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SAMENVATTING

Bij de opkomst van de bouwmarkt lijkt de posititie van de kleine zelfstandige ijzerwarenen gereedschapzaak: in de verdrukking te komen. Deze opdracht is dan ook bestemd voor
een ijzerwaren- en gereedschapzaak die lijdt onder de opkomst van de bouwmarkten. De
omzet blijft achter bij de verwachtingen. De vraag is dus wat hieraan gedaan kan en moet
worden. Het antwoord is te zoeken in verschillende richtingen een daarvan is de particuliere markt en dan met name wat de motieven zijn voor het kopen van ijzerwaren en
gereedschappen. Een andere richting is te kijken naar de motieven op grond waarvan de
industriele afnemer kiest voor een ijzerwaren- en gereedschapzaak. Vervolgens zijn aan de
hand van deze motieven de verschillende zaken in de regio vergeleken met de winkel
waarvoor dit onderzoek bestemd is. Deze vergelijking resulteen uiteindelijk in de
conclusies en aanbevelingen. De belangrijkste aanbevelingen zijn onder andere het
uitbreiden van het winkeloppervlak, het opnemen van goedkope artikelen in het assortiment, het maken van reclame voor het geheJe assortiment en voor de goedkope artikelen
en het opzetten van speciale activiteiten om meer aan de wensen van de industriele
afnemer te voldoen. Deze activiteiten kunnen bestaan uit het naar plaats van bestemming
brengen van spullen of het versturen van direct-mail of catalogussen. Een mogelijk
vervolg hierop is het aansluiten bij een verkooporganisatie gericht op de consumenten
en/of professionele markt.
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INLEIDING
De Bedrijfskundewinkel is een adviesbureau dat gerund wordt door studenten en opdrachten uitvoert ten gunste van startende ondernemers en non-profit organisaties.
Studenten van de Faculteit Technische Bedrijfskunde kunnen bij de Bedrijfskundewinkel
opdrachten gaan uitvoeren. Ben minimum eis om een opdracht uit te voeren is het in bezit
zijn van het Propadeuse-diploma.
Dit verslag gaat over de problemen van een ijzerwaren- en gereedschapzaak. Achtereenvolgens zullen de volgende zaken aan bod komen. In hoofdstuk 1 zal de probleemformulering behandeld worden, met daarbij de onderzoeksvragen en het plan van aanpak.
Vervolgens komen in hoofdstuk 2 en 3 de motieven voor het kopen van ijzerwaren en
gereedschappen ter sprake voor respectievelijk de particuliere- en industriele markt. Aan
de hand van deze motieven voIgt in hoofdstuk 4 een sterkte en zwakte en een kansen en
bedreigingen analyse waarbij de zaak van de opdrachtgever wordt vergeleken met de
andere zaken in de regio. Ais de gegevens van de hoofdstukken 2, 3 en 4 gecombineerd
worden, komen we tot de conc1usies en aanbevelingen die in hoofdstuk 5 gepresenteerd
worden.
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HOOFDSTUK 1 ONDERZOEKSOPZET

1.1

lEdeidUng

Dit hoofdstuk begint met een probleembeschrijving, vervolgens komt de onderzoeksvraag
ter sprake. Deze onderzoeksvraag leidt tot een aantal deelvragen die verder uitgewerkt
zullen worden in het plan van aanpak.

1.2

Probleembeschrijving

Het bedrijf waarvoor dit onderzoek bestemd is, is een ijzerwaren en gereedschappen
winkel in de regio Best. Een eenmanszaak die voornamelijk gericht is op de verkoop van
ijzerwaren en gereedschappen van hoge kwaliteit. Het reeds 35 jaar bestaande bedrijf
verkoopt tevens tuingereedschap, 's zomers tuinmeubelen en's winters schaatsen. Het
bedrijf bestaat uit een winkelgedeelte met een oppervlakte van +1- 110 m2 en een groot
magazijn van waaruit onder andere de seizoenartikelen en grote artikelen die niet in de
winkel passen verkocht worden. Ongeveer 5 jaar geleden heeft de dochter van de
oorspronkelijke eigenaar de zaak overgenomen, wat vele nieuwe toekomstplannen met zich
mee heeft gebracht. Deze plannen waren nodig omdat de concurrentie flink toenam en de
omzet achter bleef bij de verwachtingen. Een van die ideeen richt zich op de
aantrekkelijkheid en haalbaarheid van het leveren van ijzerwaren en gereedschappen aan
industriele bedrijven. Nu richt het bedrijf zich vooral op de particuliere markt, maar door
toenemende concurrentie in Best (waaronder 1 bouwmarkt en een breedpakketzaakt in
dezelfde straat) wil het bedrijf zich kunnen onderscheiden van de concurrentie door
bijvoorbeeld een voor Best nieuwe markt aan te boren, namelijk de industriele markt.

2
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Onderzoeksvraag

Onderzoek de motieven waarom een klant (particulier / industrieel) een bepaald bedrijf
kiest voor de levering van ijzerwaren en gereedschappen en achterhaal de sterke en
zwakke punten van het bedrijf en onderzoek tevens de kansen en bedreigingen ten opzichte
van de concurrentie.

1.4

Deelvragen

1)

Wat zijn de motieven waarom een consument voor een bepaalde winkel kiest.
Meer in het algemeen wat zijn de koopmotieven bij het kopen van ijzerwaren en
gereedschappen en andere doe-het-zelf artikelen.

2)

Is er iiberhaupt een markt voor de afzet van ijzerwaren en gereedschappen aan de
industrie. Wat zijn de motieven waarom een industrieel bedrijf kiest voor een

bepaalde leverancier van jjzerwaren en gereedschappen. Tevens is de vraag hoe de
industriele markt het best benaderd kan worden.
3)

Wat zijn sterke en zwakke punten van het bedrijf (intern) (bijvoorbeeld produkt
kwaliteit, service, personeel). Wat zijn de kansen en bedreigingen ten opzichte van
de concurrentie (bijvoorbeeld prijsniveau, assortiment, parkeergelegenheid)

1.5

Plan van aanpak

ad 1) Om de motieven van particulieren te achterhalen voor het kiezen van een winkel
zal eerst een lijst met mogelijke motieven opgesteld moeten worden. Vervolgens
kan men door middel van interviews proberen te achterhalen wat de consument belangrijke motieven vindt bij het kopen van ijzerwaren en gereedschappen. Tevens
zal er uit de literatuur informatie over koopmotieven en koopgedrag gehaald
worden. Uit de informatie die op deze manier verzameld wordt, kan de ideate detailhandelsmarketingmix voor ijzerwaren en gereedschappen en andere doe-het-zelf

3
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artikelen opgesteld worden.
ad 2) Voordat de motieven van het industriele bedrijf ter sprake kunnen komen, moet er
eerst vastgesteld worden of er iiberhaupt ijzerwaren en gereedschappen afgezet
kunnen worden op de industriele markt. De industriele markt is in verschillende
segmenten te verdelen, de opdrachtgever wil zich voornamelijk richten op het
midden- en kleinbedrijf in de bouwsector, hierbij valt te denken aan bouwbedrijyen, timmerbedrijven en constructiebedrijven. Indien er een afzetmarkt is in dit
segment wat door middel van reeds bekende cijfers achterhaald kan worden,
kunnen de motieven door een literatuuronderzoek achterhaald worden.
Uit de verzamelde informatie kan ook in dit geval een marketingmix voor de aankoop van ijzerwaren en gereedschappen aan de industrie opgesteld worden. Hieruit
en met enige aanvullende informatie zal bepaald kunnen worden hoe men de industrie het best kan benaderen.
ad 3) Om de sterke en zwakke punten van het bedrijf te bepalen kan uit de literatuur een
overzicht van mogeJijk relevante punten (zoaJs kwaliteit service enz.) gehaald
worden en vervolgens kan die ingevuld worden voor het betreffende bedrijf.
Voor het bepalen van de kansen en bedreigingen ten opzichte van de concurrentie
zal een vergelijking plaatsvinden op basis van de bij deelvragen 1 & 2 gevonden
koopmotieven. Deze vergelijking kan gebeuren door bedrijfsbezoeken en daarbij
elk van de motieven te waarderen.

Er zal bij dit onderzoek aIleen rekening worden gehouden met aspecten die te
maken hebben met kopen van artikelen en op grond van welke motieven dit
gebeurd. Dus de financiele positie van het bedrijf wordt buiten beschouwing
gelaten.

4
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HOOFDSTUK 2 KOOPMOTIEVEN CONSUMENTEN

2.1

InJeiding

In dit hoofdstuk zal gekeken worden in welke groep van goederen de ijzerwaren en
gereedschappen vallen en welke consequenties dit met zich mee brengt. Vervolgens zullen
de resultaten van de interviews onder particulieren behandeld worden, hierbij zal naar
voren komen onder welke omstandigheden men ijzerwaren en gereedschappen het Hefst
koopt. In paragraaf 2.4 zullen verschillende soorten koopgedrag aan bod komen. Daarna
zal bekeken worden wat de invloed is van de dominante hoofdfunctie in de schakel van
fabrikant en consument op de winkelformule. In paragraaf 2.6 zal de detailhandels
marketingmix behandeld worden met de 7 P's (plaats, physieke distributie, produkt,
presentatie, personeel, prijs en promotie). De ideale marketingmix voor een ijzerwaren en
gereedschapwinkeJ wordt in paragraaf 2.7 beschreven. Ten slotte zal de toekomst van de
onafhankelijke specialist beschreven worden.

2.2

Soorten goederen

De goederen die in een winkel verkocht worden zijn te onderscheiden in convenience-,
shopping-, preference- en speciality goods [1,2,3,4(literatuurverwijzingen)]. Elk van deze
goederen heeft bepaalde eigenschappen:
Convenience goods: goederen die de consument gewoonlijk vaak, onmiddellijk zonder
minste moeite van vergelijking koopt.
Shopping goods:

goederen die niet frequent gekocht worden en waarbij de consument
produkten vergelijkt op basis van verschillende eigenschappen
(bijvoorbeeld prijs en kwaliteit).

Preference goods:

goederen die dagelijks gekocht worden en waarvoor de consument
een specifieke voorkeur heeft en daardoor een hoger aankooprisico
neemt.

5
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Speciality goods:

goederen met unieke karakteristieken en/of merkidentificatie
waarvoor sommige consumenten een speciale moeite willen doen.

IJzerwaren en gereedschappen vallen voornamelijk in het gebied van de shopping goods,
sommige met uitzonderlijke kwaliteiten vallen onder de groep speciality goods, daarentegen zou men schroeven, spijkers, schuurpapier in de groep van de convenience goods
kunnen plaatsen. De nadruk ligt dus op de shopping goods.

2.3

Resultaten interviews

Er zijn interviews afgenomen onder 8 willekeurige personen, dit aantal omdat de open
interviews (meer in de vorm van een gezellig gesprek) aIleen dienden om punten op te
schrijven die men belangrijk vindt bij het kopen van doe-het-zelfprodukten en dit te
vergelijken met wat men er in de literatuur over zou schrijven. Ais we de resultaten van
de interviews vergelijken met de resultaten van het literatuuronderzoek (zie volgende
paragrafen) blijkt dat deze aardig overeenkomen, het doel van de interviews is geslaagd.
Het bleek dat men het liefst een zo'n breed mogelijk assortiment wil, maar van bepaalde
artikelen wenst men toch weI enige diepte. Verder bleek duidelijk dat men zich vrij wenst
rond te bewegen om rond te kijken en pas na verloop van tijd wanneer er zich problemen
voordoen hulp van het personeel verlangt. Bij de aankoop van ijzerwaren en gereedschappen wil men kunnen vergelijken tussen verschillende artikelen, meestal gebeurt dit in
de winkel en soms ook tussen winkels. Bij het vergelijken ligt de nadruk enigszins op
kwaliteit, maar vooral op de prijs, waarbij aanbiedingen een belangrijke invloed hebben
op de keuze. De voorkeur gaat uit naar snel en vlug winkelen men wi! graag in een
winkel slagen. Bij de keuze van een ijzerwaren- en gereedschapswinkel spelen folders of
andere reclame waarin het hele assortiment ter sprake komt een belangrijke rol. Als er
elektrisch gereedschap gekocht wordt verwacht men weI dat er garantie op zit. Van de
inrichting van de winkel verwacht men dat die functioneel is en heel overzichtelijk. Bij de
aankoop gaat men meestal met de auto en verwacht men dat er goede parkeervoorzieningen aanwezig zUn. Als voordelen van een bouwmarkt zag men het brede assortiment,
de goede sortering en het alles kunnen krijgen voor een bepaalde kIus, een eventueel
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nadeel was de minder goede bediening. Voor de speciaalzaak was het voordeel de extra
kwaliteit (die overigens zo bleek uit de interviews overal goed was), maar de nadelen
waren de hoge prijs en het veel te beperkte assortiment.
Als we de resultaten van het interview vergelijken met tabel 2.1 [2] valt op dat de
consumenten de ijzerwaren en gereedschappen voornamelijk zien als shopping goods. Dit
komt overeen met de veronderstelling uit de vorige paragraaf waarin gezegd werd dat
ijzerwaren en gereedschappen voornamelijk in het gebied van de shopping goods vallen.
tabel 2.1 soorten goederen
Deelmarkt
convenience

shopping

speciality

groot, overzichtelijk

groot, overzichtelijk

klein, besloten

vrij kijken en kiezen

vrij kijken en kiezen

aandacht personeel

mim
laag

mim

consument:

* winkel
* sfeer
11<

assortimenl

11<

betrokkenheid

'" koopplezier
'" orientatie

hoog

selectief
hoog

routine
kort

plezier

plezier

lang

lang

distributie
supermarktl-store

inkoop
grote specialist

kleine specialist

winkelier:
'" dominantie (#)
'" formules
'" prijsniveau

verkoop

laag

midden en hoog

hoog

* bediening

vakken vullen

zelfselectie

advies en beraad

'" afrekenen
* lokatie

check-out

eilandkassa

bij verkoper

grootschalige specialisatie in

grootschalige specialisatie

kleinschalige specialisatie

laaggeprijsde goederen aId

aId rand van de stad of in

in hoogwaardige goe-

rand van de stad

het centrum

deren in de binnenstad

* adverteren

corporate image, club cards

volgen fasen koopproces

folders fabrikanten

* merken

prijs-kwaliteit

garantie, kwaliteit fabrikant

publieksbenadering:

garantie

garantie. mime
keuze in segment

* presentatie

boodschappenlijst

dynamiek segment

herschikken op thema

* winkel

koophuis, routing

kijkhuis

wegnemen

* snelheid

hoog

hoog

laag

onzekerheid
assortiment
(#) dit zal nog in paragraaf 2.5 aan bod komen
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Koopgedrag

Over koopgedrag kunnen we het volgende opmerken, koopgedrag kan in twee uitersten
verdeeld worden namelijk prijsshopping en plusshopping met de volgende kenmerken [2]:
prijsshopping: -

werken met boodschappen lijstjes
een zichzelf opgelegde koopdwang
een sterke weekendpiek (*)
het inslaan van voorraden voor een of twee weken tegelijk
een sterke voorkeur voor een goede bereikbaarheid van de winkel (*)
voldoende parkeerruimte (*)
een voorkeur voor zeltbediening en overzichtelijke artikelopstellingen (*)
een op rationaliteit en prijsbewustzijn (*) gebaseerde gevoeJigheid voor
grootverpakkingen, eigen winkelmerken, goedkope B-merken en partijen
- weinig winkeltrouw

plusshopping: - window shopping
- een gevoeligheid voor een sfeervolle winkelpresentatie en een vrije inloop
in winkels
- een uitdrukkelijke behoefte aan keuze mogelijkheden in het assortiment(*)
- een voorkeur voor prestige merken en nouveautes
- een bereidheid tot experiment
- een onregelmatigheid in koopfrequentie (*)
- het gebruik maken van horeca faciliteiten
- een sterke voorkeur voor gekwalificeerde en persoonlijke bediening (*)
- een gevoeligheid voor service (*)
de met een (*) gemerkte kenmerken werden genoemd in de interviews

Een en dezelfde consument vertoont beide winkelgedragingen. Uit praktische overwegingen vindt zij het ideaal als beide winkelmogelijkheden op cen locatie aanwezig zijn, dit
noemt men one-stop-shopping. Uit tabel 2.2 blijkt hoe de 7 P's uit de detailhandel
marketingmix het beste aangewend kunnen worden voor de verschillende soorten koopgedrag.

8
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tabel 2.2 marketingmix voor prijs- en plusshopping [2]

I

PRIJSSHOPPING

II

PLUSSHOPPING

Plaats

- locatie met hoge bevolkings
intensiteit, kleine actieradius, onestop-shopping grootte, parkeergelegenbeid

- locatie met selectieve bevolkingsintensiteit, grotere actieradius, kleinere oppervlakte, profiterend van zuigkracht
van grotere winkels in winkelcentrum

Physieke
Distributie

n.v.t.

n.v.t.

Produkt

- convenience/shopping goods
- breed en ondiep assortiment (nadruk
op one-stop-shopping)
- snellopende, traditionele produkten

- shopping/speciality goods
- smal en diep assortiment (nadruk op
keuze mogelijkbeden)
- prestigemerken en nouveautes

Presentatie

- sobere, agressieve, massale winkelpresentatie
- veelal zeltbedieninglzelfkeuze

- luxere sfeervolle winkelpresentatie
- veelal bediening/zelfkeuze

Personeel

- behoefte aan rationele, weinig arbeidsintensieve verkoopmethoden
- minder behoefte aau gekwalificeerd
(=duur) personeel
- geringe nadruk op (persoonlijke) service

- behoefte aan persoonlijke verkoopmethoden (hoge arbeidsintensiviteit
- behoefte aau gekwalificeerd personeel
- veel (persoonlijke) service

Prijs

- nadruk op beleid met lage prijzen/lage marges (prijsconcurrentie, hoge
volumes, goedkoopte-image)

nadruk op beleid met hoge prijzenlhoge marges (kwaliteit, exclusiviteit, duurte image)

Promotie

- harde agressieve promotie
- promotie frequent, agressief en vooral actioneel

- stijlvolle promotie
- promotie selectief, speels, naast
actieboodschappen vooral thematische
uitingen

I

Het opmerkelijke is dat shopping goods in beide kolommen vermeld staan. Hieruit en uit
het feit dat de kenmerken die genoemd werden in de interviews zowel bij prijsshopping als
bij plusshopping voorkomen blijkt dat one-stop-shopping ideaal is voor shopping goods.
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Dominante hoofdfunctie

Voor de winkelformule zijn verschillende indelingen mogelijk, een daarvan is op basis van
de hoofdfunctie (inkoop, distributie of verkoop) in de schakel tussen fabrikantlleverancier
en de consument.
De belangrijkste onderdelen van een winkelformule zijn:
1)

type assortiment

2)

doelgroep

3)

marktpositie

In de schakel tussen fabrikantlleverancier enerzijds en consument anderzijds vervult de
detaillist hoofdzakelijk een van de volgende functies, inkoop, distributie of verkoop, welke
dan de hoofdfunctie wordt genoemd. Elk van deze drie (hoofd)functies brengt bepaalde
kenmerken met zich mee voor elk van de drie onderdelen van de winkelformule.
De functies kunnen als voigt omschreven worden:
Inkoop

- anticiperen op de nog sluimerende wensen van het publiek, produkt
ontwikkeling van een nieuw te brengen assortiment, streven naar voortdurende verrassing van de gedecideerde consument door een snel veranderende collectie.

Distributie

- voor de dagelijkse noden streven naar prompte levering wanneer de
noodzaak tot aankoop zich maar voordoet, ontwikkeling van wiskundige
modellen ter bepaling van tijdstip en plaats van aanlevering, het gewenste
kwantum en de grootte voor een veelheid van wisselende consumptie
patronen.

Verkoop

- het tegemoet treden van de niet gedecideerde en ook van de veeleisende
klant om deze met smaakadvies, vakkennis en beloofde nazorg te brengen
tot een keuze uit een voor deze doelgroep geselecteerd assortiment.

Met deze drie hoofdfuncties richt de detailhandel zich tot de vier deelmarkten met
verschillende winkelformules:
- Inkoop

shopping goods

hoge betrokkenheid, ruime keuze

winkelformule: het gespecialiseerde groot winkel bedrijf

10
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- Distributie convenience goods

lage betrokkenheid, ruime keuze

winkelformule: supermarkten en superstores
preference goods

lage betrokkenheid, voorselectie

winkelformule: buurtwinkels
- Verkoop

speciality goods

hoge betrokkenheid, voorselectie

winkelformule: kleine, zelfstandige speciaalzaak

lage betrokkenheid
convenience goods
supermarkt/superstore

preference goods
buurtwinkel

keuze

shopping goods
gespecialiseerd grootwinkelbedrijf

speciality goods
kleine speciaalzaak

hoge betrokkenheid

figuur 2.1

Vit figuur 2.1 blijkt dat voor shopping goods een gespecialiseerd groot winkelbedrijf
geadviseerd wordt met als eigenschappen groot, breed assortiment, vrij om te kiezen,
anonieme atmosfeer, hoge betrokkenheid, maximale winst (voor meer eigenschappen zie
tabel 2.1). Vit de interviews bleek dat deze eigenschappen ook genoemd werden bij het
kopen van ijzerwaren en gereedschappen. De vestigingsplaats van een grootwinkelbedrijf
is of in het centrum of op randwegen mits er maar goede parkeervoorzieningen aanwezig
zijn.

11
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Detailhandels marketingmix

Een detailhandels marketingmix is een mix van marketing hulpmiddelen die een detail handel kan gebruiken om zijn marketing doelen te bereiken.
Voor de detail handel geldt een marketingmix met 7 P's zie tabel 2.3.
tabel 2.3 marketingmix voor de detailhandel
Submix

Marketing Activiteiten

1

Plaats Mix

Vestigingsplaatseneisen
Vestigingsplaatsenonderzoek
Vestigingsplaatskeuze

2

Physieke Distributie Mix

P.O. structuur
Locatie/indeling van magazijnen
Voorraadbeheer
Transport

3

Produkt Mix

Assortimentsbreedte/-diepte
Kem- en randassortimenten
Merkensamenstelling
Verpakkingen

4

Presentatie Mix

Winkel front
Verkoopsysteem
Winkelsfeer
Winkel lay-out
Goederenpreselltaties

5

Personeel Mix

Vakkennis en service
Werkaanbod en werkprogrammerillg

6

Prijs Mix

Prijs image
Relatief prijsniveau
Absoluut prijsniveau
Prij sstellingsmethoden

7

Promo tie Mix

Reclame
Promotiedoelen
Reclameboodscbap
Communicatiemedia
Promotiebudget
Promotions

De plaatsmix en de winkelformule vormen samen de lange termijn doelstellingen voor de
detailhandel. De overige P's vormen de korte termijn doelstellingen voor de detaillist.
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Uit de interviews en het voorgaande blijkt dat men het liefst de volgende marketingmix
wil voor ijzerwaren en gereedschappen.

- plaats

- in het centrum of op de randweg maar in ieder geval met goede parkeergelegenheid

- produkt

- shopping goods
- breed en voor sommige produkten een diep assortiment, het tiefst met
enige bekende merken

- presentatie - zeltbediening

- functionele en overzichtelijke inrichting
- personeel

- weinig arbeidsintensieve verkoopmethoden

- vriendelijk hulpvaardig personeel met verstand van zaken
- prijs

- goede prijs/kwaliteit verhouding met een aantal aanbiedingen

promotie

- rec1ame over het hele assortiment (Iiefst folders)

- physieke distributie - n. v. t.

2.7

Onderzoek Economisch Instituut voor het Midden- en KJeinbedrijf

In de brancheschets van het Economisch Instituut voor het Midden- en kleinbedrijf [5]
over de detailhandel in doe-het-zelfartikelen staat nog aanvullende informatie. Een
samenvatting van die informatie voigt hieronder:

In totaal besteedt de consument voor ongeveer 5,7 miljard gulden aan doe-het-zelfprodukten dit komt neer op f 366,-- per hoofd van de bevolking en f 850,-- gulden per gezinshuishouding. In tabel 2.4 staan de bestedingen aan doe-het-zelfprodukten naar produktgroep per hoofd van de bevolking 1988 en 1993(inc1usief btw).

tabel 2.4 De bestedingen aan doe-het-zelfprodukten naar produktgroep per hoofd van de
13
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bevolking 1988 en 1993 (inclusief btw)
bestedingen
1993 in gld.

produktgroep

bestedingen
1988 in gld.

ijzerwaren

--------------44
--------------14
--------------21
--------------41
--------------61
--------------65
--------------17
---------------

~------------------------

gereedschappen
~-----------------------elektriciteitswaren
~------------------------

behang en wandbekleding
~------------------------

verf en verfwaren
~------------------------

bouwmaterialell
~------------------------

houtprodukten
~------------------------

tuinartikelen
~------------------------

totaal

37

300

ontwikkeling
1988-1993 in %

+
-----------------------------52
+ 18
-----------------------------18
+ 29
-----------------------------25
+ 19
----------------------------48
+ 17
-----------------------------77
+ 26
--------------- ---------------75
+ 15
--------------- --------------26
+ 52
--------------- ~--------------21

45

366

+

22

De verkochte hoeveelheden doe-het-zelfartikelen zlJn over het algerneen ook licht
gestegen, zodat sprake is van groei van de geldornzet. Dit wordt weergegeven in tabel 2.5

tabel 2.5 Ontwikkeling van de geldornzetten (inclusief btw) in waarde-, prijs- en volurneindexcijfers, 1990= 100
1990
bouwmaterialen
- prijs
hoeveelheid
- geldornzet

1991

100
102
100
102
100
104
----------------------------- - - - - - - -- - ijzerwaren en gereedschappen
prijs
100
102
- hoeveelheid
100
100
- geldornzet
100
102
----------------------------- - - - - - - - - - verf & behang
100
104
- PflJS
- hoeveelheid
100
103
geldornzet
100
107

1992

1993

104
106
110

105
115
121

104
99
104

106
98
104

107
102
109

110
104
114

-- - - - - ----

- - -- - - - - --
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Van alle Nederlanders boven de 13 bezoekt 31 % maandelijks een doe-het-zelfzaak, 45 %
gaat er minder dan een keer in de maand naartoe en 11 % (veelal jongeren) van de
bevolking ziet de schappen nooit.

De doe-het-zelfconsument is zeer gedifferentieerd van aard. Enerzijds is er de 'funshopper'. Deze vindt de grootte van de winkel en de breedte en diepte van het assortiment van
groot belang. Daarnaast is er de groep consumenten die behoefte heeft aan service,
informatie en ondersteuning. Voor deze consumenten is het belangrijk dat het verkooppunt
over een informatiebalie en voldoende servicepersoneei beschikt. De professionals zijn op
zoek naar kwalitatief hoogwaardige produkten en natuurlijk zijn er ook altijd de echte
prijskopers (die zeker niet van ondergeschikt belang zijn).
De consument beschikt over steeds meer doe-het-zelfkennis, waardoor hij behoefte heeft
aan een breder en dieper assortiment. Doordat de doe-het-zelfer steeds meer kennis heeft
komt de rol van de speciaalzaken meer en meer in de verdrukking. De consument is
hierdoor wellicht steeds meer bereid te kiezen voor "prijsvoordeel" en "one stop shopping" bij de bouwmarkt.

De minder goede ontwikkeling voor de ijzerwaren- en gereedschapspeciaalzaken is ook
grotendeels terug te voeren op de conjunctuur. Dit kanaal is in sterke mate afhankelijk van
leveringen aan de professionele eindgebruikers, zoals de bouwnijverheid en de (lichte)
industrie. Door de tegenvallende resuitaten zijn een aantal speciaalzaken van formule
gewisseld, waarbij een breder aanbod van doe-het-zelfartikelen wordt aangeboden. Dit
leidt tot vervaging tussen breedpakketzaken en ijzerwaren- en gereedschapzaken. Overigens moet hierbij weI opgemerkt worden dat de dating van het aantal ijzerwaren- en
gereedschapzaken vooral te wijten is aan de daling van het aantal zaken die niet doen aan
integratie van de bedrijfskolom. Een voorbeeld van integratie in de bedrijf is het samenwerken van een winkel met een inkoopcombinatie aan de ene kant en met een verkoopcombinatie aan de andere kant.
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Toekomst perspectief

De doe-het-zeltbranche is in tijden van economische recessie niet alleen de snelst
groeiende detailhandelsbranche, maar ook een van de weinige met een groeiende omzet
geweest. Sinds 1983 zijn de omzetten met maar Hefst ruim 85 % gestegen. Deze groei lijkt
gezien de aantrekkende economie zich de komende jaren te kunnen voortzetten. Daarnaast
zijn belangrijke stimuli voor deze groei gelegen in:
- de geneigdheid van de consument om steeds meer grote klussen zelf te doen
- de aandacht voor het gemak: huipmaterialen voor het klussen vooral gemakkelijker
maken
het groeiende kwaliteitsbewustzijn: de consument wit professioneel gereedschap
- de herleving van kleur in het interieur: dit stimuleert vooral de verf- en behangverkopen
De consument gaat steeds meer eisen stellen aan de inrichting van de keuken, badkamer
en tuin. Deze 'verluxing' schept niet aileen mogelijkheden tot meer omzet, maar ook tot
een strategische herorientatie, in het bijzonder bij ijzerwaren- en gereedschapzaken. Door
deze verandering is er tevens een opkomst waar te nemen van de keuken- en badkamerspeciaalzaken.
Het kleinbedrijf zal het steeds moeilijker vinden om zijn positie te handhaven. Er dient
rekening te worden gehouden met een verdere sanering onder kleinschalige buurtverzorgende 'van-alles-wat-zaken'. De groei van de grootschalige bouwmarkten is hier mede
debet aan. Voor de detaillist is het belangrijk dat hij zich positioneert en profiteert. Dit
kan worden gedaan door op zoek te gaan naar sterker gespecialiseerde marktsegmenten,
waarin de detaillist niet in de prijzenslag komt met bouwmarkten.
Gezien de ambitieuze plannen van zowel de binnenlandse als de buitenlandse bouwmarkten
lijkt vooralsnog geen einde gekomen te zijn aan de sterke groei van het marktaandeel van
de bouwmarkten. Er zal echter weI sprake zijn van herpositionering van de bouwmarkten.
Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van nieuwe formuies voor bouwmarkten
(service-bouwmarkt, decoratieve bouwmarkt, bouwmarkt annex tuincentrum). Verwacht
wordt dat buitenlandse aanbieders (Marktkauf, Wirichs, Bauhaus) een deel van de markt
gaan wegnemen.
Over de toekomst van de onafhankelijke specialist kan het volgende gezegd worden: wil
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de specialist blijven voortbestaan dan dient hij zich verder te specialiseren en zich
duidelijk te onderscheiden van de concurrentie. Vooral de vestigingsplaats gaat dan een
belangrijke rol spelen. Voor grote steden wordt geadviseerd om een groot aantal speciaalzaken dicht bij elkaar in een

800rt

winkelcentrum te vestigen of in de binnenstad waar een

zuigkracht van andere grote winkels is. Een andere mogelijkheid is om meer te paraUelliseren en uit te breiden tot een bedrijf met een breed assortiment, belangrijk hierbij is, is
dat er goede parkeervoorzieningen aanwezig zijn.
Voor de winkel waarvoor dit onderzoek bestemd is, is de vestigingsplaats alles behalve
ideaal vooral het ontbreken van parkeergelegenheid is een probleem. Aangezien de winkel
niet in het centrum ligt is er ook geen zuigkracht van bekende winkels wat weI aangeraden
wordt voor een speciaalzaak.
Het aanboren van een nieuwe doelgroep, in dit geval de industriele markt is geen
onlogische keuze. De motieven voor het kiezen van een leverancier voor gereedschappen
door de industriele markt zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden.

De markt voor elektrische gereedschappen wordt beheerst door een beperkte groep Amerkfabrikanten. In de afzet van deze gereedschappen zal zich de komende jaren een
sterke prijsconcurrentie gaan voordoen als gevolg van stagnatie in de verkoop van deze
produkten en de introductie van B-merken (voornamelijk van Aziatische makelij).
De doe-het-zelfdeltailhandel wordt steeds meer een verdringingsmarkt. Verwacht wordt
dat de totale markt licht zal groeien, maar dat de buitenlandse concurrentie zal toenemen
en de marges steeds meer onder druk komen te staan. Deskundigheid en service worden
belangrijke wapens om het hoofd boven water te houden. Daarnaast zal steeds meer
aandacht besteed (moeten) worden aan samenwerking binnen de bedrijfskolom.
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HOOFDSTUK 3 KOOPMOTIEVEN INDUSTRIE

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zal gekeken worden hoe groot de vraag naar ijzerwaren en gereedschappen is op de industriele markt. Tevens zuBen in paragraaf 3.2 de resultaten besproken
worden van de onderzoeken die uitgevoerd zijn door de verkoopcombinatie Enorm beheer
en het onafhankelijke onderzoeksbureau AC Nielsen bv [6], hier komt ondermeer te
sprake wat precies verstaan wordt onder een Industrial Supplier. Vit de resultaten van de
onderzoeken kan de marketingmix en het profiel van de gemiddelde Industrial Supplier
afgeleid worden. Door het combineren van alle resultaten die tot nu toe verzameld zijn
kan afgeleid worden hoe de industriele markt het best benaderd kan worden, dit komt aan
bod in paragraaf 3.4.

3.2

Resultaten onderzoeken

Na uitgebreid onderzoek

In

de literatuur bleek dat er nog weinig bekend was er over

industriele marketing (= marketingactiviteiten van een industriele organisatie gericht op
andere organisaties)[7]. Een onderdeel van de industriele marketing is de marketing in de
zakelijke dienstverlening, hieronder wordt verstaan: het door een bedrijf leveren van
diensten aan andere bedrijven. De zakelijke dienstverlening waaronder het leveren van
ijzerwaren en gereedschappen aan de industrie valt, begint nu langzaam in de belangstelling te komen, maar veel verden dan definities komt men nog niet.
Aangezien Enorm beheer nu ook een winkelformule heeft die gericht is op de professioneIe markt (prof-norm), zou het logisch zijn dat die formule ergens op gebasserd is en dat
daar meer informatie over koopmotieven te vinden zou zijn. Die informatie was er in de
vorm van een eigen onderzoek van Enorm beheer en een onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau A.C. Nielsen BV.
Nielsen noemt ijzerwaren en gereedschapzaken die aan de industrie leveren Industrial
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Suppliers, hieronder wordt verstaan: Verkooppunten die zich met name richten op de
verkoop van hand- en elektrische gereedschappen direct aan de eindgebruiker in de
professionele sector, zoals aannemers, installatiebedrijven, garagebedrijven enzovoorts.
Deze verkooppunten drijven handel via toonzaalltoonbankverkoop en/of via uitlevering
vanuit magazijn op bestelling. De particuliere consument kan in principe bij deze
verkooppunten geen aankopen doen.
Aan het eind van het onderzoek stelt hij een Universumdefinitie voor Industrial Suppliers
omdat er toch een duidelijk verschil blijkt te bestaan tussen de oorspronkelijke definitie en
de uitkomsten van het onderzoek. De Universumdefinitie voor Industrial Suppliers luidt
als voIgt:
Onder Industrial Suppliers worden de volgende ondernemingen opgenomen:
Bomij
- Bus Handelsmaatschappij
- Van Buuren
- De Bruin
- Gunters & Meuser
- Lasaulec Groep
- Leys & Zonen
- Monster Groep
- Van der Schoot Groep
- Vihamij
Aismede andere ondernemingen met een groothandels karakter die zich hoofdzakelijk
richten op de verkoop van hang-/sluitwerk, ijzerwaren, hand en elektrisch gereedschap aan
aannemers en andere beroepsmatige gebruikers. De (hoofd-)bedrijfsruimte van waaruit
men opereert omvat een magazijn dat minimaal 75 % van het totaal uitmaakt. Het
assortiment (gevoerde soorten/merken) en de wijze van verkoop (balie-verkoop en/of
vertegenwoordigers) is duidelijk afgestemd op de professionele gebruiker.
Voor het gemak wordt vanaf hier ook de naam Industrial Supplier gebruikt zoals die wordt
beschreven in de Universumdefinitie. De industriele markt voor ijzerwaren en gereedschappen is nog een heel onbekende markt. De omzet van de industriele markt wordt
geschat op circa 2150 miljoen gulden. De industriele markt is een duidelijk andere markt
dan de consumenten markt.
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Het heeft ondermeer de volgende eigenschappen:
1) Er is sprake van een afgeleide vraag
2) De markt voor industriele goederen is minder gevoelig voor prijsontwikkelingen.
3) De vraag op industriele markten vertoont vaak sterkere schommelingen dan op de
consumenten markt (over de bouwmarkt kan nog opgemerkt worden dat hij heel
conjunctuur gevoelig is).
4) De industriele afnemer blijkt vaak beter geinformeerd te zijn over zijn behoeften dan de
consument.
5) Industriele inkopers kopen over het algemeen pas iets als ze het echt nodig hebben.

Vol gens het onderzoek van Nielsen zijn er 447 bedrijven die aan de industrie leveren,
hiervan zijn er 83 grootschalig (zoals bijvoorbeeld Van der Schoot Groep). Er blijven dus
364 "kleine" Industrial Suppliers over die verder onderzocht zijn. Uit het onderzoek blijkt
dat de industriele markt opgesplitst kan worden in verschillende afnemersgroepen. In
figuur 3.1 staan deze afnemersgroepen weergegeven in mate van belangrijkheid.

Produktiebedr.
Overig n.e.g.
Montage/Reparatie
Woningbouw

~:=~=~~

F-"'=~""::::::~=

Garagebedr.

852E2JI2EIiETI

Detailhandel

SZZE~Z8l

SchilderlTimmer
Loodgieterbed r.
Particulieren
Installatiebedrijven

pm&TIIlill
pcIITlITITl
W222Iill
F""=

Scheepswerven

o

10

20
30
40
50
belangrijke afnemersgroepen (%)

60

70

figuur 3.1 De belangrijkste afnemersgroepen
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Uit deze figuur blijkt dat aannemers de belangrijkste groep vormen met 64%. Verder
kwam uit de enquetes welke produktgroepen voornamelijk in het assortiment aanwezig
waren bij de kleinschalige Industrial Suppliers zie tabel 3.1 en figuur 3.2.

tabel 3.1 De produktgroepen vertegenwoordigd in het assortiment van de Industrial
Supplier
assortiments groepen

I
I

numerieke distributie (%)

Hout en Houtwaren

2

Bouwmaterialen

11

lndustriele gassen

14

Sanitair

18

(incl. accessoires)

Elektra

38

(instal. mat., verlichting)

Speciale handgereedschappen

38

(bv autogereedschap)

Verf

40

(verf&schilderspullen)

Tuingereedschap

40

(hand/elektrisch)

Reinigingsystemen

62

(hoge drukreinigers)

Hang- en Sluitwerk

71

Pneum. gereedschap

84

(persluchtgereedschap)

Stationair elek. gereedschap

86

(bv lintzaagmach, zaagtafel)

Klein ijzerwaren

87

(nagels, moeren e.d.)

Alg basis gereedschap

93

(hamers, zagen, tangen etc.)

Elektrisch handgereedschap

100

(boor-,zaag-,schuurmachines)

(bv stenen, tegels)

Uit deze tabel voigt bijvoorbeeld dat van de onderzochte Industrial Suppliers 71 % van
deze zaken Hang- en Sluitwerk in het assortiment heeft. Aile zaken hebben elektrisch
handgereedschap in het assortiment.
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figuur 3.2 Grafische weergave van tabel 3.1

Daarnaast is er nog een onderscheid gemaakt in de meest verkochte merken elektrischgereedschap figuur 3.3 en handgereedschap figuur 3.4 omdat dit de belangrijkste produktgroepen zijn.
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Figuur 3.3 merken elektrisch gereedschap
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figuur 3.4 merken handgereedschap
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Marketingmix voor Industrial Supplier

Vit de twee onderzoeken kwamen een aantal motieven naar voren, waaruit blijkt waarom
een inkoper voor een bepaalde Industrial Supplier kiest. Vit deze motieven kan de
marketing mix voor een Industrial Supplier afgeleid worden, hieronder zullen ze een voor
een behandeld worden.

- plaats

Aangezien de kleine Industrial Supplier vooral gericht is op het midden en
klein bedrijf is het van belang dat men dicht bij de bedrijven zit. Men gaat
pas naar een winkel als men iets nodig heeft, men heeft dit snel nodig en
wil daarom de winkel in de buurt en makkelijk bereikbaar hebben. Over
het algemeen zit de Industrial Supplier op het industrieterrein of ergens
buiten het centrum.

- prijs

De industriele markt is niet echt prijs gevoelig, maar bij het aanschaffen
van produkten let men weI degelijk op de prijs, men is vooral heel gevoelig
voor korting van een Industrial Supplier.

- produkt

Wat ook voor de consumenten markt geldt, geldt hier nog meer, men is
zeer gevoelig voor een breed maar vooral specialistisch diep assortiment,
waarin zeker een paar kwaliteitsmerken aanwezig moeten zijn. Kwaliteit
werd in de enquete als belangrijkste produkt eigenschap genoemd. De
service die bij een bepaald produkt hoort speelt ook een aanzienlijke rol in
de keuze van een produkt. Ook het aanwezig zijn van een rand assortiment
wordt als positief ervaren.

- presentatie Functioneel ingericht. De afnemers vinden het belangrijk dat er een
mogelijkheid is dat de gekochte artikelen gebracht worden naar de plaats
van bestemming.

- personeel

Omdat de industriele inkopers vee I verstand van zaken hebben is het een
noodzaak dat er vakkundig personeel aanwezig is.

- promotie

De industriele inkopers moeten weten wat je in huis hebt, het is daarom
een must om je gehele assortiment te presenteren.

Verder kan nog opgemerkt worden dat de industrie zo goed als altijd op rekening koopt,
hiervoor dienen dus ook voorzieningen voor aanwezig te zijn.
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In het structuuronderzoek van Nielsen wordt uit de resultaten van de enquete een profiel
voor de gemiddelde kleine Industrial Supplier afgeleid.

* Vestigingslokatie: op een industrieterrein of elders buiten het centrum;
* Aard van het bedrijf: groothandel met toonzaal en magazijnruimte van circa 1100 m2,
waarvan ongeveer 80 % magazijnruimte is;

* Gemiddeld 11 mensen in dienst, waaronder personen in de verkoop buitendienst;
* Verkoopsysteem: balie en telefonische verkoop; relatief vaak vertegenwoordigers;
* Eigen bedrijfsauto's voor distributie van goederen (auto's met reclame opschrift);
* Sterk accent (assortiment en omzet) op 4 produktgroepen:
- hang- en sluitwerk
- klein ijzerwaren
- handgereedschap (niet elektrisch)
- elektrisch (hand)gereedschap

* Omzet gemiddeld 4,8

miljoen incl. BTW, excl. ambacht/verhuur etc.;

* Belangrijkste afzetgebieden: aannemers en produktiebedrijven;

* Men voert een breed assortiment aan elektrisch (hand)gereedschap (gem.

3.4

9 merken).

Benadering industriiHe markt

Oit het voorgaande (de marketingmix en het profiel van de gemiddelde Industrial
Supplier) en de resultaten uit de enquete van Nielsen kan afgeleid worden hoe de
industriele markt het best benaderd kan worden.
In tabel 3.5 staat weergegeven wat de belangrijkste wijze van verkoop is.
Hieruit blijkt dat een groot deel van de verkoop gebeurt via telefoon of fax dit kan aIleen
als de afnemer op de hoogte is van het assortiment, dus in het bezit is van folders of catalogussen waarin het assortiment staat. Het is voor de afnemer gemakkelijk als er een
standaard bestelbrief bij de folder zit, waarop aIleen ingevuld hoeft te worden wat en
hoeveel men wit bestellen. Men hoeft dan aileen in de catalogus te kijken welk artikel de
behoeften het meest vervult en dit of door te bellen of te faxen eventueel te versturen.
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tabel 3.5 Belangrijkste wijze van verkoop
Belangrijkste

in procenten

wijze van verkoop

Via batie/showroom

38

Telefonisch/fax

29

Via vertegenwoordigers

26

Per post

2

Anders

5

Ook voor de balie verkoop geldt dat het belangrijk is dat de klant het assortiment weet,
zodat hij niet voor niets naar de Industrial Supplier gaat. De industriele afnemer is geen
funshopper, hij wil weten waar hij zijn spullen kan krijgen. Vertegenwoordigers nemen
een belangrijke plaats in, hieruit en het voorgaande valt af te leiden dat de industriele
afnemer gevoelig is voor een directe benadering. Vit het onderzoek van Enorm beheer
kwam naar voren dat de afnemer gevoelig is voor demonstraties van produkten, eventueel
op beurzen. Omdat de industriele afnemer geen funshopper is en aIleen koopt als hij iets
nodig heeft, is het belangrijk dat de Industrial Supplier hem regelmatig blijft benaderen
door of te bezoeken of bijvoorbeeld mailings te sturen. Het assortiment waarmee "gepromoot" wordt moet in nog sterkere mate dan bij de consumenten markt veel kwaliteitsgereedschap bevatten dat best wat mag kosten.
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HOOFDSTUK 4 SWOT-ANALYSE

4.1

lnIeiding

Dit hoofdstuk gaat over het uitvoeren van een sterkte en zwakte analyse enerzijds en een
kansen en bedreigingen analyse anderzijds. De sterkte en zwakte analyse is een interne
analyse die uitgevoerd gaat worden aan de hand van een checklist uit Kotler [4]. De
kansen en bedreigingen analyse gebeurt aan de hand van de twee marketingmixen
gevonden in de voorgaande hoofdstukken. De in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen
zullen weer als input moeten dienen voor de conclusies en aanbevelingen van het
volgende hoofdstuk.

4.2

Sterkte en Zwakte analyse

Een sterkte en zwakte analyse geeft weer wat de sterke en zwakke punten van een bedrijf
zijn, het gaat hier om een interne analyse dus er wordt nog niet vergeleken met de
concurrentie. De sterkte en zwakte analyse kan uitgevoerd worden aan de hand van een
checklist, hierin komen de belangrijkste punten aan de orde.
Omdat de checklist voornamelijk bedoeld is voor grote industriele bedrijven kunnen een
aantal items weggelaten worden. Dit geldt ook voor items die buiten het te onderzoeken
gebied van dit onderzoek vall en bijvoorbeeld de financiele positie van het bedrijf. Kotler
adviseert overigens weI dat zo'n sterkte en zwakte analyse eigenlijk een periodieke
gebeurtenis moet zijn.

1)

Company reputation Uit de interviews kwamen wisselende geluiden naar voren, de een

was zeer tevreden, de ander yond het maar een klein duur winkeltje. De meerderheid
yond het weI een dure winkel maar dat is normaal voor een speciaalzaak. Doordater
zoveel verschillende dingen gezegd werden kan er weinig gezegd worden over de
reputatie van het bedrijf. Wat weI als nadee! opgemerkt kan worden is dat de zaak geen
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gevestigde naam achter zich heeft staan.

2) Service kwaliteit Er zijn verschillende soorten service, zoals bijvoorbeeld het bieden
van een uitgebreid assortiment, demonstraties, vakkundige informatie en garantie op
gekochte artikelen enz .. Aangezien het een speciaalzaak is, wordt er gedaan aan garantie
op gekochte artikelen (soms is een kassa bon bij het ruilen niet eens nodig). Verder
probeert het bedrijf zo veel mogelijk rekening te houden met de verschillende soorten van
service, wat overigens ook hoort bij een speciaalzaak. Ais after-sales service bestaat er de
mogelijkheid dat (grote) artikelen naar de plaats van bestemming gebracht kunnen
worden, hiervoor wordt helaas niet in grote mate reclame voor gemaakt, zodat niet
iedereen weet dat deze mogelijk er is.

3) Prijs Voor bijna al het (elektrisch) gereedschap worden door de fabrikanten prijzen
voorgeschreven, dus hierop kun je als winkel zijnde weinig invloed op uit oefenen. De
meeste artikelen die verkocht worden zijn van goede kwaliteit die ook wat mogen kosten.
Doordat ze zelf weinig invioed hebben op de prijsstelling kan er moeilijk een positief of
negatief oordeel gegeven worden. Wat weI opvaIt is dat vooral voor de assortimentsgroep
elektrisch gereedschap er weinig aandacht wordt besteed aan de prijskopers, omdat de
prijzen over het algemeen nogal hoog liggen, door het ontbreken van goedkope artikelen
in het assortiment.

4)

Promotie effectiviteit Uit de interviews en literatuur bleek dat men het meest gevoelig

was voor promotionele activiteiten gericht op het gehele assortiment. Aangezien het bedrijf aIleen reclame maakt voor een produktgroep en af en toe aanbiedingen per advertentie/folder krijgt de consument niet de informatie die het graag zou willen hierdoor wordt
niet aan de wensen van de klant tegemoet gekomen is daardoor weinig effectief.

5) Personeel Het bedrijf beschikt over vakkundig personeel vol gens de interviews, dit
hoort overigens ook bij een speciaalzaak waar mensen komen met verstand van zaken.
Wat nog opgemerkt kan worden als min puntje voor de toekomst is dat er nog niemand is
met veel verstand van de industriele markt.
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6) Vernieuwingseffectiviteit Met de opkomst van de bouwmarkt waar nog steeds geen
einde aan gekomen is dienen de ijzerwaren en gereedschapzaken nieuwe doelstellingen op
te stellen om de concurrentie tegenstand te bieden. Zoals eerder al gezegd kan dit op
verschillende manieren, maar moet niet veel langer mee gewacht worden. Een voorbeeld
hiervan is het aansluiten bij een verkooporganisatie waardoor je een landelijke uitstraling
krijgt.

7) Presentatie De winkel is gedeeltelijk zeltbediening, als je hulp nodig hebt kun je die

krijgen. De inrichting is overzichtelijk en functioneel aIleen zou alles indien er ruimte zou
zijn iets ruimer opgezet kunnen worden. Er wordt weI rekening gehouden met de regels
die gelden voor de inrichting van de winkel.

4.3

Kansen en bedreigiogen analyse

De kansen en bedreigingen analyse is een externe analyse wat wi! zeggen dat verschillende zaken met elkaar vergeleken worden. De punten waarop vergeleken gaat worden
komen alle uit de marketing mix voor de detailhandel en de industriele markt. Deze
paragraaf presenteert de bevindingen van de winkelbezoeken. Eerst zuBen deze resultaten
vergeleken worden met de resultaten van hoofdstuk 2 over de particuliere markt. In
subparagraaf 4.3.2 zal hetzelfde gedaan worden voor de industriele markt.

4.3.1 Kausen en bedreigingen analyse particuliere markt

In hoofdstuk 2 zijn de doe-het-zelf artikelen geplaatst onder de noemer shopping-goods.
Een aantal kenmerken van shopping-goods staan genoemd in tabel 2.1. Aan het eind van
hoofdstuk 2 kwam de detailhandels marketingmix ter sprake, deze zal hieronder nog een
keer herhaald worden.
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--------------------------------------------------------- in het centrum of op de randweg maar in ieder geval met goede parkeergelegenheid

- produkt

- shopping goods
- breed en voor sommige produkten een diep assortiment, het liefst met
enige bekende merken

- presentatie - zeltbediening
- functionele en overzichtelijke inrichting

- personeel

- weinig arbeidsintensieve verkoopmethoden
- vriendelijk hulpvaardig personeel met verstand van zaken

prijs
- promotie

- goede prijs/kwaliteit verhouding met een aantal aanbiedingen
- reclame over het he Ie assortiment (Hefst folders)

- physieke distributie - n. v. 1.

De verschillende doe-het-zelf zaken zullen vergeleken worden aan de hand van deze
punten. Tevens zal ook het toekomst perspectief van het ElM (zie paragraaf 2.7 en 2.8)
meegenomen worden bij de vergelijking. In de tabellen 4.1 tot en met 4.4 staan gegevens
die uit de bezoeken aan de verschillende winkels volgden.

plaats

De winkels zijn aIle gevestigd aan een randweg of in een winkelcentrum.

Wat parkeergelegenheid betreft kan het volgende opgemerkt worden namelijk dat de grote
zaken eigen parkeerplaatsen hebben. De kleine zaken (vanaf hier winkels met een winkeloppervlak kleiner dan 250 m2) hebben geen eigen parkeerplaatsen, Hubo en Van de Hurk
hebben parkeerplaatsen in de vorm van parkeervakken aan de rand van een weg. Van
Kemenade zit wat dat betreft gunstiger, deze zaak is namelijk gevestigd aan een groot
plein met meer dan 100 parkeerplaatsen. Voor bouwmarkten en breedpakketzaken zijn
parkeerplaatsen om een aantal redenen veel belangrijker dan voor de kleine zaken. Twee
van deze redenen zijn:
Reden 1: Bij breedpakketzaken en bouwmarkten worden vaak grote spuUen gekocht,
waarvoor het gemakkelijk is als de auto dicht bij is om de material en in te laden.
Reden 2: Bouwmarkten en breedpakketzaken moeten het hebben van grotere aantallen
bezoekers, waaronder een aantal funshoppers.
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tabel 4.1 Algemene vergelijking tussen de verschillende zaken

vloeroppervlakte
-winkel (m2)
-magazijn (m2)
-totaal (m2)

Vande Hurk

Doeland

Van Kemenade

Karwei

Hubo

Boerenbond

125
360(*2)

850
150
1000

150
0
150

2400
300
2700

220
60
280

430
250
680

2
zelfde kleding

11
zelfde kleding

2
zelfde kleding

zelfde kleding

70

5

(1)

485 I 845

# personeelsleden

4

3

zelfde kleding

4

# parkeerplaatsen

> 100

10

7
eigen plaatsen

eigen plaatsen

eigen plaatsen

3

doelgroep

betere doe-hetzelfer

aile klussers

betere doe-hetzelfer, industrie

aIle klussers

aIle klussers

alles voor
tuin, dieren en
hobby

vestigingsplaats

aan randweg

aan randweg

winkelcentrum

aan randweg

winkelcentrum

aan randweg

sfeer

zel fbediening/
gelijk aandacht

zelfbediening

zelfbedieningl
gelijk aandacht

zel fbediening
anoniem

zelfbediening

zelfbediening
anoniem

formule

kleine
speciaalzaak

breedpakketzaak

kleine
speciaalzaak

bouwmarkt

breedpakketzaak

breedpakketzaak

kassavorm

bij verkoper

eilandkassa /
bij verkoper

bij verkoper

eilandkassa

eilandkassa /
bij verkoper

eilandkassa

soort reclame:

folders fabrikant / folders
grootbandel

radio I tv /
folders hele
assortiment

folders
fabrikant

radio / tv /
folders hele
assortiment

folders hele
assortiment

radio I
folders hele
assortiment

infoffilatie
reclame:

algemene informatie produkten

assortimentsgrootte,
aanbiedingen

algemene informatie produkten

assortimentsgrootte,
aanbiedingen

assortimentsgrootte,
aanbiedingen

assortimentsgrootte,
aanbiedingen

aanbiedingen

af en toe

aItijd

af en toe

altijd

aItijd

altijd

spaaractie

nee

eigen actie

nee

nee

eigen actie

eigen pasjes

spullen brengen

ja

ja

ja

ja

ja

ja

op rekening kopen

ja

ja

ja

ja

nee

ja

PIN-betalen

ja

ja

ja

ja

ja

nee

leveringen aan de
industrie
(% van de omzet)

40% - 50%
opm 30%-40%

15%

20%

6%

15%

?%

speciale activiteiten
voor de industrie

nee

heel veel boeren

voor Weert

(1)- het magazlJn bestaat Ult

nee

nee

nee

nee

nee

verdiepmgen.
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-------------------------------------------------------------Het verschil tussen de verschillende zaken komt vooral naar voren als je

kijkt naar de produkten per assortimentsgroep. Uit tabel 4.2 blijkt dat het verschil tussen
de grote en kleine zaken vooral tot uiting komt in het weI of niet aanwezig zijn van de
assortimentsgroepen verf, behang, hout en houtwaren, bouwmaterialen en nog een aantal
bijprodukten.
De overige assortiments groepen zijn in bijna aIle zaken vertegenwoordigd. Het verschil
komt dan tot uiting in het aantal verschillende mer ken elektrisch handgereedschap en
algemeen basis handgereedschap (zie tabel 4.3)

tabel 4.2 Assortimentsgroepen bij de verschillende winkels

I

II

assortimentsgroep

Van de Hurk

Doeland

Van Kemenade

Karwei

Hubo

Boerenbond

elektrisch handgereedschap

X

X

X

X

X

X

alg. basis gereedschap

X

X

X

X

X

X

klein ijzerwaren

X

X

X

X

X

X

stationair elektrisch gereedschap

x

X

X

X

pneurnatisch gereedschap

x

X

X

hang- en sluitwerk

X

X

X

X

X

X

reinigingssystemen

X

X

X

X

X

X

tuingereedschap

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

verf

X

speciale handgereedschappen

X

elektra

X

sanitair
industriele gassen

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

bouwmaterialen
hout en houtwaren
anders nl.

X
tuinmeubelen
schaatsen
staalwaren

X

aanwezlg

behang
gordijnen
lijmikitten

staalwaren

X

x

X

X

X

X

meubels
behang
matten
raam deco.
kleding

kleding
diervoeders
agrarische
spullen
bestreiding
smiddelen

verlichting
behang
keukens
meubelen
badkamer
accessoires
x - een aantal p rodukten Ult de assortlUlentsg roeP ZlJn aanweZI g
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tabel 4.3 Merken elektrisch en algemeen basis gereedschap bij de winkels
I

aanwezige
merken

Van de Hurk

Doeland

Van Kemenade

Karwei

Hubo

Boerenbond

elektrisch
gereedschap

Bosch, Makita
Metabo, Hitachi
B & D, Einhell
K.E.W.,
bestelbaar:
Festo Fein Ryobi

Bosch, B & D
Karcher

Metabo, Skill
K.E.W.

Bosch, B & D
Ferro, Makita
Skill, Karcher

Bosch,
Ferro,
B&D

Bosch,
Robusto,
B&D,
K.E.W.

algemeen
basis
gereedschap

Stanley, Sandvik
Gedore, Knipex
Estwing,SuperEGO
Nooitgedagt
Cooper Tools

Stanley
Sandvik
Skandia

Stanley
Sandvik
Skandia

Stanley
Skandia

Sandvik
Gedore
Knipex
Hickory

Stanley
Sandvik
Knipex
Estwing
Nooitgedagt
opm 1. III deze tabel zlJn alleen de belangnJkste merken genoema
opm 2. Skandia is geen A-merk, maar een B-merk

De Grote zaken hebben naast A-merken ook B-merken (zoals Skandia) in het assortiment.

Uit de marketingmix blijkt dat de consument voor sommige assortimentsgroepen een diep
assortiment wenst. Door de artikelen uit tabel 4.4 te vergelijken, wat betreft duurste en
goedkoopste artikel kunnen conclusies getrokken worden over de range van het assortiment.
Voor het elektrisch gereedschap geldt dat bij Van de Hurk weinig tot geen aandacht is
voor de prijskopers, aangezien de prijs van de goedkoopste boormachine en accumachine
ver boven de prijs van de andere zaken ligt. Van de Hurk is gespecialiseerd in kwaliteitsgereedschap, het duurdere gereedschap, maar ze zijn niet de enige die dat doen. Er zijn
voor wat betreft het elektrische gereedschap tel kens minstens twee zaken die ook in die
dure prijsklasse gereedschap hebben, namelijk Doeland, Van Kemenade en Karwei.
Voor het algemene basisgereedschap geldt dat de speciaalzaken met hun duurste artikelen
ver boven de andere zaken uitsteken en wat goedkoopste betreft zitten ze toch ook
enigszins boven de andere winkels.
Bij de kleine ijzerwaren uit tabel 4.5 gaat het om zulke kleine bedragen dat de verschillen
niet echt noemenswaardig zijn. De verschillen zijn bovendien heel gecompliceerd, alleen
Van Kemenade is duurder dan de rest, bij de andere zaken schommelt het een beetje.
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tabel 4.4 De duurste en goedkoopste van een bepaald artikel
artikel

Van de Hurk

Dreland

Van Kemenade

Karwei

Hubo

Boerenbond

boonnachine

585,- Metabo

585,- Bosch

1000,- Metabo

379,- B&D

199,- Bosch

370,- Bosch

169,- Bosch

99,- Bosch

89,- Skill

99,- B&D

79,- Blackline

79,- Robusto

387,- Metabo

259,- Bosch

600,- Metabo

335,- B&D

169,- Bosch

299,- Bosch

169,- Bosch

69,- Bosch

89,- Skill

69,- Python

69,- Blackline

29,95 Robusto

89,- Estwing

55,75 Skandia

105,50 Estwing

42,95 Stanley

29,50 Stanley

45,- Hickory

15,- ETC

12,40 Skandia

11 ,95 Durasteel

6,95 Skandia

2,95 ----

5,- ----

58,- Bahco

26,75 Skandia

59,- VBW

19,95 Skandia

19,95 Skandia

35,- Knipex

17,35 FGA Master

20,80 -

20,- EGA Bost

7,35 Skandia

3,95

5,- --

59,25 Nemef

115,- Lins

125,- Multilock

60,- Destill

51,- Nemef

50,- Nemef

19,50 Nemef

18,50 ISEO

40,- EWA

12,95 Destill

18,85 ---

15,- Nemef

559,- K.EW.

995,- Kareher

1195,- K.EW.

1050,- Karcher

299,- Karcher

695,- K.E.W.

299,- K.EW.

299,- Kareher

299,- K.E.W.

179,- Python

285, - Gardena

279,- Gardena

189,- Brill

145,- Qualeast

129,- Wolff

189,- Gardena

99,- Golf

79,- Greenway

I
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accumachine

klauwhamer

=

i

waterpomptang

cylinder

hoge drukreiniger

handgrasmaaier

219,- Karomat
149,- Qualcast

260,- Gardena
79,- Monark

tabel 4.5 prijsvergelijking klein ijzerwaren

I artikel

I vand;;:;=
3,40

moerbout
10

0,60

Karwei

Hubo

Boerenbond

1,95

4,75

10 voor 8,30

1,10

1,10

afm. 10 * 80

afm. 8 * 100

0,65

0,85

0,40

0,10

????

0,70 (*)

0,90

* 100

8 voor 5,25

spaanplaatschroef
4

Van Kemenade

* 140

slotbout
8

Doeland

0,10

0,15 (*)

* 40

pluggen 8

0,15

10 voor 2,95

200 voor 21,60
mID

0,15

0,15 (*)

0,20
100 voor 13,80

*=

200 voor 12,50
80 voor 4,80

0,15

100 voor 11,95

100 voor 6,65

bij grate afname tot 15 % korting

prijs geldt per stuk, tenzij anders vermeld
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Voor de artikelgroep hang- en sluitwerk zijn er ook weinig verschillen te bekennen.
Aileen de duurste cylinder van Doeland en Van Kemenade is duidelijk duurder dan de
rest, dit komt doordat dit exclusieve veUigheidscylinders zijn
Over het reinigingsgereedschap wat in tabel 4.4 vertegenwoordigd wordt door de hoge
drukreinigers kan gezegd worden dat Van de Hurk weinig range heeft in deze artikelgroep
vergeleken met Doeland, Van Kemenade en Karwei (de belangrijkste concurrenten). Dit
zou kunnen komen doordat Van de Hurk een speciaalzaak is voor ijzerwaren en gereedschappen.

presentatie

Bij de kleine speciaalzaken is er weI een mogelijkheid tot zeltbediening,

aIleen het personeel is vrij snel geneigd om hulp aan te bieden (dit is overigens een
kenmerk van een speciaalzaak)(zie tabel 4.1 "sfeer"). Bij de breedpakketzaken is die
aandacht iets minder, maar ook daar beweeg je je niet geheel anoniem door de winkel.
Bij Karwei de enige bouwmarkt in het rijtje en de Boerenbond ga je geheel anoniem door
de winkel net zoals in een supermarkt. Het personeel is hier bezig met vakken vullen of
het bedienen van de kassa in plaats van het verlenen van service. Aile zaken zijn
functioneel en overzichtelijk ingericht. In de ene zaak ligt de aandacht op kwaliteit en in
de grote zaken is de inrichting voornamelijk gericht op aanbiedingen en prijsknallers.
Voor Van de Hurk moet hier nog een kanttekening bij gemaakt worden. Vit tabel 4.1
blijkt dat Van de Hurk de enige is met een winkeloppervlak kieiner dan het vloeroppervlak van het magazijn. Ben aantal artikeigroepen zijn niet in de winkel vertegenwoordigd,
maar weI in het magazijn (bijv. tuingereedschap). Dit is een heel groot nadeel ten
opzichte van de concurrentie dat de klant deze artikelen niet kan zien vanaf de straat en
vanuit de winkel. Als mensen deze artikelen toch willen hebben lopen ze mee naar het
magazijn dat allesbehalve sfeervol is ingericht, vergeleken met de winkel.

personeel

Ais we het oppervlak van de winkel del en door het aantal personeelsleden

en dit de personeelsratio noemen krijgen we de volgende waarden:

Van de Hurk 42
Karwei
218

Doeland
Hubo

213
110

Van Kemenade
Boerenbond

75
140
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Voor de speciaalzaken ligt deze waarde ver beneden de waarde van de overige zaken. De
lage ratio van Van de Hurk is gedeeltelijk te verklaren door het feit dat een aantal
artikelen in het magazijn liggen. Gaat men met een klant het magazijn in, dan ziet men
niet wat er in de winkel gebeurt, die weI altijd bemand moet zijn, daarom is er sprake
van een groot aantal personeeisleden vergeleken met het winkeloppervlak. Het personeel
in de speciaalzaken heeft ook een andere functie dan die in de grote zaken. De nadruk in
de speciaalzaken ligt op het geven van advies en service. In de grote zaken is de
hoofdfunctie van het personeel het bijvullen van vakken.

prijs

Grote verschillen tussen de prijzen van dezelfde artikelen zijn er niet. Het

verschil in prijs tussen verschillende artikelen hangt samen met het merk. Het ene merk is
nou eenmaal duurder dan het andere merk. Doordat de fabrikant de adviesprijs bepaalt,
waar men absoluut niet onder mag gaan zitten, zijn de verschillen miniem.

promotie

De speciaalzaken brengen folders van fabrikant en groothandel aan de man,

waarin voornamelijk een of maar enkele assortimentsgroepen gepresenteerd worden.
Tevens bevatten deze folders geen of zo goed als geen aanbiedingen. Van de Hurk maakt
ook reclame (inclusief aanbiedingen) in een plaatselijk krantje. De grote zaken en de
Hubo hebben altijd acties in de winkel, de speciaalzaken af en toe, maar deze nemen niet
zo'n belangrijke plaats in als bij de grote zaken. De promotieactiviteiten van de grote
zaken bestaan tevens uit het tonen van de breedte van het assortiment. Dit is dan ook een
nadeel van de onafhankelijke (niet bij een verkoopcombinatie aangesloten) speciaalzaak,
die dit vanwege de kosten niet kan betalen. Het opbouwen van een landelijke naam zoals
de niet-speciaalzaken hebben gedaan heeft als voordeel dat iedereen je zaak kent en wat
de eigenschappen zijn.

4.3.2 Kansen en bedreigingen analyse industriele markt
AIle zaken verkopen aan de industrie, dit is in geen van de gevallen meer dan 20 % als we
de verkopen van Van de Hurk aan het familiebedrijf in Weert buiten beschouwing laten.
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Grote verschillen wat betreft de percentages tussen de speciaalzaken en breedpakketzaken
zijn niet aanwezig.

plaats

AIle zaken in Best zijn redelijk gemakkelijk bereikbaar er zit overigens

geen enkele zaak op het industrieterrein. Het profiel van de kleine industrial supplier zegt
dat de zaak het beste op het industrieterrein kan zitten of ergens anders buiten het
centrum. AIle zaken voldoen hieraan want ze zijn allemaal (zeer) gemakkelijk bereikbaar.
Voor Hubo en Van Kemenade geldt dit in iets mindere mate want deze twee zaken liggen
in een winkelcentrum wat overigens goed bereikbaar is.

produkt

De doelgroep van de speciaalzaken is de betere doe-het-zelfer, dit sluit

goed aan bij de industrie. De nadruk bij de gemiddelde kleine industrial supplier ligt voor
wat betreft assortiment en omzet bij de volgende assortimentsgroepen:
- Hang- en sluitwerk
- Klein ijzerwaren
- Handgereedschap (= algemeen basis gereedschap)
- Elektrisch gereedschap
Dit geldt ook voor de speciaalzaken. Bij de breedpakketzaken nemen deze artikelgroepen
maar een kleine plaats in in het assortiment. Van de Hurk heeft als voordeel ten opzichte
van die andere speciaalzaak dat het veel meer verschillende kwaliteitsmerken heeft. Van
de bij het onderzoek van Nielsen genoemde elektrische gereedschappen heeft Van de
Hurk er 7 en van de handgereedschappen zijn er 8 aanwezig. Tegenover respectievelijk 3
en 5 voor van Kemenade. De gemiddelde kleine industrial Supplier voert 9 merken
elektrisch gereedschap en 6 merken handgereedschap, hieruit blijkt dat Van de Hurk beter
aan de verwachtingen voldoet dan de concurrentie.

presentatie

De zaak moet functioneel ingericht zijn, zoals ook al eerder vermeld geldt

dit voor aIle bekeken zaken. Wat opmerkelijk is is dat volgens het profiel van de kleine
industrial supplier de zaak een soort groothandel is met een vloeroppervlak van 1100 m2 ,
waarvan ongeveer 80% magazijnruimte is. Van de Hurk is de enige zaak met een
magazijnruimte die groter is dan de winkel, ongeveer 85 % is magazijnruimte (als je
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rekent met een magazijn van twee verdiepingen.

personeel

Het voordeel van speciaalzaken ten opzichte van de breedpakketzaken en de

bouwmarkt is dat het personeel veel meer verstand van zaken heeft, dit wat heel belangrijk is ais je aan de industrie gaat leveren.

prijs

zie prijs particuliere markt

promotie

Geen van de in Best aanwezige zaken voert speciale (marketing) activiteiten

uit die op de industrie gericht zijn, zoals bijvoorbeeld het uitgeven van catalogussen of het
versturen van direct-mail, waar het desbetreffende bedrijf gelijk op kan reageren. Uit de
marketingmix voor de industrie uit hoofdstuk 3 bleek dat de industriele afnemer het
belangrijk vindt dat de spullen naar de plaats van bestemming gebracht kunnen worden.
Dit gebeurt door aIle zaken, geen van de zaken maakt overigens duidelijk rec1ame voor
het feit dat de spullen gebracht kunnen worden.
Het nadeel van Van de Hurk is dat het geen reclame maakt over het gehele assortiment,
dit in tegenstelling tot de grote zaken. JIierbij moet opgemerkt worden dat de rec1ame van
de grote zaken vooral bestaat uit aanbiedingen van spullen met niet zo'n hoge kwaliteit.
De industrie koopt zo goed als altijd op rekening, aIleen bij de Hubo is dit niet mogelijk,
bij de andere zaken is dit weI mogelijk.
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies en aanbevelingen van achtereenvolgens de particuliere markt en de industriele markt. Door de gegevens uit de vorige hoofdstukken te
combineren komen deze conclusies en aanbevelingen tot stand. In paragraaf 5.4 worden
de gegevens uit de particuliere markt en de industriele markt gecombineerd tot een aantal
slot aanbevelingen inclusief een stelling die zeker meegenomen moet worden in de
uiteindelijke beslissing.

5.2

Conclusies en aanbevelingen particuliere markt

In deze paragraaf zullen achtereenvolgens de conclusies en aanbevelingen voor de
particuliere markt behandeld worden.

S.2.1 Conclusies particuliere markt

Wat promotie betreft geldt, dat de ideale promotie bestaat uit reclame activiteiten die
betrekking hebben op het gehele assortiment. Tevens is men ook gevoelig voor aanbiedingen. Zowel reclameactiviteiten over het gehele assortiment als aanbiedingen worden door
het bedrijf niet of in beperkte mate uitgeoefend. Men wil van sommige assortimentsgroepen een diep assortiment, dit is niet aanwezig voor de elektrische gereedschappen, ook
ontbreken er een aantal echte prijsknallers in het assortiment. Door het opnemen van
aanbiedingen zou je ook de indruk kunnen wekken dat je geen dure winkel bent. Want
duurder dan de rest is de winkel niet, aileen het ontbreken van artikelen in de goedkope
prijsklasse doet dit weI denken.
Wat presentatie betreft kan opgemerkt worden dat het een groot nadeel is dat een aantal
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artikelen niet in de winkel, dus niet in het gezichtsveld vertegenwoordigd zijn.

5.2.2 Aanbevelingen particuliere markt
Uit de bovenstaande conclusies met betrekking tot de particuliere markt kunnen de
volgende aanbevelingen afgeleid worden.
Met betrekking tot de promotie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het aansluiten bij
een verkooporganisatie of in ieder geval het uitbrengen van reclame met betrekking tot
het gehele assortiment. Men ziet op zo'n manier wat voor artikelen in de winkel aanwezig
zijn, dit is zeker voordelig voor de artikelen die aIleen in het magazijn vertegenwoordigd
zijn. Ook ziet men wat de prijzen zijn van de artikelen die je hebt, ook met eventuele
aanbiedingen die weer extra klanten kunnen lokken. Prijsaanbiedingen in het algemeen
zijn zeer gunstig om wat te doen aan het dure imago van de zaak. Een voordeel van het
aansluiten bij een verkooporganisatie is dat je op deze manier je naamsbekendheid kunt
vergroten. Je krijgt meer een landelijke uitstraling waardoor ook je imago verandert.
Een andere aanbeveling kan zijn het uitbreiden van het winkeloppervlak waardoor de
artikelen die tot nu toe aIleen in het magazijn vertegenwoordigd zijn ook in de winkelsfeer getoond kunnen worden. Hierbij moet weI opgelet worden dat op zo'n manier meer
het idee van breedpakketzaak ontstaat, dit is op zich geen nadeel, maar er moet wei
rekening mee worden gehouden dat er op deze manier meer klanten komen, waar ook
parkeergelegenheid voor moet zijn. Het voordeel is dan weI dat de verstigingsplaats dan
beter voldoet aan de eisen van de klant, voor een speciaalzaak is deze namelijk het
gunstigst in het centrum of in de aanwezigheid van winkels met zuigkracht. Voor
breedpakketzaken is de randweg een gunstige vestigingsplaats. Het voordeel van uitbreiding is zeer zeker meer voldoen aan de wensen van de klant, omdat deze steeds vaker
alles bij elkaar wit hebben zitten.
Een volgende mogelijke aanbeveling is het opnemen van een aantal goedkopere kwaliteitsmerken, zodat ook de prijskopers aan hun trekken komen. Dit is zeker goed om van het
imago dure winkel af te komen.
Hierboven zijn aIleen de voordelen van de aanbevelingen aan bod gekomen, er zijn
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natuurlijk ook nadelen aan verbonden, het grootste nadeel heeft betrekking op de kosten
die bijvoorbeeld bij uitbreiding of het aansluiten bij een verkooporganisatie optreden. Een
ander nadeel van het aangesluiten bij een verkooporganisatie is dat je mee moet doen met
hun uitstraling en hun basisassortiment. Dit laatste is niet zo'n groot nadeel aangezien er
bij zo'n verkooporganisatie voldoende goede marketeers rondlopen die zo'n basisassortiment en uitstraling niet zomaar hebben samengesteld/uitgezocht. De concurrentie uit
dezelfde straat maakt overigens weI reclame over het hele assortiment, wat zeker geen
positief effect heeft op het aantal kianten bij de zaak waarvoor dit onderzoek bestemd is.
Er zijn inmiddels ook al uitbreidingsplannen, dit is een zeer positieve ontwikkeling daar
er op deze manier meer wordt voldaan aan de wensen van de klant namelijk meer
verschillende artikelgroepen in een winkel. Het weI of niet aansluiten bij een verkooporganisatie moet goed overwogen worden, te meer er ook de keuze bestaat om een
verkooporganisatie te kiezen die gespecialiseerd is in de professionele markt. (Zie ook
paragraaf 5.3.2)

5.3

Conclusies en aanbevelingen industriele markt

In deze paragraaf worden de conclusies en aanbevelingen voor de industriele markt
behandeld.

5.3.1 Conclusies industriele markt

Door de marketingmix voor de industrie en het profiel van de gemiddelde Industrial
Supplier te combineren met de gegevens uit hoofstuk 4 kunnen we een aantal conclusies
trekken.
Ook hierbij geldt dat wat betreft promotie er niet aan de eisen van de klant wordt
voldaan, de reclame zou volgens de klant moeten bestaan uit een overzicht van het gehele
assortiment. Te meer omdat de industriele markt soms telefonisch of per fax besteld zou
het aanwezig zijn van rec1ame activiteiten gericht op het gehele assortiment zeker geen
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overbodige luxe zijn.
Verder kwam naar voren dat de verhouding magazijnruimte winkeloppervlak heel gunstig
is als je die vergelijkt met die van de gemiddelde industrial supplier.
Een andere positieve conclusie is dat het aantal merken elektrisch gereedschap en het
aantal merken handgereedschap veruit het meest voldoet aan de verwachtingen van de
industrie vergeleken met de andere zaken.
Ook de vestigingsplaats aan een doorgaande randweg is zeer gunstig.

5.3.2 Aanbevelingen industriele markt
Een eerste aanbeveling die gedaan kan worden met betrekking tot de industriele markt is
ook te zoeken in de promotionele richting. Ook de industrie wil weten wat je weI en wat
je niet hebt. Dus ook hiervoor geldt dat het aansluiten bij een verkooporganisatie die
gericht is op de industriele markt zeker geen onlogische keuze zou zijn, zij hebben de
know-how over hoe je het beste de industrie kunt benaderen. Het gaat erom dat er
rec1ame wordt gemaakt over het gehele assortiment, zodat je tegemoet komt aan de
wensen van de industriele afnemer. Er zijn overigens verkooporganisaties die om de
zoveel tijd een folder met aanbiedingen van kwaliteitsprodukten uitbrengen waarin tevens
het gehele assortiment ter sprake komt (E-norm/Prof-norm). Tevens kan het aansluiten bij
een de verkooporganisatie het voordeel bieden dat er vaak gebruik kan worden gemaakt
van een apparaat dat het elektrisch gereedschap test volgens de kwaliteitsvoorschriften van
NEN-ISO, dit is verplicht voor gecertificeerde bedrijven, die steeds meer in aantal
toenemen.
De industriele koper loopt niet graag voor niets een zaak binnen, men wil van te voren
weten wat je weI en niet hebt. Ook het uitbrengen van catalogussen waar heel je assortiment in staat behoort tot de mogelijkheden. Direct-mail waarbij je naast rec1ame materiaal
ook een brief kunt stoppen waarmee men kan bestellen zou een mogelijkheid zijn om de
industriele klant van dienst zijn.
Een volgende aanbeveling is rec1ame maken voor het feit dat spullen naar de plaats van
bestemming gebracht kunnen worden. Aannemers en andere industriele kopers hebben het
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vaak druk, waardoor het gemakkelijk zou zijn om telefonisch te bestellen. Ook spullen die
nog besteld moeten worden of spullen die niet aanwezig zijn als de klant komt, zou een
tweede tijdrovende visitatie van de klant niet nodig maken als de spullen gebracht
worden. Een voordeel van een bezoekje bij de klant is dat reclame materiaal meegenomen
kan worden (een soort vertegenwoordiger). Tevens kan men op de werkplek nieuwe of
goede apparaten showen.
De industrie stelt veel hogere eisen aan de service dan de consument. De industrie wil
zijn spullen snel hebben en ook vervanging voor kapotte spullen, dit kan zijn het tijdelijk
lenen van spullen of weI het hebben van een veiligheidsvoorraad in het magazijn.

5.4

Slot Aanbevelingen

Een eerste aanbeveling is om meer aan de behoefte van de particuliere markt te voldoen.
Een uitbreiding van de winkel zodat aIle artikelgroepen getoond kunnen worden.
Uitbreiding heeft ook een positief effect op het in de gaten houden van de gehele winkel.
Er hoeft dan niet speciaal iemand mee het magazijn in te lopen, waardoor hij zich beter
kan rich ten op het bieden van service aan de klant.
Tevens zal het opnemen van een aantal goedkopere produkten (wei kwaliteitsprodukten) in
het assortiment een positief effect hebben, op deze manier kunnen ook de prijskopers
aangetrokken worden. Het grote voordeel hiervan is dat er meer mensen in de winkel
komen die ook het randassortiment (zoals bijvoorbeeld tuingereedschap, tuinartikelen) te
zien krijgen.
Wat reclame betreft kunnen het beste ook een aantal aanbiedingen (goedkope produkten)
naast de "dure" artikelen opgenomen worden in de promotionele activiteiten. Dit is tevens
goed voor het imago. Bij de reclame activiteiten moet meer aandacht komen te liggen op
het gehele assortiment in plaats van een of maar een aantal assortimentsgroepen, op deze
manier kan je veel meer mensen bereiken.
Omdat de zaak vergeleken met de rest van de zaken het beste voldoet aan de eisen van de
professionele markt, zou het zonde zijn als daar niks mee gedaan zou worden. Hierbij valt
te denken aan het opnemen van een aantal artikelen waar veel vraag naar is bij de
industriele markt. Tevens zou er bijvoorbeeld reclame materiaal met eventueel een
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bestelbrief in de vorm van direct-mail verstuurd kunnen worden naar aIle in de omgeving
van Best gelegen industriele bedrijven. In ieder geval door middel van advertenties laten
blijken dat je ook gespecialiseerd bent in de industrie. Een volgende mogelijkheid is
duidelijk te laten blijken dat de spullen gebracht kunnen worden.
In een later stadium kan er aan de hand van de resultaten die uit de industriele markt
komen gekozen worden voor een verkoopcombinatie (ofweI professioneel- ofwei consumentgericht). Door de toenemende concurrentie zal het uiteindelijk noodzakelijk zijn dat
er gekozen wordt voor een verkooporganisatie. Vooral omdat dan door middel van
effectieve reclame de potentiele klant weet wat je allemaal in huis hebt dit geldt voor
zowel de particuliere als de industriele markt. Tevens biedt een verkooporganisatie veel
ondersteuning op het gebied van promotionele activiteitenen en assortimentsopbouw
gebasseerd op onderzoeken van professionele marketeers. Ook vergroot het de naamsbekendheid door middel van een landelijke uitstraling.

Stelling: Bij geen duidelijk beleid en visie nemen de boekhouders de macht over.

Deze stelling geldt eigenlijk voor grote bedrijven maar kan ook voor kleine bedrijven
toegepast worden. Er zullen in een klein bedrijf geen boekhouders zijn in plaats van
boekhouders moet men dan de functie van boekhouders lezen.
Wat hiermee bedoeld wordt is dat als er geen duidelijk beleid is er altijd een afweging
gemaakt zal worden op grond van financiele middelen, wat dus zal leiden tot geen risico
investeringen omdat aile investeringen geld kosten en de verwachte opbrengst nooit voor
100% zeker is. Boekhouders letten vaak alleen op de korte termijn terwijl vaak bij dit
soort omvangrijke investeringen vooral de lange termijn een belangrijke rol speelt.
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