilw arden

Meer, betere en beter functionerende productiemiddelen
Resulterend

Figuur 4: Koopproces van een bedrijfshuishouding
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In feite zijn de begin- en eindwaarden de Alpha en Omega van het
kopersgedrag. Het gaat er uiteindelijk vooral om de resulterende
waarden op een hoger plan te brengen. Hierbij moet bedacht worden
dat de koper steeds hogere eisen zal stellen en niet zo gauw tevreden
zal zijn met hetgeen waar hij bij de vorige aankoop nog zeer content
mee was. De verschuiving van functionele eisen naar psychologische
wensen vindt plaats (zie ook figuur 2).
13.5 Klant Prestatie Management

In de klantspecifieke marketing wordt meegedacht met de klant.
Samen overleggen waar de klant heen wil en hoe hij dat zou kunnen
bereiken. Samen denken en samenwerken. Samen op weg naar succes
voor de klant. Leverancier en klant moeten dan blijkbaar vooral denken in Resulterende Eindwaarden. De leverancier moet zich dan met
name verantwoordelijk voelen voor de performance en de prestaties
van de klant.
Een voorbeeld:
Voor het externe marktonderzoekbureau zal de klus nog niet
geklaard zijn als de resultaten van het onderzoek gerapporteerd en
gepresenteerd zijn. Samen met de klant worden de consequenties
doorgedacht en doorgewerkt. Het marktonderzoekbureau heeft zijn
opdracht pas volbracht als het onderzoek geresulteerd heeft in een
beter presteren van de klant.
Kader I: Een voorbeeld van op de prestaties van de klant gericht marketing management
Het is het beste voortdurend te trachten de productiemiddelen en de
competenties af te stemmen op en aan te passen aan de vraag van de
klant om zo te kunnen voldoen aan de ultieme wens van de relatie. De
leverancier draagt zo substantieel bij aan de vervulling van de kritische
eindwaarden van de klant om zelf beter te presteren en te functioneren.
Het klantmanagement moet gericht zijn op de performance van de klant.
De leverancier of dienstverlener moet de klant helpen presteren en er
zich verantwoordelijk voor voelen de kritische eindwaarden te verwezenlijken.
Leverancier en afnemer moeten als gezamenlijk doel hebben de klant
beter te laten functioneren en presteren, dan ontstaat blijkbaar een hecht
partnerschap, dat alleen maar verstoord kan worden als een concurrerende leverancier nog meer waarde weet te bieden. En dat kan hij moeilijk bewijzen zolang hij niet aan de bak komt. Eindwaardevermeerdering
moet namelijk blijken. Dat moet de klant ervaren.
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In klantmanagement wordt gestreefd naar een lange termijn relatie
met een tevreden klant, onder het mom "zolang de klant tevreden is,
heeft hij geen reden om voor een ander te kiezen". Het is de vraag of
dit nog wel opgaat.
Ondernemingen stellen regelmatig op basis van tevredenheidsonderzoek vast dat de meeste klanten in hoge mate tevreden zijn. En toch
kan de leverancier onaangenaam verrast worden door die zogenaamde tevreden klant, omdat deze zelf blij verrast wordt door bijvoorbeeld
een concurrerende aanbieder.
Veel klanten zijn allang niet meer tevreden met tevreden zijn. Zij willen graag iets nieuws, iets anders, iets beters; kortom, iets dat zij zelf
nog niet hebben kunnen bedenken. Het voldoen aan de bestaande
wensen en verlangens is dan geen voldoende voorwaarde om trouw te
blijven.
De binding wordt sterker, als de klant voortdurend het gevoel krijgt
dat de leverancier hem iets te bieden heeft. Men moet echter wel
bedenken dat zijn verwachtingen hoger worden als hij zo naar tevredenheid bediend wordt.
Het is aanbevelenswaardig, het Klant Prestatie Management te onderscheiden als een verbijzondering binnen het klantmanagement Het is
hierbij goed te beseffen, dat Klant Prestatie Management alleen maar
uit de verf kan komen bij I :I marketing.
Het op de klanttevredenheid gerichte klant management zou men dan
aan kunnen duiden als klanttevredenheidsmanagement.

13.6 Verschillenanalyse
In het merkenmanagement wordt de voorkeur van de klanten gewekt
door factoren als de kwaliteit, de benefits en de concurrentievoordelen van de fysieke producten of diensten, kortom door de product
attribuut waarden of de dienst attribuut waarden. In het klantmanagement gaat het veeleer om de relationele waarden en om de resulterende waarden; zoals gevoelens na de koop, dat men iets is opgeschoten met de koop. Productmanagers werken met het StimulusResponse model van koopgedrag, waarbij de commerciële informatie,
meestal in de vorm van massacommunicatie, de mogelijke klanten
stimuleert om de van harte aanbevolen producten te kopen en transacties af te sluiten. De transactie is als het ware het eindresultaat van
het verkoopbevorderende proces. Merkenmanagement is daarmee een
vorm van transactiemanagement
In het klantenmanagement staat niet de transactie, maar de interactie
tussen aanbieder en afnemer centraal. Er wordt als het ware tijdens en
door het interactieproces een relatie gevormd tussen marktpartijen.
Als het hierbij al om de aankoop zou gaan, gaat het veeleer om de
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volgende koop, de herhalingskoop, dan om de huidige aankoop. Het
eindresultaat is een goede relatie tussen verkoper en koper.
Het merkenmanagement is gericht op massamarkten, massa-maatmarkten of niche-markten. Het aanbevelen van andere merken van de
zelfde leverancier heet dan cross selling. De belangrijkste vormen van
communicatie zijn de adviserende en overtuigende massacommunicatie en de direct marketing. Bij de gevestigde merken zal de merkreclame vooral uit zijn op reïnforcement, het bevestigen van de merkkeuze. De reclamemaker tracht bij zijn trouwe kopers routinized response behaviour te bewerkstelligen.
Bij het klantmanagement gaat het om individualisering en customization. De communicatie is interactief en gericht op interorganisational
leaming en limited of extensive problemsolving. In klantmanagement
streven partijen naar een vertrouwensrelatie, die zich ontwikkelt tussen
een leverancier en een afnemer, in persoon en als instituties. Door de
interactie groeit er, als het goed is, een wederzijds vertrouwen en ontstaat er een binding. Er worden lange termijn afspraken gemaakt over
samenwerking. Er is sprake van overleg en coördinatie. Het ideaal is
dat er letterlijk samengewerkt wordt aan een klant jaarplan. Coöperatie
treedt gedeeltelijk in de plaats van concurrentie. Open onderhandelen
neemt de plaats in van positioneel onderhandelen. Hierbij tracht de
leverancier zo goed mogelijk in te spelen op de waarden van de klant.
De klant op zijn beurt respecteert de doeleinden van de leverancier. De
relatie kan uitgroeien tot partnerschap en Klant Prestatie Management
als partijen één of meer gezamenlijke doelen gaan nastreven en daarin
tijd en geld investeren. De wederzijdse advisering wordt vervangen
door interorganisational learning. Dit verdraagt zich slecht met standaardisatie van werkprocessen, fysieke producten en diensten, die in
het merkenmanagement noodzakelijk zijn. Bij klantmanagement
trachten partijen zoveel mogelijk hun werkprocessen, hun producten
en diensten wederzijds aan te passen (zie ook de bijdrage van Van
Weele).
Opmerkelijk is het verschil in inzet van het verkooppersoneeL Bij
merkenmanagement is de al oude AIDA formule nog van toepassing.
De vertegenwoordiger tracht allereerst de Attention te wekken in de
hoop dat er Intrest ontstaat, die overgaat in Desire en Action. Aan de
individuele wensen heeft deze vertegenwoordiger geen boodschap,
vooral niet als deze wensen niet stroken met die van de meerderheid
van de klanten. Bij de grote klanten zou een dergelijk optreden fnuikend zijn.
Klant Prestatie Management wordt beschouwd als de meest ideale
vorm van op het opbouwen van relaties. Het is alleen toepasbaar voor
hele grote klanten. Het opbouwen van relaties hoeft natuurlijk niet
beperkt te blijven tot die tussen een individuele leverancier en een
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individuele afnemer. Het kan ook belangrijk zijn dat er relaties
gevormd worden met kleinere klanten. Ondernemingen hebben veel
kleine klanten waarmee geen geïndividualiseerde relatie bestaat, maar
waarmee wel een zekere binding tot stand gebracht kan worden. Klant
relatie management of customer relationship management betreft de
analyse, planning, uitvoering en evaluatie van de activiteiten gericht
enerzijds op het in stand houden en verbeteren van relaties tussen
klanten en leveranciers, anderzijds op het tot stand brengen van een
min of meer hechte binding tussen de marktpartijen. Dit realiseert de
relatiemanager door zo goed mogelijk in te spelen op de individuele
wensen en waarden en als dit niet loont op de gemeenschappelijke
wensen en waarden, die voor deze categorie van klanten gelden en
door voor hen als groep loyalty programma's uit te werken. De relatiemanager kan zich voor de kleinere klanten noch bij de productontwikkeling noch bij de logistieke dienstverlening permitteren het
beleid aan te passen aan de specifieke wensen en waarden van een
afzonderlijke klant. De overeenkomsten in de wensen en waarden
bepalen het product en de processtandaarden. Natuurlijk zal de relatiemanager proberen rekening te houden met specifieke wensen, voor
zover dit zonder al te hoge kosten mogelijk is. Hij moet proberen het
de doelmarkt naar de zin te maken. Is er in het eerste geval sprake van
klanttevredenheid, hier hebben we in feite te maken met doelgroeptevredenheid.
Terwijl bij klantmanagement klant en leverancier bij voorkeur gezamenlijk een strategisch plan maken, zal er bij relatiemanagement voor
kleinere klanten veel meer sprake zijn van een op de doelgroep gericht
marketingplan. De klantmanager luistert om de inzichten van de klant
aan de weet te komen. De relatiemanager voor kleine klanten overtuigt dat hij het beste met zijn klanten voor heeft. Bij de grote klanten
zal het gevoel dat partijen doelgericht samen op weg zijn doorslaggevend voor de hechtheid van de relatie zijn. Bij de kleinere klanten zijn
het veeleer algemene gevoelens van vertrouwen, aangevuld met speciale loyaliteitsprogramma's, die de doorslag geven.

13.7 Conclusies
In figuur 5 worden de onderscheiden kenmerken van de vormen van
management in een samenvattend schema gepresenteerd.
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Figuur 5: Categorieën van marketingmanagement en hun kenmerken
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Figuur 5: Categorieën van marketingmanagement en hun kenmerken

Door e-business communicatie kan de marketeer met een website een
groot aantal product alternatieven aan een groeiend aantal internetbezoekers presenteren en met elk van deze website bezoekers een dialoog en een interactieproces op gang brengen. Zodoende kan de ebusiness communicatie een klantgericht koop- en verkoopproces
benaderen, dat meer aanslaat naarmate men meer internet georiënteerd
is. Ook in het merkenmanagement zal e-business communicatie populairder worden. Merkenmanagement en klantmanagement zullen
zodoende naar elkaar toegroeien.
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E-business in interactieperspectief
14.1 Inleiding
Marketing is de wetenschap van de ruil. In het marketing lexicon van
het NIMA wordt marketing omschreven als "alle activiteiten verricht
door ruilsubjecten die erop gericht zijn om ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen". De ruiltransactie is
gericht op customer satisfaction aan de kant van de kopers en op het
bereiken van organisatorische doelstellingen aan de kant van de verkoper. Het interessante is dat de marketingtheorie gericht is op de verkoper. Instrumenten, houding en handelen bevorderen de omzet en
faciliteren zo de verkoopzijde van de ruil. In deze bijdrage wordt door
middel van een interactiemodel een verschuiving in het marketingvak
voorgesteld (voorbij 2001). Niet de verkoper maar de interactie komt
centraal te staan. Het adagium "winst door verkoopvolume'' wordt
vervangen (zie onder meer de bijdrage van Leetlang) door "winst door
klanttevredenheid". De klant gaat zijn verantwoordelijkheid invullen.
Transacties komen tot stand door allerlei interacties, in de B2B omgeving uiteindelijk doorgaans door de interactievorm ''persoonlijke verkoop". De laatste jaren is daar een belangrijke interactievorm aan toegevoegd met de opkomst van het gebruik van internet. In deze bijdrage wordt de rol van E-business in Business to Business interacties tussen organisaties beschreven. Het Interactie Marketing Model (IMM)
staat daarbij centraal.
In de tweede paragraaf wordt kort een beschrijving gegeven van de
verschillende interactievormen tussen organisaties. Daarna volgt een
korte introductie op de ontwikkelingen in E-business. Vervolgens
komt in paragraaf 14.4 het Interactie Marketing Model aan bod. In
paragraaf 14.5 wordt vervolgens ingegaan op de E-interactiestrategieën binnen het IMM. De bijdrage wordt afgesloten door enkele conclusies en vragen voor verder onderzoek.

14.2 Interactievormen
De traditionele wijze van het bedienen van "de" klant in B2B omgevingen met behulp van een buiten- en een binnendienst is achterhaald
(zeker voorbij 2001). Niet alleen omdat de klant niet per definitie het
best door een vertegenwoordiger bediend kan worden, maar ook
omdat een field sales force een kostbare zaak is. Volgens Hise en Reid
(1994) geven een aantal studies gedurende de laatste 20 jaar naar de
effectiviteit van de buitendienst steeds hetzelfde beeld: vertegenwoordigers besteden slechts 35% van hun tijd aan face-to-face contacten met
klanten. De overige tijd wordt besteed aan reizen, afwerken van admi-
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nistratieve zaken en dergelijke.
Hieronder worden enkele verkoopinstrumenten toegelicht waarmee
klanten bediend kunnen worden. De invloed van E-Business op de
verkoopinstrumenten komt daarbij kort aan de orde in het licht van
marketing voorbij 200L
Verkopers
Verkopers vormen het oudste en meest bekende verkoopinstrument in
B2B. Een persoon treedt in directe interactie met een (potentiële)
klant, met als doelstelling om zoveel informatie (en overreding) te
verschaffen dat de klant besluit tot een transactie. De verkoper reist
naar klanten toe. Voorbij 2001 zal deze vorm van interactie blijven
bestaan. De intensiteit en de inhoud van het verkoopgesprek zullen
onder invloed van het internet veranderen. De verkoper wordt meer
bruggenbouwer en relatiebeheerder (zie ook de bijdrage van Bunt), de
informatie achter de marketing mix (product, prijs, promotie) verschuift naar andere media, waaronder internet.
De verkoopbinnendienst
De binnendienst treedt op als steun en toeverlaat van de buitendienst
(verkopers) en voor klanten is het een aanspreekpunt voor orderafwikkeling. In organisaties die reeds met de verkooppiramide (zie verderop) werken, heeft de binnendienst ook een verkoopfunctie voor de
middelgrote en kleinere klanten. Internet zal de rol van de binnendienst geleidelijk kunnen overnemen, met name voor routineproducten is er een straight rebuy situatie. E-business heeft effect op deze
interactievorm.
Beurs
Tijdens een beurs worden producten en diensten getoond aan geïnteresseerde bezoekers. Veelal zijn beurzen branchegeoriënteerd, hetgeen betekent dat alle collega-aanbieders tegelijkertijd dezelfde
(potentiële) klanten van informatie voorzien. Natuurlijk vindt er tijdens een beurs ook veel face to face contact plaats en worden relaties
aangetrokken. Een beurs is doorgaans niet primair gericht op het sluiten van transacties. Internet zal in grote mate voorzien in de informatiefunctie van beurzen, met uitzondering van het 3D-aspect en de relatiebehartiging.
Direct Mail
Direct mail is een vorm van directe interactie. De verkopende organisatie stuurt simpelweg een brief aan een (potentiële klant). Doorgaans
gebeurt dit door middel van een database en grootschalige verwerking. Immers, de kostprijs van die extra 1000 brieven is zo gering en
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wellicht zit er nog een extra score in. De effectiviteit van deze werkwijze is laag (Santema, 1996).
Door de komst van internet als medium is in ieder geval de noodzaak
tot 'het maar rondsturen van mail' verleden tijd. Idealiter profileert de
ontvanger zich zodanig dat hij alleen mail ontvangt dat hen (be)treft.
Dat is echt iets voor marketing voorbij 2001. Het gevaar bestaat dat
de mailer nu nog meer spullen gaat rondmailen omdat het zo goedkoop is. Naar verwachting zal dat geen lang leven beschoren zijn.
Cal! Centers
Call Centers vormen een essentieel instrument voor organisaties die
grote stromen vragen te verwerken hebben (onafuankelijk van de creatie van die vragen). In feite vormen decall centers een voorstadium
van het verwerken met internet. De interactiviteit wordt minder persoonsgebonden, directer, gefragmenteerder en tijdsonafuankelijker.
Ook hier geldt dat het instrument met name geschikt is voor routineproducten. Bij de uitvoering van E-commerce als verkoopinstrument
wordt voor de overgangsperiode nogal eens een call center ingericht.
De komst van het internet zal zijn effect hebben op de omvang van de
call centers, van totale vervangring zal geen sprake zijn.
Internet
Door de inburgering van internet ontstaan geheel nieuwe manieren
van werken. Het is de verwachting dat deze manieren worden toegevoegd aan het instrumentarium en niet één van die instrumenten
geheel zal vervangen. Een overzicht van de mogelijkheden met en op
het internet is te vinden in het boek Internetstrategie van Ben
Tiggelaar (2000).

In figuur 1 zijn de besproken verkoopinstrumenten weergegeven: verkopers, verkoopbinnendienst, beurs, direct mail, call centers en internet.
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Klant

Verkopers

Verkoopbinnendienst

Beurs

Direct mail

Call centers

Internet

figuur 1: Verkoopinstrumenten

De kosten van deze interactievormen lopen sterk uiteen (zie figuur 2).
Organisaties doen er goed aan om bij het bedienen van klanten niet
enkel te kijken naar de door de klant gewenste interactievorm, maar
ook naar de kosten/baten van de interactievorm. Het is van belang de
omzet per interactie in ogenschouw te nemen, of wellicht nog beter de
marge die te behalen is per interactie. Dit vergt een behoorlijke
ingreep in de rapportage: product en klantgegevens worden immers
verder verfijnd.
In het kader van deze bijdrage wordt hierop niet nader ingegaan.
In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen in E-business
beschreven.

Kosten per sales interactie
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Figuur 2: Kosten per interactievonn
bron: Ariba I Estats I Business Week
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14.3 Ontwikkelingen in E-Business
Het internet heeft de laatste jaren voor een revolutie gezorgd in zowel
Business to Consumer als Business to Business omgevingen. De
schattingen over de omzet via transacties op het internet, lopen in de
triljarden guldens (Forrester Research, 2000; Jupiter Communications, 2000). Zo verwacht Jupiter Communications een stijging
van$ 336 miljard in 2000 naar$ 6.3 triljard in 2005. De recente hype
doet vermoeden dat B2B E-commerce iets geheel nieuws is. Dit is het
niet. De oorsprong gaat meer dan 25 jaar terug naar EDI (Electronic
Data Interchange ), dat organisaties de mogelijkheid gaf om via private netwerken met elkaar te communiceren. Vanwege de kosten was het
gebruik beperkt tot grote organisaties. Het nieuwe aan B2B E-commerce via het internet is dat het ook voor kleine organisaties mogelijk
wordt om virtuele transacties te sluiten met ondernemingen uit de
keten. Dit biedt organisaties allerlei mogelijkheden. In tabel 1 zijn de
mogelijkheden op een rijtje gezet.
1. Online vendor catalogs from which buyers can find, select, and order items directly
from suppliers with-out any human contact
2. The ability to track shipments using a wide variety of modes including truck, rail, and
air transport
3. The ability to contact vendors or buyers regarding customer service problems from
late deliveries, stock-outs, alterations in scheduled shipment dates, late arrivals, and
a wide variety of other service issues
4. The ability to reserve space in public warehouses for anticipated deliveries to market
locations
5. The ability to schedule outbound shipments from private and public distribution
centers on a 24-hour basis
6. The ability to provide 7-day/24-hour worldwide customer service
7. The ability to receive orders from international customers
8. The ability to check the status of orders placed with vendors
9. The ability to place bids on projects issued by government and industry buyers
10. The ability to notify vendors of changes in configurations in products that are
produced to order
11. The ability to pay invoices electronically and to check outstanding debit balances
12. The ability to track equipment locations including rail cars, trucks, and material
handling equipment
13. The ability to directly communieale with vendors, customers, etc. regarding supply
issues on a 7-day 24-hour basis via E-mail
14. The ability to schedule piekups and deliveries
15. The ability to be more responsive to customer service problems
16. The ability to reduce service costs and response time.
Tabel]: Mogelijkheden voor organisaties door Internet
bron: Lancioni, Smith & Oliva (2000)
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Het internet biedt niet alleen de mogelijkheden om bilaterale relaties
te optimaliseren; hele ketens kunnen door middel van informatiestromen worden geoptimaliseerd. Voorbeelden zijn een reductie in voorraadkosten over de gehele keten en reducties in communicatie en
coördinatiekosten. Deze mogelijkheden brengen posities van bestaande spelers in de keten in gevaar. Internet heeft geleid tot disintermediatie. Aan de andere kant is er met de opkomst van virtuele marketplaatsen weer een reintermediatie aan het plaatsvinden.
"E" speelt inmiddels een grote rol in de interactie tussen organisaties.
Lancioni, Smith & Oliva (2000) laten zien dat 90.1 % van de respondenten op enigerlei wijze internet een rol geven in hun Supply Chain
Management programma. Ook in situaties waarin de uiteindelijke
transactie op papier wordt gesloten, heeft een uitgebreide informatie
via het internet plaatsgevonden.

14.4 Het Interactie Marketing Model (IMM)
In deze paragraaf wordt de rol van E-business in het perspectief van
overige verkoopinstrumenten geplaatst. Dit geschiedt aan de hand van
de klantenpiramide van Curry (1998) en de inkoopmatrix van Kraljic
(1983), die gezamenlijk de ingrediënten van het Interactie Marketing
Model (Posthuma, 2000) vormen.
De klantenpiramide van Curry (1998)
Organisaties maken in de bediening van klanten nauwelijks onderscheid naar de belangrijkheid van de klant voor de organisatie. Dit
leidt er toe dat organisaties klanten bedienen die een negatieve bijdrage aan de winst leveren (zeker als het per transactie bekeken wordt).
Een middel om de belangrijkheid van de verschillende klanten in
kaart te brengen is de klantenpiramide van Curry (1998). In figuur 3
is een dergelijke pyramide neergezet, inclusief de omvang, de omzet,
de kosten en de verkoopwinst De kleine klanten die groot kunnen
worden zijn buiten beschouwing gelaten.
klanten
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figuur 3: klantenpyramide
bron: vrij naar Curry 1998
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Inkopers worden in toenemende mate professioneler. Ondernemingen
maken gebruik van een gedifferentieerde leveranciersstrategie. Deze
differentiatie kan gebaseerd zijn op de inkoopportfolio van Kraljic
(1983). In het kader van deze bijdrage worden de inkoopproducten en
diensten geanalyseerd naar 2 variabelen:
• de invloed van een product op het financieel resultaat van de
onderneming.
de mate van toeleveringsrisico van een bepaald product. Deze is
hoger naarmate er minder toeleveranciers zijn en er minder substituut producten of diensten zijn.
Door de combinatie van beide variabelen ontstaat de inkoopportfolio
die is weergegeven in figuur 4.
hefboom producten

strategische prodcuten

- alternatieve leveranciers
beschikbaar
- subsitutie mogelijk

moeilijk om te wisselen
van leverancier
- kritisch voor kostprijs
en levering

routine producten

bottleneck producten

- groot aanbod
grote diversiteit aan
producten
bewerkelijk

- monopolistische markt
- hoge entree barriers

invloed op
financieel resultaa

laag

inkooprisico

hoog

figuur 4: Inkoopportfolio
bron: vrij naar Kraljic (1983)

Er zijn voor een inkoper vier inkoopstrategieën mogelijk, ieder passend bij een bepaalde productcategorie (Van Weele,1997). De productcategorieën en de bijbehorende strategieën zijn:
strategische producten: dit zijn producten die een hoog inkooprisico hebben en die een grote invloed hebben op het financieel resultaat van de inkopende organisatie. De inkoper zou graag een partnership tot stand willen brengen om te komen tot wederzijdse
betrokkenheid. Voor de inkoper zijn de strategische producten van
groot belang voor de bedrijfsvoering.
hefboomproducten: dit zijn producten waar het inkooprisico laag
is (er zijn meerdere aanbieders) en de invloed van het product op
het financieel resultaat van de inkoper hoog. De inkoopstrategie
zal "competitive bidding" zijn: de inkoper wil tegen de laagste
prijs inkopen.
bottleneck producten: dit zijn producten met een hoog inkooprisico en een beperkte invloed op het financieel resultaat van de inko-
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•

per. De strategie van de inkoper is gericht op het veiligstellen van
de toelevering. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van
alternatieven.
routine producten: dit zijn producten die een laag inkooprisico
hebben en tevens een beperkte invloed hebben op het financieel
resultaat van de onderneming. De strategie van de inkoper is
gericht op het verminderen van de logistieke en administratieve
complexiteit. Inkopers willen een eenvoudige bestelroutine voor
dergelijke producten. Een mogelijke strategie is het nastreven van
systems contracting.

Inkopers die gebruik maken van een inkoopportfolio hebben een
gedifferentieerde inkoopstrategie. Het is voor verkopers van groot
belang te weten welke rol de producten innemen in het inkoopproces
van de afnemer. De toeleverancier moet bij elk van de mogelijke productcategorieën de juiste leveringsstrategie hanteren. Dit leidt tot de
gewenste ruiltransactie.
Het Interactie Marketing Model
In het Interactie Marketing Model (Posthuma, 2000) worden de rationale instrumenten van de verkoper en de inkoper met elkaar gecombineerd.

hefboom producten

strategische prodcuten

- alternatieve leveranciers
• moeilijk om te wisselen
beschikbaar
van leverancier
'------,---_; - subsitutie mogelijk
- kritisch voor kostprijs
en levering
invloed op
financieel r e s u l t a a i - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - 1
routine producten
bottleneck producten
- groot aanbod
- grote diversiteit aan
producten
- bewerkelijk
laag

monopolistische markt
hoge entree barriers

inkooprisico

hoog

figuur 5: Combinatie verkoop· en inkoopargumenten
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De twee rationele-instrumenten (vanuit verkoper en vanuit inkoper)
leveren tezamen het Interactie Marketing Model (IMM). Daarbinnen
zijn in totaal 16 mogelijke interactierelaties tussen de verkopers en
inkopers te onderscheiden (4 kwadranten en 4 balken in de piramide).
Bij elke interactierelatie hoort een interactiestrategie van de verkoper.
In elke interactiestrategie worden één of meer interactieinstrumenten
ingezet, zoals call centers, persoonlijke verkoop en direct mail. In de
volgende paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop de E-business
als instrument wordt inzet in de interactiestrategie.

14.5 De E-interactiestrategieën
In deze paragraaf staan de mogelijke interactierelaties tussen verkoper
en inkoper centraal, uitgaande van de vier productsituaties. Vanuit de
verschillende combinaties (te destilleren uit figuur 5) wordt aangegeven hoe E-Business in de interactiestrategie past (de E-interactiestategie). Voor de eenvoud is de vierde categorie (prospects) in deze paragraaf buiten beschouwing gelaten. Het spreekt voor zich dat een prospect met een potentieel groot volume een pro-actieve benadering
krijgt, ondersteund door internet. Voor potentiele klanten met een
klein verwacht volume is het verstandig om vooraf na te denken over
de kosten.
Daarbij wordt ingegaan op 'E'. Hierboven is reeds aangegeven dat het
een onderdeel van het totale instrumentarium is.

Hefboomproducten
Hefboomproducten zijn producten die een grote impact hebben op het
financiële resultaat van de afnemer en waarvoor een laag inkooprisico geldt: de afnemer heeft verschillende alternatieven. Procentueel
geringe kostenbesparingen betekenen voor de afnemer grote absolute
kostenbesparingen. Het beleid van de afnemer is gericht op een brede
concurrentiestelling. De afnemer wil in principe geen lange termijn
contracten, maar wil leveranciers tegen elkaar kunnen inwisselen. De
afnemer aast op zo goedkoop mogelijke deals, met behoud van kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid.
Voor grote klanten geldt daarentegen dat de verkoper lang lopende
relaties met haar klanten wil. Het traditionele gedrag van de verkoper
(pushen) matebt niet met het gedrag van de inkoper (van die grote
klant). Dit betekent dat verkopers voor die grote klant een andere strategie moeten volgen.
Verkopers dienen (grote) klanten in hun informatiezoektocht te faciliteren. Dit kwadrant is bij uitstek geschikt voor (verticale) marktplaatsen (ook wel market makers, portals, metamediaries of bubs genaamd).
Voor producten waar de zoekkosten voor de inkoper hoog zijn (door
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een gefragmenteerde markt aan de aanbodzijde) kunnen marktplaatsen door hun informatieverschaffende werking de meeste toegevoegde waarde bieden. De meeste initiatieven zijn new entrants in de
bedrijfstak (wel vaak met een management afkomstig uit die specifieke bedrijfstak). Voorbeelden hier zijn lndepender.nl en Chemunity.com
Marktplaatsen kunnen ook vanuit de traditionele spelers in de keten
worden opgericht (Metalsite.com). Natuurlijk is het van belang hierbij beschikking te hebben over de juiste resources.
Bij middelgrote en kleine klanten ligt het iets eenvoudiger. De inkoper zoekt naar laagste prijs (binnen specificaties) en de aanbieder wil
kosten minimaliseren. Daar kan dan ook een mooie match ontstaan,
ook via marktplaatsen.
Marktplaatsen kunnen zowel een oplossing zijn voor grote, middelgrote als voor kleine klanten. Dit betekent echter niet dat de verkoper
al zijn klanten op dezelfde manier bedient en faciliteert. Grote klanten
krijgen hun "eigen'' stukje marktplaats; kleinere klanten moeten vooral
veel zelf regelen (hoe kleiner hoe meer !). De deelnemende leveranciers aan de marktplaatsen zullen altijd de kosten en baten van het
bedienen van (kleine) klanten tegen elkaar (moeten) afwegen.
Binnen het kwadrant hefboomproducten heeft internet grote gevolgen
voor de aanbieder. E-business dient in het verkoopinstrumentarium te
worden opgenomen met offensieve aandacht.
Routineproducten
Routineproducten zijn producten die inkooptechnisch voor de afnemer weinig problemen opleveren: de invloed van het product op het
financieel resultaat is laag en bovendien is het inkooprisico laag: het
product is bij vele potentiële leveranciers te verkrijgen.
Routineproducten zijn producten als kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen etc. De handling van dit product kost de inkoper vaak meer
geld dan de waarde van het product. Grote multinationale ondernemingen stroomlijnen de inkoop van routineproducten door E-procurementpakketten als Ariba en Commerce One. Deze softwarepakketten
(en achterliggende E-technologie) nemen het administratieve papieren proces uit handen.
Verkopers doen er goed aan om voor hun grote klanten aansluiting te
zoeken op de procurementsysteem van de klanten. Hiermee sluiten ze
aan op de behoefte van de afnemer aan een gestroomlijnd inkoopproces. Dit betekent ook dat er verder geen verkoopkosten (folders, uitstapjes) nodig zijn. Deze mogen ook niet, voorzover deze voor andere klanten worden gemaakt, worden doorberekend naar de grote klanten!
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Middelgrote en kleine klanten hebben (nog) geen e-procurementysteem vanwege de kosten die ermee gemoeid zijn. Op den duur zullen deze er wel komen. Dit betekent echter niet dat verkopers daarmee
ook deze klanten moeten gaan bedienen. De kosten van uitlevering
zijn immers te hoog. Het betekent dat deze klanten door organisaties
moeten worden bediend, die wél de schaalgrootte (op kleine schaal!!)
hebben om deze klanten winstgevend toe te leveren. Dit zijn (nieuwe
en bestaande) intermediairs (in de traditionele zin; resellers, groothandels, winkels e.d.). De goederenstroom en de informatiestroom
kan uit elkaar worden getrokken. Zo kan de bestelling van de klant
aan alle relevante partijen binnen de keten worden doorgegeven, terwijl de laatste stap van uitlevering door de dealer wordt gedaan.
Bottleneckproducten
Bottleneck producten zijn producten met een laag financieel risico
voor de afnemer en een hoog inkooprisico: er zijn weinig aanbieders
(bijvoorbeeld originele reserve onderdelen van Boeing). Afnemers
zijn kwetsbaar met betrekking tot de toelevering van de producten
door de toeleverancier: de macht ligt bij de toeleverancier. Afnemers
zullen proberen alternatieve producten te ontwikkelen. Het veiligstellen van de toelevering staat voor hen voorop.
Het traditionele
van verkopers in een dergelijke situatie wordt
getypeerd door een "pull"-gedachte. E-business speelt zich hier voornamelijk af door het aanbieden van electronische bestelmogelijkheden. Hierbij kunnen afnemers in het voorraadsysteem van de toeleverancier kijken en zo nodig bestellingen plaatsen.
Het voordeel voor de toeleverancier is tweeledig: daar waar voorheen
het verkoopinstrument 'call center' de prijzen en voorraadhoogtes
moest doorgeven, gaan de inkopers zelf op zoek naar de informatie.
Dit scheelt de verkoper enorm in kosten. Aan de andere kant wordt de
relatie tussen beide organisaties inniger en is er minder behoefte om
substituten te vinden.
Hoewel de effecten wellicht even groot zijn voor de verkoop aan grote
klanten als aan middelgrote en kleine klanten, ligt het voor de hand
om voor grote klanten wat verder te gaan. De verkoopacties zijn erop
gericht om het transactiegerichte denken om te zetten in relatiegericht
denken (zie de bijdrage van Bunt), zowel van de inkoper als van de
verkoper. Voor grote klanten loont het de moeite om te proberen de
producten (door extra diensten) in de matrix naar rechts te doen verschuiven.
E-business heeft in dit segment grote effecten op de verkooporganisatie. Met name aan de logistieke kant kan het de interacties (info-uitwisseling) tussen verkoop en inkoop geheel vervangen (zie ook de bijdrage van Van Goor).

221

Marketing voorbij 2001

Strategische producten
Indien een product voor de afnemer strategisch is (moeilijk verkrijgbaar, hoog financieel risico) wil deze een langlopende relatie opbouwen met haar toeleverancier. De verkoper wenst dit ook, indien de
klant bovenin de klantenpiramide zit (grote klant). Er is in deze situatie sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Beide partijen hebben elkaar nodig. De gewenste inkoopstrategie van de klant matcht
met de wens van de verkoper: beide streven een vorm van samenwerking na. De inkoper streeft samenwerking na vanwege het zeker stellen van de toelevering van het product en de verkoper streeft samenwerking na vanwege het zeker stellen van een groot gedeelte van zijn
omzet. Samenwerking tussen de twee partijen kan er op termijn toe
leiden dat de grenzen tussen beide organisaties vervagen. Hierbij
maken de inkopers van de afnemer deel uit van de verkoop- en ontwikkelorganisatie van de toeleverancier en maakt de toeleverancier
deel uit van de organisatie van de afnemer.
E-business en haar mogelijkheden zorgen voor een virtuele integratie
van beide organisaties. Er wordt dan niet meer gesproken over E-business maar over C-Business: Collaborative Business (zie ook bijdrage
Van Weele).
Voor middelgrote en kleine klanten ligt het anders. De verkoper kan
en mag niet te veel aandacht aan hen besteden. De kosten wegen
immers niet op tegen de baten. Om deze klanten toch te kunnen bedienen, zal of de prijs omhoog moeten, of het volume (per transactie).
Het eerste kan eenvoudig door bijvoorbeeld het afgeven van servicelevel agreements, het tweede kan bijvoorbeeld door het verschuiven
van veel kleine omzet naar een tussenpersoon of intermediair. Door de
mogelijkheden van internet ontstaat hier een trend naar prijsverhoging
of intermediatie.
Het interactiemodel biedt ook inzicht in een mogelijke mismatch in
dit kwadrant van strategische producten. Een voorbeeld waarbij er
sprake is van deze mismatch, is de zuurstoflevering van een producent
van gassen aan haar particuliere klanten (voor hen een strategisch product gezien hun astma). De fabrikant levert op dit moment zuurstof
aan diverse soorten klanten: ziekenhuizen, oliemaatschappijen en
kleine particuliere afnemers. De particulieren worden individueel
door de toeleverancier bevoorraad (en zijn kleine klanten). In principe dient de zuurstofproducent deze klanten niet toe te leveren: de
logistieke kosten van uitlevering zijn eenvoudigweg te groot. Het
internet kan helpen om de logistieke processen los te koppelen van de
informatieprocessen. Hierbij kan de individuele patiënt zuurstof
bestellen bij de producent, maar wordt de fysieke uitlevering door een
derde gedaan, wiens core capabilities het is om kleinschalig te opere-
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ren. De logistieke partner krijgt de informatie dat hij moet uitleveren
op het moment dat de patiënt zijn order plaatst. Door het ontkoppelen
van informatiestromen en goederenstromen kunnen ketens efficiënter
werken.
De bedoeling van het lMM is duidelijk: de interactierelaties tussen
organisaties verschilt zowel per producttype (hefboomproduct vs routineproduct) als per klanttype: niet iedere klant wordt op identieke
wijze bediend. Het is de verkoper die op basis van life time value van
klanten (de NPV, Anderson en Narus, 1999) een afweging voor de
bedieningswijze maakt.
De 16 mogelijke interactierelaties en de daarbij horende interactiestrategieën uit het IMM maken duidelijk wat een leverancier het beste
kan doen gegeven de winstpotentie van een klant en de spiegelbeeldige
belangen die een klant heeft bij een gegeven leverancier (of beter
diens producten). Als daarin een match te maken is op basis van de
krachten van de toeleverancier (zie Santerna & Van de Rijt, 2000), dan
kan de leverancier duurzaam concurrentieel voordeel behalen bij die
klant en daarmee een duurzame relatie creëren. Internet speelt daarin
een belangrijke en faciliterende rol. Zonder internet zou de positie in
de inkoopportfolio immers niet duidelijk zijn. Voor de overige relaties
helpt het IMM de aanvalsstrategie te formuleren en daarmee te proberen het maximale uit de relatie te halen. Ook daarin speelt het internet een faciliterende rol. Het internet is steeds één van de mogelijke
instrumenten om een positie bij de klant te verwerven.

14.6 Conclusie
De rol van E-business neemt snel toe. Dit heeft gevolgen voor de
interactierelatie tussen inkoper en verkoper. Aan de hand van het
Interactie Marketing Model is gekeken naar de rol die E-business in
elk van de vier inkoopkwadranten kan spelen. Het is daarbij uitdrukkelijk niet zo dat E-business de enige interactievorm tussen inkoper en
verkoper is of wordt. Verkoopinstrumenten als eaU centers, persoonlijke verkoop, en direct marketing zullen blijven bestaan. Het is de
klant die zijn voorkeur voor de interactievorm aangeeft. De verkoper
zal daar een kosten/baten analyse op loslaten. Dit betekent dat grote
klanten anders worden bediend dan kleine klanten (zie ook de bijdrage van Bunt). Het voordeel van E-Business is dat de interactiekosten
worden verlaagd. Dit betekent dat E-Business bij de interactie met
kleine klanten of goedkope producten een rol gaat spelen om de
kosten te verlagen en daarmee de rentabiliteit van de klanten en de
producten te verhogen. De rol van E-business bij grote klanten is er
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eerder een van het verstevigen van de relatie. Het gaat hierbij om het
verhogen van het rendement door het beter inspelen op de klantenbehoefte. Meer dan ooit zal de interactierelatie tussen organisaties in het
kader komen te staan van efficiency en rendementen. De uitkomst is
in ieder geval duidelijkheid. Als beiden (verkoper en inkoper) duidelijk hebben wat de relatie voor hen betekent is het ook duidelijk hoe
de interactierelatie vorm moet worden gegeven. Ook als blijkt dat
beide partijen geen belang aan de relatie hechten, kan de interactierelatie tegen de laagste kosten worden ingericht. E-business speelt daarin dan een belangrijke rol.
Nader onderzoek rust op drie pijlers:
1. Content
2. Context
3. Techniek
Het onderzoek over de content gaat strikt over de uitzonderlijk rationele kant van de interacties. Beschrijvingen van cases leveren empirisch materiaal dat de 16 interactierelaties vult.
Het onderwerp context is gericht op de menselijke factor in de interactierelaties. Dat betreft in ieder geval de veranderingen en het bijbehorende verandermanagement Daarnaast spelen ook subjectieve
waarden in communicatie een belangrijke rol.
De pijler techniek is gericht op het kennen en kunnen toepassen van
de technologie die hoort bij E-business. Ook daarbij geldt dat de technologie moet passen binnen de interactierelaties uit het IMM.
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In deze bijlage staat de volledige intreerede van Hein van der Hart
afgedrukt. Met deze rede gaf Hein van der Hart richting aan zijn werkzaamheden binnen de Technische Universiteit Eindhoven. Het geeft
ook een mooi referentiepunt voor zijn bijdrage aan deze uitgave: ook
in 1985 was Hein van der Hart bezig met de combinatie Techniek en
Marketing.
De titel van de rede luidt:

Leveren aan bedrijven:
Het beheren van een portefeuille van relaties

Dr. H.W.C. van der Hart
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon
hoogleraar marketing op 19 april 1985.
Geachte toehoorders,
Staat u mij toe dat ik mijn rede begin met een praktijkgeval. Het is nog
niet zo lang geleden dat een groot internationaal concern beschikte
over misschien wel de beste afdeling marktonderzoek die er in West
Europa te vinden was. Uiterst bekwame professionals stonden aan het
hoofd van dit excellente gezelschap van marktonderzoekers. Behalve
het uitvoeren van interne opdrachten werden ook regelmatig bijdragen
geleverd op congressen en seminars; kortom: de afdeling marktonderzoek was een sieraad van de onderneming. Kosten noch moeite werden gespaard om de kwaliteit van het onderzoek op niveau te houden
en waar mogelijk verder op te voeren. Het werken in dit stimulerende
klimaat gaf echte professionals een grote intellectuele voldoening,
omdat kwaliteit zo'n belangrijk criterium was. Toen gebeurde er iets
onverwachts: er kwamen andere experts op bezoek en die vroegen
naar klanten en naar producten en nog meer van dit soort moeilijk te
definiëren zaken. Er werd gesproken over decentralisatie, inkrimping,
afbouw en privatisering en het einde van dit center of excellence
naderde onverwacht in sneltreinvaart. Wat in jaren was opgebouwd
werd in enkele maanden volledig geëlimineerd tot verbijstering van
de professionele staf.
In al die jaren moest er iets over het hoofd zijn gezien. Waar was de
erkenning gebleven? Waarom hadden we niet eerder een visie op de
eigen markt ontwikkeld? Hoe kon dat nu uitgerekend de marktonderzoekers overkomen? Ze stonden nu met lege handen en wisten op de
vraag naar de betekenis van hun werk niet veel meer te vertellen dan
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dat de kwaliteit zo goed was en ze in vakkringen zo'n goede reputatie
hadden opgebouwd. In dit praktijkdrama had ik de hoofdrol ook kunnen laten vertolken door een technische dienst, een ingenieursbureau,
een installatiebureau, een constructiebedrijf of een computerindustrie.
Het is het drama van de Concorde, het vliegtuig dat technisch zowel
als qua vormgeving maar ook politiek zo bijzonder was, maar dat
commercieel een enorme mislukking werd. Van 3,2 miljard dollar aan
ontwikkelingskosten werd niets terugverdiend. Integendeel, op de
exploitatie moest veel worden toegelegd.
Techniek en commercie weten elkaar niet altijd te vinden. Daar waar
techniek en commercie echter op evenwichtige wijze tot een eenheid
worden gebracht kunnen grote marktsuccessen worden bereikt, minder spectaculaire produkten misschien, maar wel effectief met veel
waardering in de markt.
Dames en Heren,
Het ligt in mijn bedoeling vanmiddag in te gaan op het raakvlak van
techniek en commercie. Ik zal u daartoe een beeld geven van een deelterrein van het vakgebied marketing. Het gaat hier om het toepassingsveld, dat doorgaans wordt aangeduid met de term 'industriële
marketing'. Industriële marketing heeft betrekking op situaties waarbij geleverd wordt aan organisaties of bedrijven en niet aan de uiteindelijke consument.
Ik ga er bij mijn bespreking van uit, dat aan industriële marketing hetzelfde basismodel ten grondslag ligt als aan de marketing van consumentenprodukten. Er zijn echter wel belangrijke verschillen bij de uitwerking in de richting van industriële markten. Voordat ik op deze
verschillen nader inga, zal ik echter het begrip marketing en de ontwikkeling van het vakgebied als geheel beknopt behandelen. Mijn
optiek daarbij zal zowel die van de bedrijfspraktijk zijn als die van de
wetenschap. Daarna zal ik mijn betoog toespitsen op het toepassingsgebied van de industriële markt.
Ik zal afzonderlijk aandacht besteden aan de marketingproblematiek
rond het leveren van diensten aan bedrijven.
Het begrip marketing
Wat bedoel ik precies met marketing?
De kern van marketing wordt gevormd door drie elementen:

1. het marketing-concept,
2. de marketing-activiteiten of het marketing-beleid,
3. de marketing-infrastructuur.
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Ik zal ze nu in het kort de revue laten passeren.
Voor het eerste element, het marketing-concept, is de problematiek
van afnemers als vertrekpunt voor het beleid van de organisatie het
fundamentele uitgangspunt. Marketing veronderstelt klantgericht
ondernemen: het besef, dat men probleemoplossend bezig is ten
behoeve van de afnemer. Deze opvatting is weliswaar alom bekend en
ogenschijnlijk ook aanvaard, maar in de praktijk heeft hij meer consequenties dan men op het eerste gezicht aanneemt. Wat betekent
klantgericht ondernemen voor de organisatie? Klantgericht ondernemen betekent dat wij niet de organisatie, noch het produkt, noch de
eigen professie, noch de eigen loopbaan primair als uitgangspunt
nemen voor het ondernemingsbeleid. Het vereist dat we ons volledig
inleven in zowel het gedrag als de problematiek van de afnemer. Een
kritisch zelfonderzoek binnen het eigen bedrijf zal vervolgens leiden
tot het kiezen van die marktsegmenten waar de organisatie met succes
probleemoplossingen zou kunnen aanbieden. Zo'n analyse van eigen
sterkten en zwakten zal ons ook duidelijk maken welk deel van de
markt niet succesvol door ons kan worden bediend. Het doen van keuzes uit marktsegmenten, met andere woorden het zich positioneren in
de markt, vloeit logisch voort uit dit marketing-concept. Ontwikkeling
van deze visie in de organisatie van de top tot aan de basis is een
moeizaam, tijdrovend maar op lange termijn winstgevend proces. Uit
onze eigen ervaringen als consument of inkoper in de maatschappij
kunnen we overigens gemakkelijk afleiden, dat klantgericht organiseren kennelijk niet zo simpel is als het wel lijkt.
Zelfs ondernemingen die in het algemeen als excellent werden beoordeeld, blijken moeite te hebben met het volharden in een consequent
klantgericht ondernemingsbeleid [1].
Men bewijst slechts lippendienst aan het marketing-concept, wanneer
men deze klantgerichte ondernemingsopvatting niet volledig uitdraagt
in de organisatie, maar wel marketingafdelingen opricht en marktonderzoekers in huis haalt. Daaraan herkennen we de klantgerichte
onderneming dus niet per definitie. De aanvaarding van het principe
van klantgericht ondernemen voert ons tot het tweede kernelement
van marketing: de activiteiten die nodig zijn om de afnemersgerichtheid, in concrete acties om te zetten. Deze activiteiten zijn achtereenvolgens van analytische aard, van creatieve aard en van communicatieve aard.
Analytische activiteiten zijn nodig om een nuchtere kijk te verwerven
op de mogelijkheden en onmogelijkheden die de markt biedt en de
aansluiting die daarop vanuit de organisatie mogelijk is. Een scherpe
situatie-analyse is een noodzakelijke basis voor een duidelijke marketing-strategie. Na het verkrijgen van een realistisch inzicht in wat de
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markt verwacht en wat de organisatie daarin kan bieden, volgt het creatieve proces van het bedenken van passende marketingstrategieën,
combinaties van produktconcepten, prijsstrategieën, promotiecampagnes, distributie- en servicestrategieën. Creatief inspelen op alles
wat we weten over afnemers en hun gedrag en hun verwachtingen
staat daarbij voorop. Het is uiteraard geen vrije en onbeperkte creativiteit die hierbij aan de orde is.
Wanneer een duidelijke en evenwichtige marketing-strategie is ontwikkeld, dan komt het er op aan deze intern uit te dragen in de organisatie. Hiervoor zijn activiteiten van communicatieve aard noodzakelijk. Interne communicatie van de top tot aan de basis en vooral ook
omgekeerd moet er toe leiden dat de marketing-strategie niet een
afstandelijk, ergens boven in de organisatie ontwikkeld concept blijft.
Interne communicatieprocessen dienen er voor te zorgen dat de marketing-strategie daadwerkelijk het gedrag van de organisatie in relatie
tot afnemers gaat bepalen. Vooral in dienstverlenende organisaties
vind ik dit intern acceptatieproces van grote betekenis. Het produkt
wordt bij dienstverlening immers voor het overgrote deel bepaald
door het gedrag van mensen in de organisatie. Naast de interne communicatie zal bij de uitvoering van activiteiten de externe communicatie in de directe contacten tussen cliënt en organisatie het succes van
de marketing-strategie mede bepalen. Tijdens en na afloop van de
planperiode waarvoor een marketing-strategie is opgesteld. zullen de
resultaten nauwlettend moeten worden gevolgd. Deze activiteit, de
bepaling van het effect van acties, is weer van analytische aard.
Marketing-effectbepaling is een belangrijke schakel in het proces van
het leren kennen en leren omgaan met de markt. Met deze evaluerende activiteit zijn we weer terug bij de analytische bezigheden, waar ik
mijn activiteitenopsomming mee begon. Ik geef er dan ook de voorkeur aan marketing als een cyclisch gebeuren te zien: de marketingplanning cyclus. (Zie fig.l ). Het kan een cyclus zijn die ook in korte
tijd wordt doorlopen, zelfs enkele malen snel achtereen. Belangrijk is
dat het een continu leerproces moet zijn, een proces waardoor men de
markt bij elke cyclus beter leert kennen. Trial and error, van fouten
leren en de ervaringen systematisch registreren. Welke vaardigheden
zijn nodig voor een goed verloop van deze marketing-planning
cyclus?
Voor deze marketing-planning cyclus is een evenwichtige combinatie
van analytische, creatieve en communicatieve vaardigheden een vereiste. Wanneer het accent te eenzijdig zou liggen op één van deze drie
vaardigheden dan leidt dit tot ernstige verstoringen in het marketing
proces b.v. tot desintegratie van marketing en verkoop. Ligt het accent
te veel op analytische activiteiten dan kan dit leiden tot inactiviteit en
bureaucratie: men is meer bezig met het onderzoeken van de markt en
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het opstellen van plannen dan met de daadwerkelijke verkoopactie.
Ligt het accent te veel op de creativiteit dan kan dit leiden tot ad hoc
beleid, waarbij men sterk van strategie wisselt en nauwelijks leert van
vroegere fouten. Iedereen lanceert zijn eigen verhalen over de markt
en bedenkt naar eigen inzicht een aanpak en inventieve strategieën.
Ligt het accent eenzijdig op communicatieve vaardigheden dan kan
dit leiden tot overtuiging zonder visie en zonder basis. Klantgericht
communiceren heeft alleen zin, wanneer daaraan een doortimmerde
visie op de markt ten grondslag ligt.
Het derde element dat ik bij het beschrijven van de kern van marketing zou willen onderscheiden, noem ik de marketing- infrastructuur.
Hieronder versta ik de systemen en andere hulpmiddelen waarover de
organisatie dient te beschikken om de eerder genoemde marketingactiviteiten te ondersteunen en te kunnen realiseren. Wat zal zo'n marketing-infrastructuur moeten omvatten? Ik reken hiertoe b.v. een marketing-informatiesysteem, waarmee informatie over de markt en over
ervaringen in de markt wordt vastgelegd. Ik reken hiertoe een marketing planningprocedure, maar ook de marketing-functie in organisatorische zin: de marketing afdeling evenals de verkooporganisatie en
haar bemanning van analytici als marktonderzoekers en controllers,
creatieven zoals reclamespecialisten, ontwerpers, tekstschrijvers, en
communicatiemedewerkers in de verkoopfuncties.

leereffect
analyse

analyse

mogelijkheden en
problemen in de markt,
sterke en zwakke
punten bedrijf

uitvoering
marketing
programma

creativiteit
marketing doelen
en strategiën

communicatie
marketing plan
opstellen en
intern uitdragen

creativiteit
communicatie
aktie programma

Fig. 1. Marketing planning cyclus
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Ik wil met nadruk stellen, dat ik marketing als functie in de organisatie niet als een stafafdeling afgezonderd van de verkooporganisatie
wil zien. Marketing en verkoop horen nauw met elkaar verweven te
zijn. Verkoop is immers een marketing-instrument. Ik reken tot de
marketing-infrastructuur ook een marktgericht systeem van produktontwikkeling. Ik leg de nadruk op systeem, omdat produktontwikkeling niet een incidentele bezigheid mag zijn of een marginale activiteit
waarvoor slechts ruimte is indien het werk dit toelaat.
Tot de marketinginfrastructuur reken ik tenslotte ook opleidings- en
trainingsfaciliteiten die klantgericht gedrag bij de medewerkers
bevorderen. Dit is vooral in dienstverlenende organisaties een belangrijk onderdeel van de marketing-infrastructuur.

Marketing als wetenschappelijke discipline
Ik wil nu kort stilstaan bij de wetenschappelijke aspecten van marketing in relatie tot de praktijk. Zijn de resultaten van wetenschappelijke
inspanningen op het terrein van de marketing wel voldoende bruikbaar
voor de praktijk? Een verzameling van kennis opbouwen over een
breed terrein van toepassingen is de kern van marketing als gebied van
wetenschap. Het beschrijven van situaties en daarin een rode draad
ontdekken is de essentie van wetenschappelijke studie op het terrein
van de marketing. Ik ga daar graag even op in. Mijn schets tot nu toe
van marketing draagt sterk een voorschrijvend of nonnatief karakter
gericht op beantwoording van de vraag: hoe beheers ik het marketingproces? Het vak heeft echter ook een beschrijvend karakter, zoals meer
wetenschappen van bedrijfskundige en bestuurskundige aard. De socioloog Van Doom zegt het treffend: 'Wetenschap heeft een Januskop:
enerzijds streven naar beschrijving en verklaring van verschijnselen en
anderzijds streven naar beheersing van processen' [2].
Bij discussies over bedrijfskunde als terrein van wetenschap en over
de relatie tussen theorie en praktijk vormt deze tweezijdigheid ook
een kenmerkend aspect.
De wetenschappelijke interesse voor het gebied van de marketing
dateert in de Verenigde Staten, de bakennat van het vakgebied, al van
rond de eeuwwisseling. Tot aan de jaren vijftig en zestig draagt het
vak daar een sterk beschrijvend karakter [3].
Ook in West Europa ontstond het vak marketing als een beschrijvende deelwetenschap binnen de economie. In de loop van de jaren vijftig en
krijgt het vak meer zijn voorschrijvende karakter [4].
Dit komt tot uitdrukking in de benamingen managerial marketing,
commerciële beleidsvorming, marktkunde en commerciële economie
die men wel hanteert om het vakgebied aan te duiden.
Er is de laatste jaren in de Verenigde Staten ruime aandacht besteed
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aan theorievomüng in de marketing. Een algemene marketing-theorie
zou, volgens een van de meest vooraanstaande theoretici verklaringen
moeten geven omtrent de volgende verschijnselen [5]:
I) gedragingen van afnemers in ruiltransacties b.v. consumentengedrag,
2) gedragingen van leveranciers in ruiltransacties b.v. concurrentiegedrag,
3) het institutionele raamwerk dat gericht is op bevordering en realisatie van ruiltransacties b.v. het ingrijpen van de overheid in de
mededinging,
4) de maatschappelijke consequenties van de gedragingen van leveranciers en afnemers en van het institutionele raamwerk b.v. het
effect van productdifferentiatie op maatschappij en milieu.
Volgens deze gedachtengang wordt de ruil, scherper uitgedrukt de
afstemming tussen marktpartijen, als basisobject van de marketingwetenschap centraal gesteld. Bovendien beperkt het vak zich niet tot
het micro-niveau, maar worden ook uitspraken over verschijnselen
vanuit het macro-niveau tot het werkterrein gerekend.
We zien ook dat marketing als wetenschap weliswaar is ontstaan vanuit de economische wetenschap, maar dat een multidisciplinaire benadering thans vanzelfsprekend is. Het is niet alleen de prijs die de
afloop van ruiltransacties bepaalt, ofschoon sommige economen daar
nog steeds van uit gaan. Het is ook niet alleen het individuele menselijk gedrag dat de ruiltransactie beïnvloedt. Ook de structuur van de
bij ruiltransacties betrokken organisatievormen bepaalt mede de
afloop van het ruilproces. Kortom: marketing is zeker géén monodisciplinaire wetenschap.
Illustratief en vooralleerzaam zijn voor mij geweest mijn ervaringen
als econoom-marktonderzoeker in de praktijk van een bureau voor
marktonderzoek, waar samenwerken in multidisciplinair verband met
psychologen, sociologen, statistici en andere vakspecialisten aan de
orde van de dag was.
Over de reikwijdte van de toepassing van marketingbeginselen zou ik
nog kort iets willen opmerken. Het terrein van de marketing beperkt
zich bepaald niet tot afzetmarkten. Er is geen enkele theoretische
grond om bijvoorbeeld inkoopmarkten en arbeidsmarkten als niet
relevant voor marketing uit te sluiten. Het tegendeel is waar. Waar
sprake is van ruil, afstemming tussen vraag en aanbod of matching,
daar zijn de beginselen van marketing toe te passen.
Wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de marketing richt
zich tot nu toe vooral op gedragingen van afnemers en dan nog in het
bijzonder consumenten en in mindere mate op gedrag van aanbieders.
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Verder is het wetenschappelijk onderzoek op dit terrein gericht op
pogingen om langs de weg van kwantitatieve modellen de marketing
activiteiten van aanbieders te optimaliseren [6]. De afstand tussen
praktijk en theorie lijkt bij deze laatste benadering nog aanzienlijk. De
implementatie van marketing-beginselen in organisaties krijgt nog
weinig aandacht in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
de marketing. Terug naar de vraag: is marketing als wetenschap bruikbaar voor de praktijk? Ik concludeer, dat marketing zowel voor praktijkmensen als voor wetenschappers een boeiend werkterrein is, waar
beide groepen elkaar heel wat te bieden hebben. De prakrijkmens
heeft zijn specifieke situatie en zoekt naar een algemene leidraad. De
wetenschapper onderzoekt de specifieke situaties, ontwikkelt een
algemene leidraad en toetst deze op haar praktische bruikbaarheid.
Om elkaar te vinden zullen wederzijds concessies moeten worden
gedaan. De praktijkman mag geen maatkostuum verwachten en de
wetenschapper moet in zijn confectie een behoorlijke maatvoering
nastreven. Kennis over verschijnselen in de praktijk vastleggen en
daarover meer algemene uitspraken doen is van fundamenteel belang
voor de ontwikkeling van het vak marketing. Meer dan voor andere
wetenschappen geldt deze stellingname voor marketing en meer in het
algemeen bedrijfskunde. Dat lijkt me voorlopig voldoende om samen
verder te kunnen. Ik wil hiermee deze schets van de marketing als
geheel afronden en ik zal nu nader ingaan op de industriële marketing:
het leveren aan bedrijven [7].

Industriële marketing: een plaatsbepaling
Industriële marketing omvat de levering van goederen en diensten aan
bedrijven inclusief overheid, instellingen en andere organisaties: situaties dus, waarin organisaties zich als afnemer manifesteren. Het kan
daarbij gaan om de leverantie van complete produktiesystemen, schepen, meetapparatuur, maar ook om kantoorartikelen, personenauto's
of levensmiddelen voor grootverbruik. Ook diensten aan bedrijven
door banken, reparatiebedrijven of adviesbureaus kunnen onderwerp
zijn van ruiltransacties tussen bedrijven onderling. Industriële marketing houdt dus geen strikte scheiding in tussen levering van enerzijds
industrieel geproduceerde producten en anderzijds diensten. In toenemende mate vormen diensten, al of niet in combinatie met concrete
producten, het onderwerp van industriële markttransacties. Er is in de
afgelopen tijd zelfs op verschillende markten een tendens te bespeuren waarbij leverantie van concrete producten zich heeft ontwikkeld
tot leverantie van know-how, met andere woorden de markt voor produkten is getransformeerd tot een markt voor dienstverlening. Ik vind
de term industriële marketing dan ook minder gelukkig gekozen. De
American Marketing Association is voor haar sectie Industrial
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Marketing sinds kort de naam Business Marketing gaan hanteren [8].
Wat bepaalt nu het eigen karakter van de industriële marketing? Het
eigen karakter van de industriële marketing is gelegen in de aard van
de vraag en van de afnemers: de bedrijven die tezamen de industriële
markt vormen. Op grond hiervan zijn er wel verschillen aan te wijzen
met de marketing van consumentenprodukten. Onlangs werden er in
het gezaghebbende Joumal of Marketing door theoretici vraagtekens
geplaatst bij de tweedeling industriële marketing/consumentenmarketing. Voor deze tweedeling zouden niet zo veel theoretische en empirische gronden zijn te ontdekken als algemeen wordt aangenomen [9].
Sterk wordt immers altijd benadrukt dat er verschillen zijn tussen de
leverantie aan consumenten en die aan bedrijven, maar weinig wordt
gesproken over de overeenkomsten tussen de marketing voor de consumentenmarkt en die voor de industriële markt. Er is wetenschappelijk gezien dus wel enige reden tot bescheidenheid wanneer wij praten
over industriële marketingtheorieën en modellen. Vanuit de bedrijfspraktijk beschouwd is er naar mijn idee echter in ieder geval alle reden
om in literatuur, opleiding en onderzoek uitdrukkelijk een afzonderlijke plaats in te ruimen voor de industriële marketing. Dat er afzonderlijk aandacht aan dit toepassingsgebied wordt besteed, is overigens
geen trend van de laatste jaren. De eerste internationale handboeken op
dit specifieke terrein dateren van de jaren vijftig [10]. In Nederland
werd reeds in de jaren zestig in de toen nog vrij schaarse marketingliteratuur enige aandacht aan industriële markten besteed [11].
De afgelopen jaren is de belangstelling voor dit specifieke toepassingsgebied van marketing toegenomen.

Industriële market;ng: enkele karakteristieken
Wat zijn nu die karakteristieke verschillen die er bestaan tussen de
marketing van consumentenprodukten en de marketing van produkten
bestemd voor bedrijven, de industriële marketing? Het is van belang
dat u voor ogen houdt dat binnen het terrein van de industriële marketing een grote heterogeniteit van leveranties van produktenen diensten bestaat.
Het toepassingsgebied loopt immers uiteen van consumptie-achtige
produkten als potloden, bureaustoelen en paperclips tot uiterst complexe projectleveringen als installaties voor overslag van massagoederen of complete elektrische centrales.
Bij het noemen van verschillen ontkom ik dan ook niet aan zekere
generalisaties. Een drietal hoofdverschillen valt er te noemen:
- verschillen die te maken hebben met de aard van de vraag;
- verschillen die te maken hebben met de aard van de afnemers;
- verschillen in het marketing-beleid, de strategie en de organisatie.
Deze drie groepen van verschillen tussen consumentenmarketing en
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industriële marketing zal ik nu wat uitvoeriger toelichten.
Op de eerste plaats zijn er de verschillen die te maken hebben met de
marktvraag. Industriële markten kenmerken zich door het feit dat de
vraag van afgeleide aard is, dat wil zeggen: er wordt geleverd aan
afnemers die zelf ook weer hun afzetmarkt hebben, waarvan deze
afnemer afhankelijk is. Een produkt als aluminium b.v. wordt geleverd aan de aluminiumverwerkende industrie, die echter weer op haar
beurt levert aan de automobielindustrie dan wel rechtstreeks aan de
uiteindelijke consument. De aluminium-leverancier zal daarom zijn
marktoriëntatie niet kunnen beperken tot de directe afzetmarkt, maar
zich ook moeten verdiepen in de talloze applicatiemogelijkheden. Het
is zelfs zo dat deze leverancier genoodzaakt zal zijn die afzetmarkten
tot aan de eindgebruiker te ontwikkelen. Marketing-beleid blijft dan
dus niet beperkt tot de rechtstreekse afzetmarkt, maar gaat veel verder
en zal zich zowel richten op het beïnvloeden van de directe afnemers
als op de beïnvloeding van eindgebruikers van materialen.
Een ander aspect van de vraag naar produkten en diensten op industriële markten betreft de veelheid van differentiaties die op de markt
wordt gevraagd. Bij sommige produkten, zoals meetapparatuur is
deze vraagdifferentiatie zeer kenmerkend. Elk mogelijk toepassingsgebied voor een meetapparaat is in termen van potentiële marktomvang betrekkelijk gering, maar het aantal te bedienen markten is zeer
groot.
Oscilloscopen zijn b.v. een produkt, waarvan de afzetmogelijkheden
per toepassingsgebied beperkt zijn, maar waarvan het aantal applicatiemogelijkheden zeer talrijk is. Dit vereist een marktoriëntatie op een
zeer breed terrein, waarbij uit een oogpunt van kosten-batenanalyse
de marktoriëntatie per markt afzonderlijk maar beperkt kan zijn.
De industriële vraag is veel geconcentreerder van aard dan de consumentenvraag. Het aantal afnemers is bij levering aan industriële markten aanzienlijk kleiner. Deze afnemers reageren bij hun inkooppolitiek
op fluctuaties in de consumentenmarkten, fluctuaties die meestal een
geleidelijk verloop hebben. Zij reageren hierop echter via hun bestellingen bij hun toeleveranciers met onregelmatige intervallen.
Op een gegeven moment besluit zo'n afnemer zijn voorraadniveau bij
te stellen of hij besluit de aanschaf van een bepaald bedrijfsmiddel
nog een periode uit te ste11en. Dit leidt er toe, dat ondernemingen die
leveren aan industriële markten, vaak geconfronteerd worden met een
wisselend verloop van omzetten. Een ander verschijnsel, dat te maken
heeft met de typische geaardheid van de industriële vraag, is de grotere gevoeligheid van deze vraag voor veranderingen van politieke,
economische en sociale aard. Wanneer we als voorbeeld de staalmarkt
nemen, dan kan men constateren, dat deze markt gekenmerkt wordt
door optreden van nationale overheden, subsidies en invloeden van
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internationale organisaties. Een ander voorbeeld is de bouwmarkt: de
overheid heeft sterke bemoeienis met de volkshuisvesting en daarmee
met de ontwikkelingen in de markt voor woningen en andere gebouwen. Nog andere voorbeelden zijn de scheepsbouw en de bouw van
kerncentrales. We zien dat de invloed van allerlei omgevingsfactoren
hier in sterke mate het marktgebeuren bepaalt. Tot zover de verschillen die voortvloeien uit de aard van de industriële vraag.
De tweede groep van verschillen tussen consumentenmarketing en
industriële marketing heeft te maken met de aard van de afnemers. Ik
heb al eerder opgemerkt dat het aantal afnemers bij industriële marketing in de meeste gevallen aanzienlijk kleiner is dan bij levering aan
consumentenmarkten. Deze afnemers hebben elk afzonderlijk een
veel grotere invloed op de leverancier. Soms kan één afnemer zelfs
bepalend zijn voor het voortbestaan van een bedrijf. Dit is bijvoorbeeld in extreme mate het geval daar waar via integrale produktienetwerken de toeleverancier sterk wordt geïntegreerd in produktietempo
en kwaliteit van zijn afnemer.
De invoering van de uit Japan overgenomen KANBAN-systemen
voor de organisatie van de produktie zal deze integrale produktienetwerken doen toenemen en daarmee ook de relatie tussen leverancier
en afnemer van aard doen veranderen. Industriële afnemers zijn professioneel en ze zijn ook een veel gelijkwaardiger partner in het koopproces, dan afnemers van consumentenprodukten. Sommige industriële markten kenmerken zich door situaties waarbij afnemers zelf volledige specificaties van het produkt opstellen, zodat de leverancier in
een afhankelijke positie slechts opdrachten letterlijk uitvoert.
Voorbeelden hiervan zijn jobbers in de metaalsector en spuitgieters in
de kunststoffenverwerkende industrie. Men verhuurt dan als het ware
produktiecapaciteit Soms tracht men zich aan deze afhankelijkheid te
ontworstelen door het ontwikkelen van eigen standaardprodukten. Dit
vereist echter een andere organisatiestructuur, technische capaciteit,
research en development en vooral een ander marketing-beleid.
De aard van de afnemers in de industriële markten vereist dat leverende bedrijven zich opstellen als probleemoplossers voor hun cliënten. Hun marktpositie ontlenen zij aan het feit, dat zij in staat zijn problemen in andere bedrijven tot een voor de afnemer zowel uit economisch als uit technisch gezichtspunt aanvaardbare oplossing te brengen.
Industriële marketing-strategieën zijn gericht op het leveren van een
assortiment van probleemoplossingen en het zich ook als probleemoplosser in de markt positioneren. Het meedenken met de ondernemer-afnemer kenmerkt de industriële marketing-strategie. Ter illustratie een uitspraak van de technisch directeur van een succesvol soft-
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warebedrijf 'Kenmerkend voor ons is dat we geen automatiseringsmensen pur sang zijn. We zijn toepassingsgerichte mensen die ook nog
over automatiseringskennis beschikken'.
Nog een voorbeeld, ditmaal van een bedrijf dat robots produceert en
waarvan een afnemer zich beklaagt dat de leverancier 'alleen een robot
levert en dan vertrekt'. Andere leveranciers daarentegen leveren een
complete probleemoplossing; ze leveren een robot met zijn 'omgeving'.
Een derde voorbeeld heeft betrekking op een groot Brits concern dat
voor het eerst scanners voor medisch gebruik wist te ontwikkelen. Dit
concern heeft de door haar zelf ontwikkelde markt voor medische
scanners met grote verliezen moeten verlaten omdat ze verzuimd had
op de werkelijke marktwensen, de gevraagde probleemoplossingen,
behoorlijk in te spelen. Haar aanvankelijke leiderspositie moest aan
andere leveranciers worden afgestaan.
De aard van de afnemers brengt met zich mee dat het koopgedrag sterk
verschillend is van koopprocessen die we op de consumentenmarkt
doorgaans aantreffen, Men beweert nogal eens dat deze koopbeslissingen rationeler van aard zouden zijn. Gezien echter het feit, dat ook bij
koopbeslissingen van bedrijven mensen betrokken zijn met vaak persoonlijk gekleurde doelstellingen en voorkeuren, kunnen bij deze
opvatting vraagtekens worden geplaatst. Natuurlijk moet de industriële afnemer in de marketing-communicatie worden overtuigd met rationele argumenten. Het moet hem worden voorgerekend. Een bedrijfswagen wordt vooral verkocht op grond van de te verwachten exploitatiekosten. Zo ook bij een vliegtuig. Toch merkte directeur Swarttouw
van Fokker daarover in verband met het contract tussen Fokker en
Swissair onlangs op, dat hij er zich over verbaasd had dat ook in de
vliegtuigindustrie de emotionele argumenten zo'n sterke rol spelen. Het
moet tussen mensen in de kopende en verkopende organisaties op alle
niveaus klikken, dan pas is er vertrouwen en vermindering van onzekerheid. Rationele aspecten kunnen natuurlijk nog barrières vormen
maar de kans om contracten af te sluiten ligt er dan dankzij het vertrouwen tussen groepen mensen. Naar het koopgedrag van bedrijven is
op grote schaal onderzoek gedaan [ 12]. Er zijn diverse pogingen
gedaan om modellen van algemene aard te formuleren die het koopgedrag van industriële afnemers beschrijven.
Wat hebben deze onderzoeken aan gedachtenvorming over het
industriële koopgedrag opgeleverd?
Wanneer we de resultaten van deze onderzoeken samenvatten, dan
komen we tot de conclusie dat het koopgedrag van industriële afnemers zich kenmerkt door de volgende eigenschappen:
1. het is een proces bestaande uit een aantal fasen in de tijd te beginnen met de vaststelling van de behoefte aan produkten of diensten op
basis van een geconstateerd probleem en eindigend met de feitelijke
levering en evaluatie achteraf.
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2. bij dit proces zijn vaak verschillende personen in de organisatie
betrokken met elk een eigen gewicht in de besluitvorming tijdens de
verschillende fasen van het besluitvormingsproces. Men spreekt in dit
verband wel van een 'Decision Making Unit'. Er is ook sprake van een
veelheid van invloeden op de afloop van het koopproces, invloeden
zowel van binnen als van buiten de betrokken organisaties.
3. het koopgedrag van industriële afnemers moeten we niet benaderen
op de wijze zoals we consumentengedrag bestuderen. Het gaat hier
om een interactief gebeuren van twee bedrijven: de kopende en de
leverende organisatie in wisselwerking met elkaar.
Dit laatstgenoemde principe over de koop als interactieproces van
twee organisaties heeft centraal gestaan bij een recent uitgevoerd
Europees onderzoeksproject [13]. In dit onderzoek is zowel aan
inkoopzijde als aan verkoopzijde nagegaan hoe het koopproces zich in
een aantal gevallen heeft afgespeeld. Het is een proces waarin de aan
de zijde van de afnemer bestaande onzekerheid ten aanzien van de
leverancier geleidelijk moet verminderen. Het is de taak van de verkopende organisatie om geleidelijk zo veel mogelijk onzekerheid weg
te nemen, hetgeen uiteindelijk in een geslaagde transactie zal resulteren. We moeten ons realiseren, dat een organisatie die voor het eerst
zaken doet met een leverancier, in een grote mate van onzekerheid
verkeert over de kwaliteit van de aangeboden probleemoplossing. De
afnemer heeft ook onzekerheid over de capaciteiten van de leverancier om een transactie op de juiste wijze en op tijd af te ronden .
Tenslotte is er de onzekerheid over de vraag of men uit het scala van
leveranciers op de markt nu wel de juiste heeft gekozen. Reductie van
deze onzekerheden zal wellicht niet in één transactie geheel kunnen
worden gerealiseerd.
Het opbouwen van een duurzame relatie is daarom een langduriger
proces. Elke transactie is in dit opbouwen van relaties met cliënten
een fase. Volgens deze gedachtengang vormt de industriële marketing
in feite het beheren van een verzameling van relaties.Naar analogie
met de zogenaamde prodoktenportefeuille zouden we ook kunnen
spreken van het beheren van een portefeuille van relaties met bedrijven [14]. Relaties tussen bedrijven kennen evenals produkten een
bepaalde levenscyclus.
De levenscyclus van een relatie met een cliënt begint met de kennismaking en oriëntatie gevolgd door proeforders, waarna serieuzere
contracten worden afgesloten. In het vervolg van de levenscyclus
treedt geleidelijk een versterking op van de binding tussen de beide
bedrijven soms zelf evoluerend tot formele samenwerkingsovereenkomsten . Bij een geslaagd verloop van deze levenscyclus zullen de
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onzekerheden aan afnemerszijde geleidelijk steeds verder verminderen [ 15].
Verschillen zoals ik die tot nu toe heb besproken betreffen enerzijds
de aard van de industriële vraag en anderzijds de aard van de afnemers
en hun koopgedrag. Deze twee groepen van verschillen hebben gevolgen voor de marketing strategie, voor de structuur van de verkooporganisatie en voor de samenhang met andere ondememingsfuncties.
De concentratie van het afnemersveld en de grote invloed die elke
afzonderlijke relatie kan hebben op de continuïteit van het bedrijf,
hebben consequenties. Veranderingen in de marketing-strategie blijven niet beperkt tot verandering in reclame, verpakking of merknaam
zoals in de consumentensector, maar hebben drastische veranderingen
in de produktiesfeer en personeelsbezetting tot gevolg.
De wisselwerking tussen de leverancier en de afnemer strekt zich ook
uit tot de research en development en tot de produktie. Vaak ontwikkelen leverancier en afnemer in samenwerking met elkaar nieuwe produkten [16]. Bij complexe produkten wordt vanuit deze andere sectoren van het bedrijf mee onderhandeld met de afnemer. Het bepalen
van de marketing-strategie in bedrijven die leveren aan de industriële
markt, betekent dus vaak het bepalen van de ondernemingsstrategie.
Marketing en andere functionele gebieden zijn daarom veel sterker
met elkaar verstrengeld, dan dit het geval is bij bedrijven die leveren
aan de consumentenmarkt [17].
Deze funktionele samenhang zal nog worden versterkt nu produktiesystemen flexibeler worden. Daardoor zal de concurrentie op aspecten als flexibel en sneller leveren toenemen. Bij sommige bedrijven
die overgaan tot flexibele produktieautomatisering is het hoofdmotief
nu reeds het beter inspelen op klantenwensen en een betere indruk
maken op klanten.
Verschillen in vraag en verschillen in de aard van de afnemers leiden
tot een derde groep van verschillen, namelijk andere accenten in marketingbeleid, strategie en organisatie bij industriële leveringen.
Om dit te illustreren zal ik enkele voorbeelden geven.
De constatering dat het in de industriële marketing gaat om het aanbieden van probleemoplossingen en het zich inleven in de bedrijfsproblematiek van de afnemer, maakt rechtstreekse levering, dus zonder inschakeling van tussenkanalen, noodzakelijk. Alleen in die sectoren waar sprake is van levering aan grote aantallen afnemers, zal uit
economische overwegingen inschakeling van de groothandel noodzakelijk zijn. Ook bij export kan indirecte levering onvermijdelijk zijn.
In het algemeen hebben industriële leveringen echter een rechtstreekser verloop. De afnemers verwachten vaak ook een rechtstreeks con-
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tact met de producent en een rechtstreekse serviceverlening. De producent zal deze ook liever niet aan een tussenkanaal overlaten.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op de promotie. Wanneer we
rekening houden met het principe: industriële marketing is het beheren van een portefeuille van relaties met bedrijven en iedere relatie
heeft een eigen levenscyclus, dan leidt dit tot specifieke accenten in
de promotie. Een cliënt waarmee reeds een duurzame relatie is opgebouwd vereist een andere promotiewijze dan bedrijven waarmee nog
slechts zeer kort een relatie bestaat.
De vaststelling dat een leverancier probleemoplossingen van technische aard aanbiedt, leidt er toe dat ook in de promotie moet worden
aangetoond dat men over de vereiste know-how beschikt. Er dient,
met andere woorden, een professioneel imago te worden opgebouwd.
Deelname aan vakbeurzen en publikaties in vaktijdschriften kunnen
hiertoe geschikte instrumenten zijn. Ook in de beleidsvoorbereiding
werken de genoemde verschillen door. Het industriële marktonderzoek draagt een geheel ander karakter dan het marktonderzoek in de
consumentensector. We hebben te maken met zeer heterogene populaties van bedrijven, zodat men moeilijk volledig representatieve steekproeven kan trekken. Het industriële marktonderzoek is dan ook veel
meer te vergelijken met 'intelligence', dan het sociaal-wetenschappelijk getinte marktonderzoek onder consumenten
Het beheren van een portefeuille van relaties, ook wel relatiemanagement genoemd, heeft gevolgen voor de opzet van de verkooporganisatie. Al naar gelang de omvang van de jaarlijkse omzet per relatie en
al naar gelang de leeftijd van die relatie met het bedrijf zullen andere
benaderingen noodzakelijk zijn en zullen andere verkopers de relatie
moeten bewaken. Dit vereist meer op de individuele relatie toegesneden aandacht, ook wel account- management genoemd.
Relatiemanagement wordt van inkoopzijde zeer gewaardeerd vooral
nu de inkoper de laatste jaren marktgerichter is gaan denken. Het is
juist de inkoper die voor de afnemersorganisatie belangrijke onzekerheden ten aanzien van de leverancier kan wegnemen. Is relatiemanagement ook relevant bij eenmalige transactierelaties zoals bij kapitaalgoederen het geval is? De gedachten die ik in het voorafgaande heb
gelanceerd over het beheer van relaties met bedrijven, gelden ook
voor markten die zich kenmerken door eenmalige transacties, zoals in
de kapitaalgoederensector. Het gaat hier om situaties waarin het vrijwel zeker is dat de cliënt na afronding van een opdracht zich in de toekomst niet meer als cliënt voor aanschaf van een produkt zal manifesteren. Ook in die situaties is een zorgvuldig management van relaties met ex-cliënten van groot belang. Elke cliënt betekent een com-
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municatiepunt in de markt van waaruit, veelal buiten onze invloedssfeer, informatie over bedrijf en produkt van de leverancier wordt verspreid. Daarom is het b.v. zo belangrijk dat een instelling als deze TH,
eveneens leverend aan de industriële markt, de contacten met haar
afgestudeerden zorgvuldig onderhoudt en versterkt. Tot zover enkele
kenmerken van industriële marketing zoals die zich onderscheidt van
de marketing van consumentenprodukten. Ik heb de gevolgen voor
marketing strategie, beleid en organisatie daarbij aangegeven.
Ik zal nu afzonderlijk ingaan op de levering van diensten aan bedrijven, een activiteit die in betekenis toeneemt en waaraan zeer specifieke marketing-aspecten zijn te onderkennen.

Dienstverlening voor de industriële markt
De laatste decennia is de groei van de dienstverlenende sector spectaculair geweest en dit geldt zeker ook voor de dienstverlening aan
bedrijven. Zoals ik al in het begin heb gezegd, vinden leveringen aan
de industriële markt in toenemende mate plaats in de vorm van combinaties van diensten en produkten: de zogenaamde systeemleveringen.
Voorbeelden zijn systemen voor produktiebesturing, intern transport
of informatiesystemen waarbij weliswaar sprake is van levering van
concrete produkten, maar waar het zwaartepunt
toch ligt op de levering van kennis en dus dienstverlening. Verder kennen we de pure dienstverlening zoals vervoersdiensten, bankdiensten,
reinigings- en onderhoudsdiensten. met als bijzondere categorie de
professionele dienstverlening, waarbij diensten worden geleverd vanuit een bepaalde professie of een vrije beroep. Voorbeelden daarvan
zijn accountantsdiensten, organisatieadviezen en de diensten van
architectenbureaus en ingenieursbureaus. Een andere categorie van
bedrijfseenheden, waar men in dit verband meestal niet aan denkt,
wordt gevormd door de dienstverlenende stafafdelingen en stafdiensten in grotere bedrijven die een interne cliëntenkring hebben, zoals
technische diensten, computercentra of personeelsdiensten.
Ook onderzoekinstituten houden zich met professionele dienstverlening bezig, terwijl het verrichten van contractresearch eveneens als
een vorm van professionele dienstverlening kan worden beschouwd.
Marketing van diensten in het algemeen is evenals industriële marketing een terrein dat op dit moment tot ontwikkeling komt. Waarom nu
deze ontwikkeling? Een verklaring hiervoor is dat ook de markten
voor dienstverlening onder druk staan en het aanbod van met name
professionele dienstverlening toeneemt. De marketing van diensten
draagt een eigen karakter. Het vereist een grondige kennis van de typische problematiek van deze sector. Er zijn enkele voor de hand liggende verschillen tussen diensten en produkten zoals het feit dat diensten abstract van aard zijn, vrijwel niet octrooieerbaar, niet in eigen-
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dom overdraagbaar en niet op voorraad te produceren zijn. Van
wezenlijk belang voor de marketing van diensten, zeker ook wanneer
die aan bedrijven worden geleverd, is de rol van het personeel. We
kunnen constateren dat in de dienstverlening het personeel de drager
van het proces van dienstverlening is en dat de cliënt in dat proces zelf
participeert. Voor de marketing heeft dit tot gevolg, dat de marketingfunctie voor een belangrijk deel niet anders dan door het dienstverlenend personeel zelf moet worden verricht. De rol van de marketingafdeling of van de marketing-manager is een andere in dienstverlenende organisaties dan in puur industriële bedrijven. Deze heeft veel
meer een ondersteunende functie en zal de commerciële functie zoals
die door het dienstverlenend personeel wordt uitgevoerd slechts kunnen begeleiden en evalueren.

Professionele dienstverlening aan bedrijven
Vooral bij professionele dienstverlening is deze volledig gedecentraliseerde commerciële functie een belangrijk gegeven. Waarom juist bij
professionele dienstverlening? Een praktijkvoorbeeld kan dit verduidelijken. Een onderzoekinstituut wil zijn commerciële kracht versterken en besluit een commercieel directeur aan te trekken, die projecten
binnen moet brengen. Potentiële opdrachtgevers willen na een eerste
gesprek vrijwel onmiddellijk contact met de projectleider van een
onderzoek, wanneer zij in de commerciële dire~teur niet in voldoende
mate de professionele dienstverlener herkennen. Vervolgens zal de
professionele projectleider het initiatief geheel overnemen en zich
weinig meer gelegen laten liggen aan de commerciële directeur wiens
functie aldus gereduceerd wordt tot contactfunctionaris. Ik chargeer
met opzet. Bovendien zal de professionele dienstverlener zich door
het aantrekken van een commercieel directeur ontheven voelen van
zijn commerciële verantwoordelijkheden met alle nadelige gevolgen
van dien. Slechts die commerciële managers die zelf van hoog professioneel niveau zijn en die, ook al is het maar af en toe, zelf participeren in onderzoeksprojecten, zullen met succes commerciële taken
verrichten.
De toepassing van marketing-beginselen in professionele dienstverlenende organisaties vergt een toepassing van marketing door de dienstverleners zelf. Het vereist bij een produktgerichte of beter gezegd bij
een professiegerichte organisatie een mentaliteitsverandering bij het
personeel. Vanuit de vakdiscipline van de professionele dienstverlener, of het nu gaat om een technisch of niet-technisch vak, worden
commerciële vaardigheden en commercieel inzicht helaas veelal volledig genegeerd. Dit kan leiden tot een houding waarbij marketing en
commercie worden geïdentificeerd met agressieve verkooptechnieken, verborgen verleiders en overdreven teksten in brochures.
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Professionele dienstverlening vereist echter professionele marketing.
Het zich als deskundige profileren in de markt vereist een passend
pakket van activiteiten en professioneel gedrag. De moeilijke positie
waarin professionele dienstverleners door minder gunstige economische ontwikkelingen geraken, brengt de geringe marktgerichtheid en
de zelfgenoegzaamheid van vele van dit soort organisaties helaas op
een vaak te laat moment aan het daglicht. Toepassing en invoering van
marketing-beginselen op dat moment vereist enkele jaren, zodat de
resultaten daarvan soms niet meer mogen baten.
In die situaties is de verleiding tot ongecoördineerd en agressief
marktoptreden moeilijk te weerstaan.

De commerdeel-technisch ingenieur
Professionele dienstverlening en industriële marketing zijn toepassingsgebieden van marketing die veel gemeenschappelijks hebben.
De problematiek van de professionele dienstverlener ligt tot op zekere hoogte op hetzelfde vlak als die van de industriële vertegenwoordiger of commercieel-technische medewerker. Van deze commercieeltechnische medewerker wordt verwacht in hoofdzaak een voldoende
niveau van professionaliteit in het technische vak te bezitten. Van hem
of haar worden probleemoplossingen verwacht. Tegelijkertijd zal de
commercieel-technisch medewerker over commerciële vaardigheden
dienen te beschikken. Hij dient op de hoogte te zijn van de beginselen
van marketing en de rol van de persoonlijke verkoop daarin.
Daarnaast dient hij de vereiste sociale vaardigheden te bezitten. De
combinatie technische kennis van academisch niveau met commerciële vaardigheden blijkt in de praktijk, zowel in Nederland als daarbuiten, schaars te zijn [18]. De technische professional heeft vaak een
fundamentele afkeer van verkoop en de typische verkoopspecialist
mist de vereiste technische kennis om als onderhandelingspartneT in
koopprocessen rond complexe produkten en systemen te worden
geaccepteerd.
In het algemeen heerst bij opleidingen tot professies van hoog niveau
een gemis aan inzicht dat men ook het eigen werk moet kunnen verkopen.
Helaas is dit een verwaarloosd aspect van het professioneel functioneren, waarvoor men dan ook veelal vertrouwt op het natuurlijk commercieel talent en toevallige affiniteit tot dit terrein. Uit de aanbevelingen van de Adviescommissie Inzake de Voortgang van het
Industriebeleid, de commissie Wagner, blijkt dat de door die commissie aangewezen kansrijke gebieden voor de Nederlandse industrie in
hoofdzaak technische hoogwaardige produkten en systemen betreffen.
Juist de marktbewerking op deze terreinen vereist commercieel-technische ingenieurs. De combinatie van een technische opleiding op
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academisch niveau met een daaraan toegevoegde commerciële
nascholing is op de arbeidsmarkt een zeer kansrijke produktmix van
de ingenieur.
Conclusies en perspectieven
Ik heb u in dit uur een beeld geschetst van de marketing-aspecten die
verbonden zijn aan het leveren aan bedrijven. Wat kunnen we nu concluderen? Het laatste deel van mijn beschouwing wil ik gebruiken om
enkele conclusies te trekken en perspectieven voor de ontwikkeling
van het vakgebied aan te geven.
De literatuur over marketing draagt in overvloed schema's, modellen,
analyse-technieken en formats voor marketing-plannen aan met de
bedoeling om het management systematischer te doen omgaan met de
markten waarop het bedrijf opereert. Waarom blijkt in de praktijk,
ondanks dit aanbod van systemen en hulpmiddelen, de daadwerkelijke toepassing van marketing-beginselen vaak toch niet van de grond
te komen? Enerzijds heeft dit te maken met het feit dat onvoldoende
kennis van het marketing-instrumentarium in het bedrijf aanwezig is.
Anderzijds blijkt ook in ondernemingen, waar zeer geavanceerde
marketing-hulpmiddelen, -technieken en deskundigen aanwezig zijn,
de toepassing van marketing-beginselen en -strategieën tot op het uitvoerende vlak problemen op te leveren. Het is kennelijk nodig om in
de organisatie het intern verkopen zowel van de marketing-strategie
als van de marketing-infrastructuur meer aandacht te geven. Het
geheel werkt natuurlijk niet eerder dan wanneer het aan de basis, dat
wil zeggen door de verkoopfunctie of de dienstverlenende functie, als
zinvol wordt ervaren. Dat kan alleen wanneer globale strategieën kunnen worden vertaald naar de alledaagse praktijk aan de basis. Het
intern uitdragen van de marketing-strategie is cruciaal en verdient
meer aandacht in de marketing-literatuur en marketing-opleidingen.
Meer aandacht is ook vereist voor de verschillende organisatie-alternatieven.
De dynamiek in markten vereist dat de afstand tussen verkoop en marketing in de organisatie zo kort mogelijk is.
Klantgerichtheid is in de organisatie een deel van de cultuur en bepalend voor de succesvolle implementatie van marketingbeginselen.
Waarom vinden we in de marketing-literatuur over deze organisatieontwikkelingsproblematiek zo weinig terug [19]? Aan bedrijfskundig
onderzoek op dit terrein is naar mijn inzicht zeker behoefte waarbij
uiteraard vanuit verschillende disciplines bijdragen noodzakelijk zijn.
Waarin kenmerkt industriële marketing zich? Industriële marketing
onderscheidt zich van de marketing van consumenten-produkten op
een drietal hoofdzaken: verschillen die te maken hebben met de aard
van de vraag, verschillen die te maken hebben met de aard van de
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afnemers en daaruit voortvloeiend andere accenten in marketingbeleid, -strategie en -organisatie. Industriële marketing kenmerkt zich
door een sterke interne verwevenheid van de marketing-functie met
andere bedrijfsfuncties.
Marketing managers in deze sector dienen dan ook in voldoende mate
op de hoogte te zijn van algemene management-aspecten en de
bedrijfskundige problematiek van de organisatie. Moeten deze algemene management-aspecten in de huidige praktijkopleidingen op het
terrein van het marketing-management niet meer aandacht verdienen?
industriële marketing betekent het beheren van een portfolio van relaties met bedrijven. Afhankelijk van de afweging van kosten en baten
. per relatie zou account-management een hierbij passende organisatievorm voor de verkoop kunnen zijn.
Wanneer ik het toepassingsveld van de industriële marketing overzie
dan ligt een indeling in drie gebieden voor de hand.
l. Het gebied waarin bedrijven serieprodokten leveren aan een zeer
groot aantal afnemers: het consumptie-achtige marktgebied. Hier zijn
methoden en technieken uit de consumenten-marketing vaak goed
toepasbaar. Directe marketing-technieken zoals telefonische verkoop
of verkoop via de nieuwe media zoals tweezijdige kabelnetten (de
benaming telemarketing wordt hiervoor wel gebruikt) zullen hier
sterk terrein gaan winnen ten koste van de duurdere traditionele persoonlijke verkoop.
2. Het gebied waar bedrijven produkten, diensten en systemen leveren
die organisatorische veranderingen teweeg brengen in de organisaties
van afnemers. Het gaat hier om levering van bedrijfsorganisatorische
probleemoplossingen, ve:elal op specificatie dus als maatwerk geleverd. Marketing en verkoop in dit gebied vereisen vooral bedrijfskundige kennis voor het opbouwen en beheren van een verzameling van
duurzame relaties met afnemers. Zeker bij complexe produkten, diensten en systemen liggen hier mijns inziens kansen voor bedrijfskundig
opgeleide academici.
3. Het derde gebied zou ik willen beschrijven als een gebied waar prodokten, diensten en systemen worden geleverd die zich kenmerken
door grote technische complexiteit. Het gaat ook hier om leveringen
op specificatie, toegesneden op de technische problematiek van het
bedrijf van de afnemer. Voor marketing- en verkoopfuncties in dit
gebied zijn commercieel-technisch opgeleide HTS- en TH-ingenieurs
noodzakelijk.
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Waar een commercieel-technische dagopleiding voor HTS- ingenieurs reeds bestaat, ontbreekt deze voor de TH-ingenieurs. De
arbeidsmarkt biedt in toenemende mate kansen voor ingenieurs, die
aan hun vierjarige technische opleiding een commerciële beroepsopleiding toevoegen [20]. De Technische Hogeschool is naar mijn
mening bij uitstek de plaats waar zo'n dagopleiding van maximaal een
jaar zou moeten worden aangeboden.
Niet alleen de opleiding van commercieel-technici maar ook de commercialisatie van voor de praktijk bruikbare resultaten van wetenschappelijk onderzoek op technisch gebied kan hierdoor worden
bevorderd. Daarom ligt de koppeling met de Technische Hogeschool
voor de hand.
Dames en heren
Industriële marketing, dat is dus het leveren aan bedrijven, vereist een
evenwichtige combinatie van analytische, creatieve en communicatieve vaardigheden. Het veronderstelt een ondernemingsfilosofie van
professioneel bezig zijn met probleemoplossingen voor afnemers en
professioneel meedenken met de bedrijfsvoering van de afnemers.
Het vereist tenslotte een adequaat management van relaties, hetgeen
van doorslaggevende betekenis is in de scherpe concurrentie die zich
thans op vele markten manifesteert.
Geachte toehoorders,
Aan het einde van mijn rede wil ik nog een persoonlijk woord toevoegen. Ik dank Hare Majesteit de Koningin voor mijn benoeming in
dit ambt. Ik dank de benoemingsadviescommissie en de bij mijn
benoeming betrokken bestuurlijke colleges van deze Technische
Hogeschool voor het in mij gestelde vertrouwen.
Mijn loopbaan begon dertig jaar geleden bij een scheepvaartbedrijf in
Rotterdam en ik werkte daarna bij nog andere ondernemingen. Voor
mijn verdere ontwikkeling was deze start in het bedrijfsleven erg
belangrijk, dankzij de vele praktische ervaringen, de wijze leiding en
raadgevingen van mijn chefs en collega's.
Na deze periode in ondernemingssfeer heb ik het genoegen gehad
nieuwe elementen aan mijn ervaring toe te voegen door mijn werkzaamheden aan de afdeling bedrijfskunde van de T.H. Ik heb vele
jaren in zeer goede harmonie mogen samenwerken met de leden en de
vroegere leden van de vakgroep Bedrijfseconomie en andere collega's in de afdeling Bedrijfskunde. Ik zal met alle inzet er naar streven
om de goede relaties die met hen zijn opgebouwd te continueren.
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In die tijd heb ik tot mijn genoegen ook de gelegenheid gehad om via
begeleidingscommissies, examencommissies en andere werkverbanden, meestal via het Nederlands Instituut voor Marketing, contact te
onderhouden met mensen uit de praktijk. Aan deze samenwerking
bewaar ik zeer goede herinneringen en ik zal er ook bewust naar streven om deze contacten voort te zetten in de toekomst.
De studenten van de afdeling Bedrijfskunde hebben mij de afgelopen
jaren steeds kunnen inspireren doordat velen van hen met grote inzet
en belangstelling het keuzevak marketing volgden. Ik zal ook in de
toekomst er steeds naar streven hun kennis en inzicht op zinvolle
wijze te vergroten. Zij zijn immers een van de belangrijkste doelgroepen van deze Technische Hogeschool.
Het advieswerk, zoals ik dat sinds enige tijd als firmant van de
Organisatie Adviesgroep Nederland mag verrichten geeft mij grote
voldoening, niet in de laatste plaats door de goede samenwerking met
mijn collega-firmanten, geassocieerden en medewerksters van het
bureau en uiteraard op de eerste plaats door mijn opdrachtgevers, die
mij bij de oplossing van hun marketing-vraagstukken betrekken.
Veel heb ik geleerd van al diegenen die in mijn persoonlijke leven een
rol spelen, in het bijzonder mijn echtgenote Annemiek, aan wie ik veel
te danken heb en mijn beide zonen.
Dames en Heren,
Ik hoop dat ik u met deze intreerede niet alleen een beeld heb kunnen
geven van het boeiende terrein van de industriële marketing, het raakvlak van techniek en commercie. Ik hoop ook, dat ik iets heb kunnen
overdragen van het belang van klantgericht werken, dat maatschappelijk van zo grote betekenis is.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Prof. dr D.R. Wittink is de General George Rogers
Clark Professor of Management and Marketing,
School of Management vandeYale University
(New Haven, USA). Tevens is hij sinds 1993 als
hoogleraar verbonden aan de Economische Faculteit
van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij emigreerde
naar de V.S. in 1968, en hij begon zijn academische
carrière in 1975 aan Stanford University's Graduate
School of Business. Van 1981 t/m 1998 was hij verbonden aan de Johnson Graduate School of
Management van Cornell University. Hij is een
trustee van het Marketing Science Institute,
Cambridge MA, en een partner van Blue Flame
Data lnc., New York City.
Dr. M. Wollaert (1963) promoveerde aan de TU
Eindhoven bij Prof. Hein van der Hart op het gebied
van het herpositioneren van de service functie
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Management Consultants is hij nu actief als zelfstanclig adviseur.
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