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Hoofdstuk	  1	  
Marketing:	  een	  social	  en	  managementproces	  waarin	  individuen	  en	  groepen	  
verkijgen	  waaran	  zij	  behoefte	  hebben	  en	  wat	  zij	  wensen,	  door	  producten	  en	  
waarde	  te	  creeren	  en	  deze	  met	  anderen	  uit	  te	  wisselen.	  
Marketing:	  winstgevende	  relaties	  met	  afnemers	  opbouwen	  en	  in	  stand	  houden.	  
Het	  marketingproces	  

1. De	  markt	  en	  behoeften/wensen	  van	  klanten	  doorgronden	  
2. Een	  klantgestuurde	  marketingstrategie	  ontwikkelen	  
3. Een	  marktetingprogramma	  opzetten	  dat	  superieure	  waarde	  levert	  
4. Winstgevende	  relaties	  opbouwen	  en	  optimale	  klanttevredenheid	  realiseren	  
5. Waarde	  van	  klanten	  krijgen	  om	  winst	  en	  optimale	  Klantevredenheid	  te	  

realiseren	  

De	  1e	  4	  stappen	  werken	  bedrijven	  eraan	  om	  klanten	  te	  begrijpen,	  klantwaarde	  te	  
creeren	  en	  solide	  klantrelaties	  op	  te	  bouwen	  
De	  laatste	  stap:	  de	  klanten	  hechten	  waarde	  aan	  de	  bedrijven,	  de	  waarden	  krijgen	  
ze	  in	  de	  vorm	  van	  omzet,winst,klantvermogen.	  
Stap	  1:	  5	  kernbegrippen	  behoeften,	  wensen	  en	  vraag;	  
aanbod(producten,diensten	  en	  ervaringen);	  waarde	  en	  klantevredenheid;	  ruil,	  
transacties	  en	  relaties;	  en	  markten	  
Behoefte:	  besef	  van	  een	  individu	  dat	  het	  hem	  aan	  iets	  ontbreekt.	  	  

-‐ Fysieke	  behoefte:	  aan	  voedsel,	  kleding,	  warmte	  en	  veiligheid	  
-‐ Sociale	  behoefte:	  behoefte	  om	  ergens	  bij	  te	  horen	  
-‐ Individuele	  behoefte:	  aan	  kennis	  en	  zelfexpressie	  

Wensen:	  de	  concrete	  vormen	  die	  de	  menselijke	  behoefte	  aannemen,	  afhankelijk	  
van	  cultuur	  en	  persoonlijk	  karakter.	  
Wensen	  worden	  beschreven	  in	  termen	  van	  producten	  die	  een	  behoefte	  
bevredigen	  
Wanneer	  men	  koopkracht	  heeft,	  kunnen	  wensen	  omgezet	  worden	  in	  vraag.	  
Wensen	  en	  middelen	  beinvloeden	  de	  eisen	  die	  men	  stelt	  aan	  de	  
producteigenschappen	  die	  hun	  behoefte	  bevredigt.	  
Mensen	  bevredigen	  hun	  behoeften	  en	  wensen	  via	  het	  marketingaanbod:	  een	  
combinatie	  van	  producten,	  diensten,	  informatie	  of	  beleving	  die	  wordt	  
aangeboden	  op	  de	  markt	  om	  een	  behoefte	  of	  wens	  te	  vervullen.	  
Aanbod:	  

-‐ Fysieke	  producten	  
-‐ Diensten:	  activiteiten	  en	  benifits,	  die	  worden	  aangeboden,	  immaterieel	  en	  leiden	  

niet	  tot	  eigendom(bank,hotel,reparatiediensten	  etc)	  

Marketingaanbod:	  personen,	  plaatsen,	  organisaties,	  informatie	  en	  ideeen	  	  
Veel	  aanbieders	  vergeten	  dat	  het	  product	  alleen	  een	  middel	  is	  om	  een	  
klantenprobleem	  op	  te	  lossen.	  Deze	  aanbieders	  zijn	  marktbijziend.	  	  
Een	  fabrikant	  denkt	  dat	  de	  klant	  boortjes	  nodig	  heeft,	  maar	  wat	  de	  klant	  wil	  is	  
een	  gaatje	  in	  de	  muur.	  Deze	  aanbieders	  komen	  in	  de	  problemen	  zodra	  er	  een	  
product	  op	  de	  markt	  komt	  dat	  beter	  of	  goedkoper	  in	  de	  behoefte	  voorziet.	  De	  
klant	  zal	  met	  dezelfde	  behoefte	  dan	  het	  nieuwe	  product	  wensen.	  



Marketeers	  kijken	  verder	  dan	  de	  producteigenschappen,	  ze	  creeren	  
merkbetekenis	  en	  merkbeleving.	  Bijv	  nike:	  meer	  dan	  een	  schoen,	  merk	  staat	  
voor	  dat	  de	  schoenen	  voor	  jou	  doen	  en	  waar	  ze	  je	  naartoe	  brengen.	  
Waarde	  en	  tevredenheid	  
Klanten	  maken	  een	  keuze	  op	  de	  grond	  van	  hun	  perceptie	  van	  de	  waarde	  en	  
bevrediging	  die	  verschillende	  producten	  of	  diensten	  bieden.	  Tevreden	  klanten	  
komen	  terug	  en	  vertellen	  anderen	  over	  hun	  goede	  ervaringen,	  ontevreden	  
andersom.	  
Marketeers	  moeten	  zorgvuldig	  het	  juiste	  niveau	  van	  verwachtingen	  wekken.	  Te	  
laag,	  stellen	  ze	  klanten	  wel	  tevreden	  maar	  trekken	  niet	  genoeg	  nieuwe	  klanntne.	  
Te	  hooggespannen	  verwachtingen	  stellen	  ze	  klanten	  teleur.	  
Ruil,	  transacties	  en	  relaties	  
Ruil:	  handeling	  waarbij	  een	  persoon	  het	  gewenste	  product	  van	  iemand	  verwerft	  
door	  zelf	  iets	  anders	  in	  ruil	  aan	  te	  bieden.	  	  
Transactie:	  meeteenheid	  van	  marketing.	  2	  partijen	  iets	  van	  waarde	  ruilen.	  De	  
ene	  partij	  geeft	  X	  aan	  de	  ander	  en	  krijgt	  er	  Y	  voor	  terug.	  
Marketing:	  bestaat	  uit	  acties	  die	  gewenste	  ruilrelaties	  met	  doelgroepen	  
opbouwen	  en	  in	  stand	  houden.	  Men	  wil	  nieuwe	  klanten	  aantrekken	  en	  
transacties	  afsluiten.	  
Marketeers	  willen	  sterke	  economische	  en	  sociale	  relaties	  creeren	  door	  consisten	  
superieure	  waarde	  te	  leveren.	  	  
Markten	  
Markt:	  groep	  bestaande	  en	  potentiele	  afnemers	  van	  een	  product.	  formaat	  hangt	  
af	  van:	  hoeveelheid	  afnemers,	  ruilmiddelen,	  bereid	  is	  te	  ruilen.	  
	  
	  
	  

	  
een	  modern	  marketingsysteem(hierboven).	  Alle	  deelnemers	  worden	  door	  sterke	  
krachten	  uit	  de	  omgeving	  beinvloedt(demografisch,	  economisch,	  sociaal,	  
coltureel,	  technologisch,	  ecologisch,	  politiek	  en	  juridisch).	  
Elke	  partij	  voegt	  waarde	  toe	  voor	  het	  volgende	  niveau.	  Daarom	  is	  het	  succes	  van	  
winstgevende	  relaties	  niet	  alleen	  afhankelijk	  van	  eigen	  acties,	  maar	  de	  mate	  
waarin	  het	  hele	  systeem	  de	  behoeften	  van	  de	  eindgebruikers	  vervult.	  Bijv	  BMW	  
is	  voor	  het	  leveren	  van	  topkwaliteit	  zowel	  afhankelijk	  van	  de	  product	  van	  



uistekende	  auto/s	  als	  van	  dealers	  die	  een	  bijbehorende	  service	  op	  topniveau	  
bieden.	  
Klantgerichte	  marketingstrategie	  ontwerpen	  
Marketingmanagement:	  selecteren	  van	  doelgroepen	  en	  doelmarkten	  en	  daarmee	  
opbouwen	  van	  winstgevende	  relaties.	  Wil	  de	  marketingmanager	  een	  winnende	  
strategie	  ontwerpen,	  dan	  moet	  hij	  3	  belangrijke	  vragen	  beantwoorden:	  

1. In	  welke	  behoeften	  willen	  wij	  voorzien?	  
2. Welke	  klanten	  gaan	  we	  bedienen?	  (	  wat	  is	  onze	  doelmarkt?)	  
3. Hoe	  kunnen	  we	  deze	  klanten	  het	  best	  bedienen	  (	  wat	  is	  ons	  waardeaanbod?)	  

Behoeften	  en	  doelgroep	  bepalen	  
Hiervoor	  word	  de	  markt	  verdeeld	  in	  klantsegmenten(marktsegmentatie)	  en	  
kiest	  de	  segmenten	  uit	  waarop	  het	  zich	  gaat	  richten(doelgroepkeuze).	  	  De	  
doelgroepkeuze	  wordt	  niet	  altijd	  gericht	  op	  een	  zo	  groot	  aantal	  consumenten.	  	  
Energiebedrijven	  hebben	  soms	  moeite	  aan	  de	  vraag	  te	  voldoen	  tijdens	  
piekperioden.	  In	  dit	  soort	  gevallen	  van	  een	  te	  grote	  vraag	  kan	  demarketing	  nodig	  
zijn	  om	  het	  aantal	  klanten	  te	  verminderen	  of	  de	  vraag	  tijdelijk	  of	  blijvend	  te	  
verleggen.	  
Marketingmanagers	  moeten	  besluiten	  op	  welke	  klanten	  ze	  zich	  gaan	  richten	  en	  
wat	  het	  niveau,	  timing	  en	  aard	  van	  hun	  vraag	  zou	  moeten	  zijn.	  kortom,	  
marketingmanagement	  is	  klantmanagement	  en	  vraagmanagement.	  	  
Waardeaanbod	  bepalen	  
Het	  bedrijf	  moet	  beslissen	  hoe	  het	  de	  doelgroep	  wil	  bedienen.	  Hoe	  het	  gaat	  
differentieren(	  dat	  wil	  zeggen:	  zich	  onderscheiden	  van	  de	  concurrenten)	  en	  
zichzelf	  wil	  positioneren	  op	  de	  markt(	  dat	  wil	  zeggen:	  hoe	  het	  door	  afnemers	  wil	  
worden	  gezien	  in	  relatie	  tot	  andere	  aanbieders)	  
Het	  waardeaanbod	  van	  het	  bedrijf	  is	  de	  serie	  benefits	  of	  waarden	  die	  het	  belooft	  
te	  leveren	  aan	  klanten	  om	  hun	  behoeften	  te	  bevredigen.	  Hiermee	  onderscheiden	  
bedrijven	  zich	  van	  elkaar:	  waarom	  zou	  ik	  jullie	  merk	  kopen	  en	  niet	  dat	  van	  de	  
concurrent?	  
Marketingmanagementconcepten	  

	  
	  
Er	  zijn	  5	  verschillende	  concepten	  waarop	  organisaties	  hun	  
marketingacitiviteiten	  kunnen	  baseren:	  productie,	  product,	  verkoop,	  marketing	  
en	  maatschappelijke	  marketing.	  
Productieconcept:	  
De	  aanbieder	  moet	  zijn	  productie	  verbeteren	  en	  het	  opzetten	  van	  efficientie	  
distributie.	  Dit	  is	  een	  van	  de	  oudste	  concepten	  van	  aanbieders.	  
Nuttig	  in	  2	  situaties	  

1. Wanneer	  de	  vraag	  groter	  is	  dan	  aanbod.	  Bedrijf	  zoekt	  dan	  mogelijkheden	  om	  
productie	  o	  pte	  voeren.	  

2. De	  kosten	  van	  het	  product	  te	  hoog	  zijn	  en	  de	  productie	  verbeter	  moet	  worden	  
om	  deze	  te	  verlagen.	  	  



Productconcept:	  
Volgens	  dit	  concept	  geeft	  de	  consument	  voorkeur	  aan	  producten	  die	  de	  beste	  
kwaliteit,	  prestaties	  en	  innovatieve	  functies	  bieden.	  Marketingstrategie	  
concentreert	  zich	  op	  productverbetering.	  Voorbeeld	  geslaagd	  productconcept:	  
Senseo,	  een	  co	  creatie	  van	  Philips	  en	  Douwe	  Egberts,	  die	  naadloos	  aansluit	  bij	  de	  
behoefte	  in	  de	  markt.	  
Verkoopconcept	  
Groot	  aantal	  organisaties	  laat	  zich	  leiden	  door	  het	  verkoopconcept.	  Dit	  houdt	  in	  
dat	  het	  bedrijf	  zeer	  actief	  is	  op	  verkoop	  en	  promotiegebied	  en	  dat	  de	  
consumenten	  daardoor	  genoeg	  producten	  afnemen.	  Wordt	  vooral	  toegepast	  op	  
unsought	  goods:	  producten	  waaraan	  kopers	  normaliter	  niet	  denken,	  zoals	  
verzekeringen	  of	  geven	  van	  bloed.	  Deze	  bedrijfstakken	  moeten	  veel	  moeite	  doen	  
om	  hun	  klanten	  van	  de	  kwaliteit	  etc	  te	  overtuigen.	  Deze	  bedrijven	  willen	  vooral	  
verkopen	  wat	  ze	  maken,	  in	  plaats	  van	  maken	  wat	  de	  markt	  wil.	  
	  
Marketingconcept	  
Houdt	  in	  dat	  een	  bedrijf	  zijn	  doelstelling	  alleen	  kan	  bereiken	  als	  het	  de	  behoeften	  
en	  wensen	  van	  doelmarkten	  kent	  en	  de	  gewenste	  bevrediging	  kan	  leveren	  dan	  
concurrenten.	  
Marketingconcept:	  klantgerichte	  filosofie	  peilen	  en	  reageren.	  Het	  gaat	  erom	  om	  
de	  juiste	  producten	  voor	  je	  klanten	  te	  vinden	  en	  niet	  de	  juiste	  klanten	  voor	  je	  
producten.	  

	  
Verkoopconcept:	  energie	  is	  er	  voornamelijk	  op	  gericht	  de	  klant	  te	  veroveren,	  
gaat	  om	  kortetermijnresultaten,	  en	  er	  is	  weinig	  aandacht	  voor	  wie	  waarom	  iets	  
koopt.	  
Marketingconcept:	  begint	  met	  nauwkeurig	  omschreven	  markt,	  kijkt	  naar	  
klantbehoeften	  en	  integreet	  alle	  marketingacitiveiten	  die	  gevolgen	  hebben	  voor	  
klanten.	  Dit	  levert	  winst	  op	  doordat	  zich	  duurzame	  relaties	  ontwikkelen	  met	  de	  
juiste	  klanten	  op	  basis	  van	  klantwaarde	  en	  tevredenheid.	  
Ook	  wordt	  er	  vaak	  onderzoek	  onder	  bestaande	  klanten	  gedaan,	  om	  hun	  wensen	  
en	  ideeen	  te	  analyseren	  voor	  nieuwe	  producten.	  Deze	  klantgerichte	  marketing	  



pakt	  meestal	  goed	  uit	  als	  er	  een	  duidelijke	  behoefte	  bestaat	  en	  klanten	  weten	  
wat	  ze	  willen.	  
Soms	  weet	  de	  klant	  haar	  wensen	  niet,	  wie	  wist	  20	  jaar	  geleden	  van	  smartphones.	  
In	  zulke	  situaties	  is	  klantgestuurde	  marketing	  vereist:	  de	  klantbehoeften	  nog	  
beter	  doorgronden	  dan	  de	  klant	  zelf	  doet,	  en	  producten	  of	  diensten	  maken	  die	  
tegemoetkomen	  aan	  bestaande	  en	  latente	  bhoeften,	  nu	  en	  in	  de	  toekomst.	  
Maatschappelijke	  marketingconcept.	  
Stelt	  de	  vraag	  of	  het	  echte	  marketingconcept,	  mogelijke	  struggles	  tussen	  de	  
wensen	  van	  de	  klant	  voor	  korte	  termijn	  en	  het	  welzijn	  van	  klanten	  op	  de	  lange	  
termijn	  over	  het	  hoofd	  ziet.	  Het	  concept	  houdt	  in	  dat	  merketingstrateige	  
waoorde	  voor	  klanten	  moet	  leveren	  op	  een	  manier	  die	  het	  welzijn	  van	  zowel	  de	  
klant	  als	  van	  de	  samenleving	  bevordert	  of	  verbetert.	  
Bijv	  fastfood,	  is	  snelle	  hap	  voor	  mooie	  prijs,	  maar	  consumenten	  en	  
milieuorganisaties	  hebben	  zorgen	  over	  vetgehalte	  etc,	  draagt	  bij	  aan	  overgewicht	  
probleem	  in	  maatschappij.	  
Volgend	  figuur	  legt	  alles	  uit.	  	  

	  
Marketing	  2.0	  en	  3.0	  
Differentiatie,	  positionering	  en	  databeasemanagement	  zijn	  onmisbare	  
instrumenten.	  Door	  komt	  van	  internet	  kunnen	  afnemers	  zich	  beter	  orienteren	  op	  
producten,	  diensten	  en	  prijzen	  en	  diverse	  aanbierders.	  Daar	  is	  merk	  en	  iagoe	  
steeds	  belangrijkers	  op	  hoofden	  als	  harten	  van	  afnemers	  te	  winnen.	  Vaak	  is	  er	  
sprake	  van	  een	  op	  een	  relaties,	  we	  noemen	  deze	  aanpak	  afnemersgerichtheid	  
marketing	  2.0.	  
Behalve	  een	  hoofd	  en	  een	  hart	  hebben	  afnemers	  ook	  een	  ziel.	  Er	  ontstaat	  bij	  
afnemers	  behoefte	  om	  terug	  te	  communiceren	  richting	  leveranviers.	  We	  spreken	  
van	  marketing	  3.0.	  ondernemersvisie,	  missie	  en	  waarden	  worden	  belangmaken	  
van	  social	  media,	  crowd	  sourcing	  en	  user	  generated	  content.	  	  
Een	  Marketingplan	  en	  –programma	  opstellen	  



Uitgaande	  van	  marketingstrategie	  steld	  een	  marketeer	  een	  
marketingprogramma	  op	  dat	  werkelijk	  beoogde	  waarde	  levert	  aan	  de	  doelgroep.	  
Het	  vertaalt	  het	  programma	  in	  acties	  en	  bouwt	  zo	  klantrelaties	  op.	  Het	  bestaat	  
uit	  de	  marketingmix	  van	  het	  bedrijf,	  marketinginstrumenten	  die	  het	  bedrijf	  
gebruikt	  bij	  implementatie	  van	  de	  strategie.	  
	  
	  
Belangrijkste	  marketinginstrumenten:	  4	  p’s:	  product,	  prijs,plaats	  en	  promotie	  

-‐ Product,	  allereerst	  moet	  je	  een	  marktetingaanbod	  creeren	  dat	  een	  behoefte	  
bevredigd	  

-‐ Prijs,	  je	  moet	  bepalen	  hoeveel	  je	  rekent	  voor	  het	  aanbod	  
-‐ Plaats,	  hoe	  je	  het	  aanbod	  beschikbaar	  stelt	  
-‐ Promotie,	  tot	  slot	  moet	  je	  de	  voordelen	  van	  het	  aanbod	  bij	  de	  doelgroep	  

aanprijzen	  

Marketing	  van	  diensten,	  nog	  2	  p’s,	  proces	  en	  personeel.	  
Klantenrelaties	  opbouwen	  
Management	  van	  klantrelaties	  
(customer	  relations	  management,	  crm)	  is	  miss	  wel	  het	  belangrijkste	  concept	  uit	  
de	  moderne	  marketing	  
Management	  van	  klantenrelaties:	  totale	  proces	  van	  het	  opbouwen	  en	  
onderhouden	  van	  winstgevende	  klantrelaties	  door	  superieure	  klantwaarde	  en	  
tevredenheid	  te	  leveren.	  
Hiernaast	  kunnen	  marketeer	  andere	  marktetingsinstrumenten	  gebruiken,	  bijv	  
op	  financieel	  gebied,	  dat	  er	  voor	  zorgt	  dat	  de	  klant	  vertrouwen	  krijgt	  en	  vaker	  
terug	  kmt	  
Het	  veranderende	  karakter	  van	  klantrelaties	  
Relaties	  moet	  zorgvuldig	  geselecteerde	  klanten:	  geen	  massamarketing(	  aan	  elke	  
klant	  verkopen	  die	  zich	  aandient),	  zo	  kunnen	  ze	  niet	  met	  elke	  klant	  een	  relatie	  
bouwen,	  dus	  liever	  minder	  klanten	  met	  betere	  relaties	  die	  meer	  winst	  opleveren.	  
Bij	  selectieve	  relatiemanagement	  voeren	  ze	  een	  winstgevendheidanalyse	  uit	  om	  
de	  klanten	  eruit	  te	  filteren	  die	  verlies	  opleveren,	  om	  zich	  vervolgens	  te	  gaan	  
richten	  op	  winstgevende	  klanten.	  
Duurzame	  relaties	  
Ze	  selecteren	  op	  langere	  relaties.	  Met	  relatiemanagement	  weten	  hedendaagse	  
organisaties	  bestaande	  klanten	  te	  behouden	  en	  winstgevende,	  blijvende	  relaties	  
met	  hen	  op	  te	  bouwen.	  De	  nieuwe	  visie	  is	  dat	  marketing	  vooral	  een	  kwestie	  is	  
van	  winstgevende	  klanten	  vinden,	  behouden	  en	  uitbreiden.	  
Direct	  contact	  
Bedrijven	  streven	  niet	  alleen	  naar	  intensiever	  contact	  maar	  beschikker	  ook	  over	  
mogelijkheden	  om	  de	  klant	  directer	  te	  benaderen.	  Denk	  aan	  online	  shoppen,	  via	  
telefoon	  of	  postordercatalogi.	  
	  
Management	  van	  relaties	  met	  partners	  
Marketeers	  moet	  samenwerken	  met	  allerlei	  partners	  om	  aan	  de	  behoeften	  van	  
de	  consument	  te	  voldoen.	  Daarom	  moeten	  ze	  ook	  goed	  zijn	  in	  management	  van	  
partnerrelaties.	  Denk	  aan	  google	  en	  samsung	  op	  het	  gebied	  van	  android	  
platform.	  Ze	  brengen	  wer	  waarde	  naar	  de	  klant	  zo.	  
Waarde	  van	  klanten	  realiseren	  



De	  resultaten	  van	  het	  creeeren	  van	  klantwaarde:	  klanttrouw,	  klantretentie,	  
klantaandeel,	  marktaandeel,	  aandeel	  in	  klanten	  en	  klantvermogen.	  
Klanttrouw	  en	  klantaandeel	  
Een	  kleine	  terugval	  van	  zeer	  tevreden	  kan	  al	  een	  grot	  verschil	  maken	  voor	  de	  
klanttrouw.	  Het	  bedrijf	  moet	  dus	  zorgen	  dat	  klanten	  tevreden	  blijven.	  Het	  doet	  
aan	  klantretentie.	  
Bedrijven	  beseffen	  dat	  het	  verlies	  van	  een	  klant	  meer	  betekent	  dan	  1	  verkoop	  die	  
niet	  doorgaat:	  alle	  aankopen	  die	  de	  klant	  in	  de	  loop	  van	  zijn	  leven	  nog	  zou	  doen,	  
gaan	  verloren,	  hierdoor	  moeten	  veel	  bedrijven	  investeren	  in	  de	  klantrelaties.	  	  
Klantretentie:	  bestaande	  klanten	  te	  behouden,	  goed	  te	  volgen	  en	  te	  onderzoeken	  
wat	  hun	  behoeften	  en	  wensen	  zijn,	  en	  om	  daarna	  hun	  verwachtingen	  zo	  mogelijk	  
nog	  te	  overtreffen.	  	  
Klantaandeel:	  het	  deel	  van	  de	  aankopen	  in	  hun	  productcategorieen	  dat	  de	  klant	  
bij	  hen	  doet.	  	  
	  
Klantvermogen	  opbouwen	  
Uiteindelijk	  doel	  van	  management	  van	  klantrelaties	  is	  een	  groot	  klantvermogen,	  
de	  som	  van	  alle	  customer	  lifetime	  values.	  Klantvermogen:	  totale	  levenslange	  
waarde	  van	  alle	  klanten	  van	  een	  bedrijf.	  Hoe	  trouwer	  de	  winstgevende	  klanten	  
zijn,	  des	  te	  groter	  het	  klantvermogen	  uiteraard	  is.	  
	  
Marktontwikkelingen	  
De	  markt	  is	  afgelopen	  eeuw	  veranderd	  door	  o.a.	  technologie,	  als	  de	  markt	  
verandert,	  moeten	  degenen	  die	  haar	  bedienen	  meeveranderen.	  	  
5	  belangrijke	  ontwikkelingen:	  digitale	  tijdperk,	  snelle	  mondialisering,	  de	  roep	  
om	  grote	  sociale	  en	  ethische	  verantwoordelijkheid,	  de	  groei	  van	  not-‐for-‐
profitmarketing	  en	  de	  nieuwe	  wereld	  van	  marketingrelaties.	  
Het	  nieuwe	  digitale	  tijdperk	  
De	  explosieve	  groei	  van	  technologieën	  op	  het	  gebied	  van	  computer,	  
telecommunicatie,	  informatie,	  transport	  en	  dergelijke	  heeft	  grote	  invloed	  op	  de	  
manier	  waarop	  bedrijven	  waarde	  bij	  de	  klant	  brengen.	  	  Alles	  is	  binnen	  bereik	  
door	  bijv	  facebook	  en	  twitter	  etc.	  	  
Globalisering	  
Geografische	  en	  culturele	  afstanden	  zijn	  geen	  last	  meer	  door	  vliegtuigen,	  sattaliet	  
tv,	  internet	  en	  andere	  technologieen.	  Bedrijven	  kunnen	  zo	  veel	  beter	  hun	  
geografische	  markten,	  inkoop	  en	  fabricage	  uitbreiden.	  Het	  resultaat	  is	  een	  
marketingomgeving	  die	  veel	  complexer	  is	  geworden,	  zowel	  voor	  bedrijven	  als	  
consumenten.	  
De	  roep	  om	  meer	  ethische	  en	  sociale	  verantwoordelijkheid	  
Tegenwoordig	  zijn	  er	  maar	  weinig	  bedrijven	  die	  dringende	  eisen	  van	  
milieubewegingen	  naast	  zich	  neer	  kunnen	  leggen.	  Deze	  zullen	  in	  de	  toekomst	  
nog	  harder	  worden.	  Sommige	  verzetten	  zich	  er	  tegen	  tot	  ze	  gedwongen	  worden,	  
bedrijven	  met	  een	  meer	  vooruitziende	  blik	  aanvaarden	  echter	  hun	  
verantwoordelijkheid	  voor	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  
De	  groei	  van	  not-‐for-‐profitmarketing	  
Universiteiten,	  ziekenhuizen,musea,orkesten	  en	  zelfs	  kerken	  en	  steden.	  Alle	  
organisaties(	  for	  profit,	  not	  profit	  of	  overheidsinstanties)	  kunnen	  via	  marketing	  
relaties	  onderhouden.	  
	  



Een	  sterkere	  nadruk	  op	  relaties.	  
Zie	  tab	  1.1(blz	  16)	  
Stijgend	  belang	  van	  ontastbaarheid	  en	  diensten	  
Ontastbare	  eigenschappen	  die	  een	  rol	  spelen	  bij	  de	  aankoop:	  beleving	  van	  het	  
merk,	  imago	  van	  de	  leverancier,	  leverings,	  betalings	  en	  gerantiebepalingen.	  
70	  %	  van	  het	  BNP	  wordt	  in	  westerse	  landen	  besteed	  aan	  diensten,	  bijv	  media,	  
luchtvaart,	  banken	  en	  verzekeraars.	  
Marketing:	  winstgevende	  klantrelaties	  realiseren	  
1e	  41	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Eerste	  4	  stappen:	  wordt	  waarde	  gecreeerd	  voor	  klanten.	  

-‐ Behoefte	  onderzoeken	  en	  wensen	  van	  consumenten	  en	  verzamel	  je	  
marketinginformatie	  om	  de	  markt	  beter	  te	  doorgronden.	  



-‐ Klantgestuurde	  marketingstrategie	  door	  antwoord	  op	  3	  vragen:	  
-‐ In	  welke	  behoeften	  gaan	  we	  voorzien?	  
-‐ Welke	  consumenten	  gaan	  we	  bedienen	  (marktsegmentatie	  en	  doelgroepkeuze)	  
-‐ Hoe	  kunnen	  we	  de	  doelgroep	  het	  best	  bedienen(differentiatie	  en	  positionering)	  
-‐ Is	  de	  marketingstrategie	  geformuluuer,	  dan	  stelt	  het	  bedrijf	  een	  

marketingprogramma	  op.	  Bestaande	  uit	  de	  4	  p’s	  of	  in	  diensten	  6,	  
-‐ Het	  bedrijf	  brengt	  product	  op	  de	  markt	  en	  bij	  de	  klant,	  tot	  slot	  eeen	  

promotieprogramma	  die	  het	  waardeaanbod	  bij	  de	  klanten	  bekendheid	  geeft	  en	  
die	  hen	  overhalen	  in	  te	  gaan	  op	  het	  marketingaanbod.	  

-‐ Laatste	  stap:	  opbouwen	  van	  winstgevende	  relaties	  met	  beoogde	  klanten.	  

	  
	  
	  
Hoofdstuk	  3	  
Micro	  omgeving:	  omvat	  krachten	  in	  het	  bedrijf	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  het	  
vermogen	  van	  succesvolle	  relaties	  met	  geselecteerde	  klanten	  op	  te	  bouwen.	  
Meso	  omgeving:	  omvat	  krachten	  in	  de	  directe	  omgeving	  van	  het	  bedrijf	  die	  
invloed	  hebben	  op	  dit	  vermogen.	  
Macro	  omgeving:	  de	  bredere	  maatschappelijke	  krachten	  die	  de	  meso	  en	  de	  micro	  
omgeving	  beinvloeden,	  de	  demografische,	  economische,	  sociale,	  technologische,	  
politieke	  en	  culturele	  krachten.	  	  
Interne	  omgeving	  is	  grotendeel	  beheersbaar,	  externe	  niet.	  
Interne	  afdelingen	  bedrijf:	  management,	  productontwikkeling,	  (research	  en	  
development)	  R&D,	  inkoop,	  productie,	  logistiek,	  persooneelszaken	  en	  
bedrijfseconomische	  afdeling.	  Marketingmanagers	  moeten	  nauw	  samenwerken	  
met	  deze	  afdelingen.	  Samen	  hebben	  al	  deze	  afdelingne	  invloed	  op	  de	  plannen	  en	  
acties	  van	  de	  marketingafdeling.	  Volgens	  het	  marketingconcept	  moeten	  ze	  
allemaal	  uitgaan	  van	  de	  afnemer	  en	  samenwerken	  om	  klantwaarde	  en	  
tevredenheid	  te	  leveren.	  

	  
De	  meso	  omgeving	  van	  het	  bedrijf	  
Omvat	  krachten	  in	  directe	  omgeving	  van	  het	  bedrijf	  die	  invloed	  hebben	  op	  het	  
vermogen	  om	  succesvolle	  relaties	  met	  geselecteerde	  klanten	  opbouwen.	  



Afnemers	  
4	  soorten	  klanten	  markten:	  

-‐ Consumentenmarkten(B2C);	  individuen	  en	  huishoudens	  die	  goederen	  en	  
diensten	  aanschaffen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  

-‐ Businessmarkten(B2B),	  of	  industriele	  markten:	  worden	  goederen	  en	  diensten	  
voor	  verwerking	  of	  bewerking	  in	  het	  productieproces	  of	  voor	  wederverkoop	  
ingekocht.	  

-‐ Overheidsmarkten:	  instellingen	  van	  de	  overheid	  die	  goederen	  en	  diensten	  kopen	  
om	  openbare	  diensten	  te	  leveren	  of	  om	  ze	  over	  te	  hevelen	  aan	  andreren	  die	  ze	  
nodig	  hebben.	  	  

-‐ Internationale	  markten	  van	  afnemers	  in	  andere	  landen:	  consumenten	  producten	  
wederverkopers	  en	  overheden.	  	  

-‐ In	  opkomst	  zijn	  C2C	  markten,	  waarbij	  consumenten	  onderling	  
handelen(marktplaats)	  

Bedrijfstak	  
Onderneming	  maakt	  deel	  uit	  van	  een	  bedrijfstak.	  Bedrijfstak:	  verzameling	  van	  
alle	  aanbieders	  van	  een	  gelijksoortig	  product	  of	  gelijksoortige	  dienst.	  Factoren	  
die	  belangrijk	  zijn	  voor	  aantrekkelijkheid	  bedrijfstak:	  grootte,	  structurele	  
winstgevendheid,	  groei	  en	  trends	  en	  ontwikkelingen.	  
Porter	  zegt	  dat	  er	  5	  krachten	  zijn	  die	  de	  winstgevendheid	  van	  een	  bedrijfstak	  
bepalen.	  

	  
De	  collectieve	  sterkte	  van	  deze	  5	  concurrentiekrachten,	  gekoppeld	  aan	  de	  hogte	  
van	  entree	  en	  exit	  drempels,	  bepaalt	  het	  vermogen	  van	  bedrijven	  in	  een	  
bedrijfstak	  om	  gemiddeld	  een	  hoger	  rendement	  te	  behalen	  dan	  in	  andere	  
bedrijfstakken	  gerealiseerd	  kan	  worden.	  



Leveranciers	  
Bieden	  hulpmiddelen	  die	  je	  als	  bedrijf	  nodig	  hebt	  om	  goederen	  en	  diensten	  te	  
produceren.	  De	  levering	  moet	  goed	  in	  de	  gaten	  gehouden	  worden	  omdat	  dit	  door	  
kan	  werken	  op	  de	  klanttevredenheid	  ook	  is	  de	  prijs	  natuurlijk	  van	  belang	  omdat	  
dit	  ook	  door	  kan	  werken	  op	  de	  klantenprijs.	  
	  
Concurrenten	  
Marketingconcept	  stelt	  dat	  een	  succesvol	  bedrijf	  meer	  klantwaarde	  en	  
tevredenheid	  biedt	  dan	  de	  concurrentie.	  Is	  onvoldoende	  om	  alleen	  aan	  te	  passen	  
aan	  behoefte	  doelgroep,	  moet	  strategisch	  voordeel	  met	  hun	  aanbod	  vergeleken	  
de	  concurrentie	  hebben.	  
Distributiekolom	  en	  overige	  intermediairs	  
Intermediairs:	  helpen	  het	  bedrijf	  met	  promotie,	  verkoop	  en	  distributie	  van	  
goederen.	  Dit	  zijn	  de	  wederverkopers,	  logistieke	  dienstverleners,	  
marketingservicebureaus	  en	  financiele	  diensverleners.	  
Wederverkopers:	  bedrijven	  in	  het	  distributiekanaal	  die	  het	  bedrijf	  helpen	  
klanten	  te	  vinden	  of	  producten	  aan	  hen	  te	  verkopen.(groothandelaren)	  
Logistieke	  dienstverleners:	  bedrijven	  die	  helpen	  goederen	  op	  te	  slaan	  en	  te	  
vervoeren.	  Moet	  je	  rekening	  houden	  met	  kosten,	  levering,	  snelheid	  en	  veiligheid.	  
Marketingservicebureaus:	  marktonderzoekbureaus,	  reclamebureaus,	  
mediabedrijven	  en	  marketingadviesbureaus	  die	  je	  helpen	  om	  de	  producten	  op	  de	  
juiste	  markten	  af	  te	  zetten.	  	  
Financiele	  intermediairs:	  banken,	  kredietverleners,	  verzekeringmaatschappijen	  
en	  andere	  bedrijven	  in	  de	  sfeer	  van	  financiele	  transacties	  of	  verzekering	  tegen	  de	  
risico’s	  die	  bij	  kopen	  en	  verkopen	  horen.	  De	  meeste	  bedrijven	  en	  klanten	  zijn	  
afhankelij	  van	  financiele	  dienstverleners	  voor	  de	  financiering	  van	  hun	  
transacties.	  
Net	  als	  leveranciers	  zijn	  intermediairs	  een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  systeem	  
om	  klantwaarde	  te	  leveren,	  daarom	  is	  het	  belangrijk	  om	  effectief	  
partnerschappen	  af	  te	  sluiten	  met	  intermediairs	  om	  het	  hele	  systeem	  beter	  te	  
laten	  functioneren,\.	  
Externe	  belangengroepen:	  een	  groep	  die	  nu	  of	  in	  de	  toekomst	  belang	  heeft	  bij	  of	  
invloed	  uitoefent	  op	  het	  vermogen	  van	  het	  bedrijf	  om	  zijn	  doelstellingen	  waar	  te	  
maken.	  

-‐ Financiele	  groepen:	  groepen	  die	  invloed	  hebben	  op	  waarin	  bedrijven	  in	  staat	  
zijn	  vermogen	  te	  verwerven,	  bijv	  banken,	  beleggers	  en	  aandeelhouders	  zijn	  de	  
belangrijkste.	  

-‐ Mediagroepen:	  groepen	  die	  nieuws,	  hoofdartikelen,	  speciale	  programma’s	  en	  de	  
redactionele	  standpunten	  brengen.	  Denk	  aan	  kranten,	  tijdschriften,	  radio	  en	  tv	  
etc.	  

-‐ Overheid:	  men	  moet	  rekening	  houden	  met	  overheidsontwikkelingen,	  marketing	  
moet	  met	  de	  juristen	  van	  het	  bedrijf	  overleg	  plegen	  over	  zaken	  als	  
productveiligheid,	  waarheidsgetrouwe	  reclame	  etc.	  

-‐ Belangengroepen	  en	  actiegroepen:	  consumentenorganisaties	  en	  milieugroepen	  
en	  minderheidsgroepen	  enz	  vechten	  marketingbeslissingen	  aan	  via	  de	  pr	  kan	  
een	  bedrijf	  proberen	  contancten	  te	  leggen	  met	  de	  belang	  en	  actiegroepen.	  

-‐ Lokale	  groepen:	  organisaties	  in	  buurten	  en	  wijken.	  Grote	  bedrijven	  hebben	  vaak	  
een	  medewerker	  die	  contacten	  met	  de	  gemeenschap	  behoudt.	  



-‐ Grote	  publiek:	  elk	  bedrijf	  moet	  aandacht	  schenken	  aan	  de	  houding	  van	  het	  
publiek	  in	  het	  algemeen	  tegenover	  zijn	  producten	  en	  acitiviteiten.	  Het	  beeld	  dat	  
het	  publiek	  van	  het	  bedrijf	  is	  van	  grote	  invloed.	  

-‐ Interne	  groepen:	  werknemers,	  managers,	  vrijwilligers	  en	  de	  raad	  van	  bestuur.	  
Wanneer	  werknemers	  een	  goed	  gevoel	  hebben	  over	  hun	  bedrijf,	  komt	  deze	  
positieve	  houding	  over	  bij	  externe	  belangengropen.	  Dzeze	  belangengroep	  hoort	  
bij	  interne	  omgeving.	  

Macro	  omgeving	  van	  het	  bedrijf	  
Demografische	  factoren	  
Markten:	  mensen.	  Trends	  in	  termen	  van	  omvang,	  dichtheid,	  plaats,	  
leeftijdsverdeling,	  geslacht,	  opleidingsniveau,	  ras,	  beroep,	  gezinssamenstelling	  
en	  andere	  statische	  gegevens	  zijn	  van	  belang	  onder	  demografie..	  belangrijke	  
bron	  hiervoor	  is	  CBS.	  
Economische	  factoren	  
Economische	  omgeving:	  factoren	  die	  de	  koopkracht	  en	  bestedingspatroon	  van	  
consumenten	  beinvloeden.	  bijv:	  besteedbaar	  inkomen,	  inflatie,	  
consumentenvertrouwen,	  prijspeil	  van	  producten	  en	  de	  inkomensverdeling	  zijn	  
van	  invloed	  op	  bestedingspatroon	  van	  consumenten.	  Conjunctuur	  is	  een	  andere	  
belangrijke	  factor,	  dit	  zijn	  de	  schommelingen	  in	  de	  welvaart	  in	  verband	  met	  
variatie	  in	  de	  economische	  bedrijvigheid,	  leidend	  tot	  hoog	  of	  laag	  conjunctuur	  
(conjunctuurcyclus).	  Voor	  internationale	  bedrijven	  kan	  de	  wisselkoers	  van	  euro	  
van	  belang	  zijn.	  
Sociaal	  culturele	  factoren	  
Maatschappelijke	  ontwikkelingen	  bijv:	  invidualisme,	  consumentisme	  en	  
zelfstandige	  burger.	  Cultuur	  is	  zeer	  belangrijk,	  is	  een	  reflecte	  van	  de	  waarden	  en	  
normen	  in	  een	  maatschappij.	  	  De	  culturele	  ogmeving:	  instellingen	  en	  andere	  
factoren	  die	  invloed	  uitoefen	  op	  de	  basiswaarden,	  percepties,	  voorkeuren	  en	  
gedrag	  in	  samenleving.	  De	  volgende	  cultuurkenmerken	  kunnen	  de	  
besluitvorming	  van	  marketing	  beinvloeden	  

-‐ De	  continuiteit	  van	  culturele	  waarden,	  mensen	  geven	  basisopvatting	  en	  waarden	  
aan	  elkaar	  door	  over	  bijv	  school,	  kerk,	  bedrijven	  en	  overheid.	  Secundaire	  
overtuigingen	  zijn	  veranderbaar.	  De	  marketeer	  kan	  invloed	  hebben	  op	  
secundaire	  waarden	  maar	  niet	  op	  basiswaarden.	  

-‐ Verschuiving	  van	  secundaire	  culturele	  waarden,	  basiswaarden	  zijn	  redelijk	  
constant,	  maar	  cultuur	  is	  constant	  in	  beweging.	  Bijv	  invloed	  van	  muziek,	  acteurs	  
en	  beroemdheden	  op	  bijv	  kleding	  en	  gedrag.	  Marketeers	  iwllen	  culturele	  
verschuivingen	  kunnen	  voorspellen	  om	  nieuwe	  kansen	  of	  bedreigingen	  op	  te	  
sporen.	  

Technologische	  factoren	  
De	  technologische	  omgeving	  veranderd	  snel.	  Nieuwe	  technologieen	  maken	  
nieuwe	  markten	  en	  nieuwe	  kansen,	  maar	  het	  verwijderd	  meestal	  ook	  de	  oude	  
markt.	  Bedrijven	  moeten	  mee	  veranderen	  met	  de	  nieuwe	  techniek,	  verouderde	  
producten	  verkopen	  niet.	  
Ecologische	  factoren	  
Beschikbaarheid	  van	  natuurlijke	  hulpbronnen	  en	  ontwikkelingen	  van	  
energiekosten.	  De	  ontwikkeling	  van	  de	  milieuproblematiek	  is	  ook	  erg	  belangrijk.	  
Grondstoffen	  worden	  schaarser,	  vervuiling	  neemt	  toe	  en	  overheid	  grijpt	  meer	  in.	  



Afnemers	  vinden	  duurzaamheid	  ook	  steeds	  belangrijker	  en	  keren	  zich	  af	  tegen	  
bedrijven	  die	  geen	  rekening	  houden	  met	  milieu	  en	  volksgezondheid	  etc.	  
Politiek	  juridische	  factoren	  
Omvat	  wetten,	  overheidsinstellingen	  en	  pressiegroepen	  die	  organisaties	  en	  
indivduen	  in	  de	  samenleving	  beinvloeden	  en	  beperkingen	  opleggen	  
Wetgeving	  voor	  bedrijfsleven	  
Overheden	  stellen	  een	  serie	  wetten	  en	  voorschriften	  die	  het	  bedrijfsleven	  
beperkingen	  opleggen	  ter	  wille	  van	  de	  bredere	  samenleving.	  	  
Toename	  van	  wetgeving	  
Het	  aantal	  wetten	  voor	  het	  bedrijfsleven	  is	  mondiaal	  toegenomen.	  Wetten	  voor	  
concurrentiegedrag,	  productnormen,aansprakelijkheid	  voor	  producten	  en	  
commerciele	  transacties	  voor	  EU	  lidstaten.	  
Door	  verschillende	  redenen	  

-‐ Bedrijven	  beschermen	  tegen	  elkaar	  
-‐ Consumenten	  beschermen	  tegen	  oneerlijke	  praktijken	  
-‐ De	  samenleving	  beschermen	  tegen	  nietsontziende	  praktijken	  

Maar	  nadruk	  op	  ethiek	  en	  sociale	  verantwoordelijkheid	  
Er	  zijn	  sociale	  codes	  en	  beroepsethiek	  waaraan	  bedrijven	  zich	  moeten	  houden.	  
Soms	  wordt	  er	  maatschappelijke	  druk	  uitgeoefend	  door	  boycots.	  
Sociaal	  verantwoordelijk	  gedrag	  
Sociaal	  verantwoordelijk	  bedrijven	  stimuleren	  hun	  managers	  om	  verder	  te	  
kijken	  dan	  de	  regelgeving	  en	  gewoon	  jusit	  te	  handelen.	  	  
Via	  webshops	  verstrekken	  consumenten	  vele	  persoonlijke	  gegevens	  waar	  
minder	  sociaal	  verantwoordelijke	  managers	  misbruik	  van	  kunnen	  maken.	  
Andere	  bedrijven	  hanteren	  het	  perspectief	  van	  omgevingsmanagement:	  in	  plaats	  
van	  toe	  te	  zin	  of	  te	  reageren,	  zetten	  ze	  actief	  stappen	  om	  de	  belangengroep	  en	  
factoren	  in	  hun	  marketingomgeving	  te	  beinvloeden.	  ze	  organiseren	  bijv	  media	  
events	  om	  positieve	  publiciteit	  in	  de	  pers	  te	  krijgen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hoofdstuk	  2	  
Strategische	  planning:	  bepalen	  van	  algehele	  bedrijfsstrategie	  voor	  overleving	  en	  
groei	  op	  de	  lange	  termijn.	  Plan	  op	  basis	  van	  eigen	  specifieke	  omstandigheden,	  
kansen,	  doelstellingen	  en	  bedrijfsmiddelen.	  Doel	  planning:	  de	  organisatiedoelen	  
en	  capaciteiten	  voortdurend	  blijven	  afstemmen	  op	  de	  veranderende	  ansen	  en	  
bedreigingen	  op	  de	  markt.	  
In	  een	  jaarplan	  en	  een	  langetermijnplan	  komen	  de	  actuele	  acitviteiten	  aan	  de	  
orde.	  	  
Strategisch	  plan:	  aanpassingen	  van	  bedrijf	  om	  kansen	  aan	  te	  grijpen	  en	  
bedreigingen	  het	  hoofd	  te	  bieden	  in	  een	  continu	  veranderende	  omgeving.	  



	  
Stap	  1:	  het	  formuleren	  van	  de	  overkoepelnde	  doelen	  en	  misse.	  
Stap	  2:	  wordt	  vertaald	  in	  doelstellingen	  die	  het	  uigangspunt	  bepalen	  voor	  het	  
bedrijf.	  
Stap	  3:	  wordt	  beslist	  in	  welk	  portfolio	  van	  activiteiten	  en	  producten	  het	  geschikst	  
is	  en	  hoeveel	  aandacht	  elk	  onderdeel	  krijgt.	  
Stap	  4:	  elke	  businessunit	  en	  elke	  productmanager	  ontwikkelt	  een	  uitvoerig	  
marketingplan	  en	  andere	  planning,	  uitgaande	  van	  het	  overkoepelende	  plan.	  	  
Marktgerichte	  missie	  formuleren	  
Belangrijke	  vragen:	  

-‐ Wat	  is	  ons	  activiteitenterrein?	  
-‐ Wie	  zijn	  onze	  klanten?	  Wat	  willen	  ze?	  	  
-‐ Waar	  moeten	  we	  ons	  op	  richten	  

Om	  deze	  te	  beantwoorden	  komen	  ze	  met	  een	  missionstatement:	  overkoepelend	  
doel	  van	  de	  organisatie:	  wat	  zij	  willen	  bereiken	  in	  de	  bredere	  omgeving.	  	  
Visie:	  gaat	  aan	  missie	  vooraf,	  wordt	  aangegeven	  hoe	  het	  management	  de	  markt	  
of	  de	  branche	  in	  zijn	  geheel	  ziet.	  
	  
	  
	  
Handig	  hulpmiddel	  bij	  vaststellen	  van	  missie	  is	  de	  Abell	  diagram,	  zie	  hieronder	  	  

	  
	  



Een	  missie	  moet	  marktgericht	  zijn	  en	  gedefineerd	  worden	  in	  termen	  van	  
klantbehoeften.	  Alle	  producten	  en	  technologieen	  zullen	  op	  een	  bepaald	  moment	  
verouderd	  raken,	  maar	  de	  basisbehoeften	  van	  de	  markt	  blijven	  bestaan.	  
Een	  missie	  moet:	  duidelijk,	  realistisch,	  concreet,	  motiverend.	  
Kerncompetenties	  (van	  bijv	  mac):	  grote	  groepen	  klanten	  goedkope	  maaltijden	  en	  
snacks	  voortzetten.	  
Doelen	  en	  doelstellingen	  bepalen	  
Missie	  wordt	  vertaald	  in	  gedetaileerde	  doelstelling.	  Iedere	  manager	  moet	  
beschikken	  over	  zijn	  doelstellingen	  en	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  behalen	  
daarvan.	  Ter	  ondersteuning	  van	  de	  marketingdoelstellingen	  moeten	  
marketingstrategieen	  en	  programma’s	  ontwikkeld	  worden.	  
De	  acitiviteitenportfolio	  ontwerpen	  
Na	  missieverklaringen	  doelstellingen	  gaat	  management	  aan	  de	  slag	  met	  het	  
plannen	  van	  het	  acitviteitenportfolio:	  verzameling	  van	  activiteiten	  en	  producten	  
die	  samen	  het	  bedrijf	  vormen.	  	  Hierin	  worden	  sterke	  en	  zwakke	  kanten	  van	  
bedrijf	  afgestemd	  op	  kansen	  en	  bedreigingen	  in	  de	  omgeving.	  	  
Bestaande	  activiteitenportfolio	  analyseren	  les	  blz	  23	  
Hfst	  2	  afmaken	  
	  
	  
Hoofdstuk	  5	  
Consumentengedrag:	  het	  koopgedrag	  van	  personen	  en	  huishoudens	  die	  
goederen	  en	  diensten	  aanschaffen	  voor	  eigen	  gebruik.	  
Consumentenmarkt:	  alle	  eindconsumenten	  

	  
	  
De	  blackbox,	  ten	  eerste	  de	  kenmerken	  van	  de	  koper,	  die	  beinvloeden	  hoe	  zij	  of	  de	  
stimuli	  waarneemt	  en	  erop	  reageert,	  ten	  tweede	  beinvloedt	  ook	  het	  
besluitvormingsproces	  zelf	  het	  koopgedrag.	  
Kenmerken	  die	  van	  invloed	  zijn	  op	  consumentengedrag	  

	  
Culturele	  factoren:	  	  



-‐ Cultuur:	  menselijk	  gedrag	  is	  grotendeels	  aangeleerd.	  Iedere	  groep	  of	  
samenleving	  heeft	  een	  cultuur.	  Cultuur	  heeft	  een	  grote	  invloed	  op	  koopgedrag,	  
marketeers	  sporen	  de	  cultuurverschuivingen	  op.	  Tegenwoordig	  zijn	  een	  goeie	  
gezondheid	  en	  conditie	  bijv	  belangrijk.	  

-‐ Subcultuur:	  klein	  deel	  van	  cultuur	  met	  een	  waardestelsel	  dat	  is	  samengesteld	  
door	  bepaalde	  levenservaringen	  en	  situaties,	  ze	  omvatten:	  
nationaliteiten,godsdiensten,etnische	  groepen	  en	  geografische	  gebieden.	  Dit	  is	  
belangrijk	  voor	  marksegmentatie	  van	  marketeers,	  omdat	  ze	  hun	  product	  zo	  
kunnen	  afstemmen	  op	  de	  waardes	  van	  een	  bepaalde	  subcultuur.	  

-‐ Sociale	  factoren:	  verschillende	  klasse	  met	  ‘dezelfde’	  waarden,	  interesses	  en	  
gedrag.	  Inkomen	  scholing	  rijkdom	  zijn	  ook	  van	  belang.	  (	  klasse	  A:	  de	  
welgestelden,	  Klasse	  B1:	  de	  bovenlaag	  van	  de	  middengroep,	  Klasse	  B2:	  de	  
onderlaag	  uit	  de	  middengroep,	  klasse	  C	  de	  minder	  welgestelden,	  Klasse	  D	  de	  
minst	  welgestelden(stakkers)	  ).	  Het	  gedrag	  van	  consumenten	  wordt	  bepaald	  
door	  sociale	  factoren,	  zoals	  kleinere	  groepen,	  gezin	  en	  sociale	  rollen	  en	  status.	  

Sociale	  factoren:	  
-‐ Groepen:	  ieder	  maakt	  deel	  uit	  van	  een	  groep:	  membership	  groups,	  hier	  

tegenover	  staan	  referentiegroepen,	  hier	  vergelijkt	  met	  zich	  mee.	  Men	  wil	  graag	  
meer	  en	  vergelijkt	  zich	  met	  een	  betere	  ‘groep’:	  asipiratiegroep.	  
Referentiegroepen	  brengen	  consumenten	  in	  contact	  met	  nieuw	  gedrag	  en	  een	  
nieuwe	  levensstijl,	  dit	  beinvloed	  koopgedrag.	  Opinionleaders:	  mensen	  in	  een	  
referentiegroep	  die	  door	  veel	  kennis,	  persoonlijkheid	  etc	  veel	  invloed	  hebben	  op	  
andere,	  deze	  mensen	  wil	  de	  fabrikant	  bereiken	  om	  zijn	  product	  aan	  te	  verpatsen	  
aaight.	  

-‐ Familileden:	  het	  gezin	  is	  de	  voornaamste	  beinvloeder	  van	  
consumentenkoopgedrag	  in	  onze	  samenleving.	  

-‐ Rollen	  en	  status:	  ieder	  behoort	  tot	  een	  groep	  en	  heeft	  een	  bepaalde	  status	  
daarbinnen.	  Elke	  rol	  brengt	  bepaalde	  activiteiten	  met	  zich	  mee	  waar	  een	  status	  
aan	  verbonden	  is.	  Mensen	  kiezen	  producten	  die	  hun	  status	  in	  de	  samenleving	  tot	  
uiting	  brengen.	  

Persoonlijke	  factoren:	  
-‐ Koopbeslissingen	  worden	  beinvloedt	  door:	  leeftijd,	  levensfase,	  beroep,	  

economische	  status,	  levensstijl,	  persoonlijkheid	  en	  zelfbeeld	  
-‐ Leeftijd	  en	  levensfase:	  elke	  leeftijd	  heeft	  andere	  wensen	  en	  behoeften.	  Ook	  is	  de	  

gezinslevenscyclus	  van	  grote	  invloed.	  Tegenwoordig	  is	  dit	  veranderd	  door	  veel	  
gayboys	  etc.	  steeds	  meer	  bedrijven	  proberen	  bijv	  het	  snelgroeiende	  segment	  van	  
gescheiden	  mannen	  en	  vrouwen	  aan	  te	  spreken	  

-‐ Economische	  status:	  beinvloedt	  productkeuze,	  marketeers	  richten	  zich	  op	  
inkomensgroepen.	  

-‐ Levensstijl:	  	  het	  leefpatroon	  zoals	  dat	  tot	  uiting	  komt	  in	  de	  psychografie	  van	  elke	  
consument.	  Wat	  vind	  men	  belangrijk:	  sporten,	  hobby’s	  ,	  mode	  etc	  en	  meningen.	  
Het	  is	  de	  wijze	  waarip	  iemand	  in	  de	  wereld	  staat	  en	  handelt.	  

-‐ Persoonlijkheid	  en	  zelfbeeld:	  de	  unieke	  psychologische	  kenmerken	  die	  
resulteren	  in	  betrekkelijk	  vaste	  en	  permanente	  reacties	  op	  de	  eigen	  omgeving.	  
Bevat	  karaktertrekken,	  zelfvertrouwen,	  dominantie,	  autonomie,	  sociaal	  etc.	  



merken	  hebben	  ook	  een	  persoonlijkheid	  en	  consumenten	  willen	  een	  merk	  dat	  
bij	  hun	  persoonlijkheid	  past.	  Veel	  marketeers	  passen	  het	  concept	  toe	  dat	  
verwant	  is	  aan	  de	  persoonlijkheid:	  het	  zelfbeeld.	  Hierbij	  gaat	  men	  ervan	  uit	  dat	  
iemands	  bezittingen	  bijdragen	  tot	  zijn	  of	  haar	  identiteit	  en	  die	  ook	  weergeven.	  
We	  zijn	  wat	  we	  hebben.	  	  

Psychologische	  factoren:	  
-‐ Motivatie:	  een	  behoefte	  die	  dusdanig	  sterk	  is	  dat	  de	  persoon	  naar	  bevrediging	  

zoekt.	  Behoeften:	  fysiologisch,	  veiligheid,	  sociale	  behoeften,	  behoefte	  aan	  
erkenning	  en	  tot	  slot	  verwezenlijking.	  

	  
-‐ Perceptie:	  proces	  waarin	  mensen	  informatie	  selecteren,	  ordenen	  en	  

interpreteren	  om	  zich	  een	  betekenisvol	  beeld	  van	  de	  wereld	  te	  vormen.	  
Verschillende	  percepties	  van	  dezelfde	  prikkel:	  selectieve	  aandacht,	  selectieve	  
vertekening,	  selectieve	  herinnering.	  Selectieve	  aandacht:	  de	  neiging	  om	  de	  
meeste	  info	  waaraan	  iemand	  wordt	  blootgesteld	  weg	  te	  filteren.	  Selectieve	  
vertekening:	  de	  neiging	  om	  info	  zo	  te	  interpreteren	  dat	  al	  aanweizge	  
opvattingen	  bevestigd	  worden.	  	  Selectief	  onthouden:	  allen	  onthouden	  wat	  hun	  
mening	  en	  wensen	  ondersteund.	  	  

-‐ Leerproces:	  de	  verandering	  in	  gedrag	  die	  voortvloeit	  uit	  ervaring.	  Voor	  het	  
grootste	  deel	  wordt	  het	  aangeleerd,	  leren	  vindt	  plaats	  onder	  invloed	  van	  drang,	  
prikkels,	  reacties	  en	  bekrachting.	  



-‐ Overtuigingen	  en	  attitudes:	  overtuiging	  een	  beschrijvende	  gedachte	  die	  iemand	  
over	  iets	  heeft,	  kunnen	  gebaseerd	  zijn	  op:	  kennis,	  opinies	  of	  geloof	  of	  emotionele	  
lading.	  Attitude:	  iemand	  relatief	  consistente	  oordelen,	  gevoelens	  en	  houding	  
tegenover	  object	  of	  idee.	  Attitudes	  maken	  dat	  mensen	  iets	  wel	  of	  niet	  
aantrekkelijk	  vinden.	  

	  
	  
	  
	  
Besluitvormingsproces	  van	  de	  consument	  

	  
Behoefte	  onderkennen:	  besef	  dat	  er	  een	  probleem	  of	  behoefte	  is.	  Wordt	  gewekt	  
door	  interne	  prikkels	  die	  erg	  sterk	  worden	  dat	  er	  een	  drang	  ont	  staat.	  Maar	  kan	  
ook	  sprake	  zijn	  van	  externe	  prikkels.	  
Zoeken	  naar	  informatie:	  als	  er	  een	  behoefte	  is	  en	  er	  is	  geen	  product	  direct	  voor	  
handen	  gaat	  een	  consument	  informatie	  zoeken	  
Alternatieven	  evalueren:	  iedere	  consument	  heeft	  zijn	  eigen	  attitudes	  en	  zal	  dus	  
zelf	  bepalen	  welk	  merk	  hij	  kiest	  of	  onder	  invloed	  van	  vrienden,	  
consumentenbladen	  of	  vergelijksites	  etc.	  marketeers	  moeten	  bestuderen	  hoe	  dit	  
proces	  in	  zijn	  werking	  gaat	  en	  hoe	  ze	  bij	  hun	  merk	  uit	  komen.	  	  
Koopbesluit:	  de	  consument	  koopt	  het	  merk	  van	  zijn	  voorkeur,	  maar	  de	  attitude	  
van	  andere	  en	  onverwacthe	  situaties	  kunnen	  nog	  een	  rol	  spelen.	  	  
Gedrag	  na	  aanschaf:	  de	  relatie	  tussen	  de	  verwachtingen	  van	  het	  product	  en	  of	  het	  
product	  aan	  de	  verwachtingen	  voldoet.	  Vrijwel	  alle	  aankopen	  leiden	  tot	  
cognitieve	  dissonanite:	  twijfel	  achteraf.	  	  Consumenten	  voelen	  zich	  goed	  over	  de	  
voordelen	  van	  hun	  product	  en	  dat	  ze	  de	  nadelen	  van	  het	  andere	  niet	  gekozen	  
product	  niet	  hebben.	  Maar	  voelen	  zich	  slecht	  over	  de	  nadelen	  van	  hun	  product	  
en	  de	  voordelen	  van	  het	  andere	  niet	  gekozen	  product.	  	  de	  omzet	  is	  te	  danken	  
aan:	  bestaande	  klanten	  en	  nieuwe	  klanten.	  Klanttevredenheid	  is	  de	  sleutel	  tot	  
winstgevende	  en	  duurzame	  klantenrelaties,	  tevreden	  klanten	  komen	  terug,	  
prijzen	  het	  product	  bij	  anderen	  etc.	  
Besluitvormingsproces	  van	  kopers	  voor	  nieuwe	  producten:	  
Adoptieproces:	  mentale	  proces	  dat	  het	  individu	  doorloopt	  van	  de	  eerste	  
kennismaking	  met	  een	  innovatie	  tot	  de	  adoptie.	  
Adoptie:	  besluit	  van	  het	  individu	  om	  een	  product	  regelmatig	  te	  gaan	  gebruiken.	  
Stappen	  in	  adoptieproces:	  

-‐ Bekendheid:	  de	  consument	  weet	  dat	  het	  nieuwe	  product	  bestaat,	  maar	  heeft	  er	  
weinig	  of	  geen	  info	  over	  

-‐ Interesse:	  de	  consument	  is	  nieuwsgierig	  genoeg	  om	  info	  te	  gaan	  verzamelen	  
over	  het	  nieuwe	  product	  

-‐ Evaluatie:	  de	  consument	  overweegt	  of	  het	  product	  iets	  te	  bieden	  heeft	  
-‐ Probeeraankoop:	  de	  consument	  probeert	  het	  product	  op	  kleine	  schaal	  om	  een	  

beter	  mening	  te	  krijgen	  
-‐ Adoptie:	  de	  consument	  besluit	  het	  product	  volledig	  en	  regelmatig	  te	  gaan	  

gebruiken.	  



Innovaters:	  de	  eerste	  2,5	  procent	  consumenten	  die	  een	  nieuw	  idee	  adopteren.	  
Avontuurlijk,	  proberen	  nieuwe	  ideeen	  en	  nemen	  hiermee	  risco’s	  
Early	  adopters:	  de	  volgende	  13,5	  procent	  die	  het	  product	  adopteert.	  Geen	  
leiders,	  maar	  accepteren	  een	  nieuw	  idee	  toch	  redelijk	  snel.	  
De	  late	  majority(late	  meerderheid):	  sceptisch,	  accepteert	  de	  innovatie	  pas	  
wanneer	  de	  meerderheid	  deze	  al	  heeft	  uitgeprobeerd	  
Laggards(achterblijvers):	  hechten	  aan	  traditie,	  houden	  niet	  van	  verandering.	  	  
Innovaters:	  jong,	  beter	  opgeleid,	  hoog	  inkomen,	  open	  voor	  onbekende,	  gaan	  af	  op	  
eigen	  waarde	  en	  oordeel.	  Minder	  merktrouw.	  

	  
Internationaal	  consumentengedrag	  
Moeilijker	  om	  de	  behoeften	  van	  de	  consument	  te	  analyseren,	  verschillen	  in	  
normen,	  houding	  en	  gedrag.	  	  Kwa	  ontbijt	  bijv	  in	  de	  USA	  vaak	  cornflakes	  en	  
granen	  etc	  en	  in	  NL	  brood.	  	  Het	  is	  de	  vraag	  of	  ze	  hun	  marketingmix	  willen	  
aanpassen	  per	  land	  of	  of	  het	  algemeen	  willen	  aanpassen.	  
Business	  to	  businessmarkten	  	  
B2B,	  wordt	  meer	  omzet	  en	  afzet	  gedraaid	  dan	  op	  de	  consumentenmarkt.	  Bijv	  
michelin	  banden:	  hebben	  staal,	  rubeer	  en	  machines	  en	  andere	  zaken	  nodig,	  
michelin	  verkoop	  weer	  aan	  detaillisten	  die	  het	  doorverkopen	  aan	  consumenten.	  
Kenmerken	  van	  businessmarkten	  

-‐ Behoefte	  bevredigen	  
-‐ Verschil	  met	  consumentenmarkt	  in:	  marktstructuur	  en	  vraag,	  aard	  van	  

inkopende	  unit	  en	  soorten	  beslissingen	  en	  het	  besluitvormingsproces	  

Markstructuur	  en	  vraag	  
-‐ B2B	  minder	  afnemers	  
-‐ Omzet	  hangt	  af	  van	  detailisten(autofabrikanten,	  garages	  etc)	  

Bedrijfsmatige	  vraag	  is	  de	  bovendien	  een	  afgeleide	  vraag:	  de	  oorsprong	  ligt	  in	  de	  
vraag	  naar	  consumentenproducten.	  	  Bijv	  peugeot	  koopt	  staal	  voor	  auto’s	  door	  
vraag	  naar	  auto’s	  door	  consumenten.	  	  
Aard	  van	  inkopende	  unit	  
Veel	  proffesionele	  inkopers	  vergeleken	  consumenten.	  Hoe	  complexer	  de	  koop	  
dest	  te	  groter	  de	  kans	  dat	  meer	  mensen	  deelnemen	  aan	  het	  beslissingsproces.	  
Inkoopcommissies,	  bestaande	  uit	  technische	  experts	  en	  vertegenwoordigers	  van	  
het	  topmanagement.	  
Soorten	  beslissingen	  en	  het	  besluitvormingsproces	  
Vaak	  draait	  het	  bij	  bedrijven	  om	  meer	  geld	  en	  meer	  risico’s,	  daarom	  neemt	  
beslissingsproces	  meer	  tijd	  in	  beslag.	  	  Ook	  is	  het	  koopproces	  sterker	  
geformaliseerd	  dan	  bij	  consumenten.	  Koper	  en	  verkoper	  zijn	  sterk	  van	  elkaar	  
afhankelijk.	  	  
Koopgedrag	  van	  organisaties	  



	  
Alle	  prikkels	  komen	  de	  organisatie	  binnen	  en	  worden	  omgezet	  in	  
afnemerreacties:	  de	  keze	  van	  het	  product	  of	  dienst,	  keuze	  van	  leverancier,	  
grootte	  van	  bestelling,	  levering,	  dienstverlening,	  betalingsvoorwaarden.	  	  
Binnen	  organisaties	  kent	  de	  koopactiviteit	  2	  belangrijke	  onderdelen:	  

-‐ Inkoocentrum:	  alle	  mensen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  het	  koopproces	  
-‐ Beslissingsproces	  aangaande	  de	  koop	  

Beide	  onderdelen	  worden	  beinvloed	  door:	  
-‐ Interne	  bedrijfsfactoren	  
-‐ Persoonlijke	  en	  intermenselijke	  factoren	  
-‐ Externe	  omgeving.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Belangrijke	  soorten	  inkoopsituaties:	  

-‐ Straight	  rebuy:	  besteld	  de	  afnemer	  zonder	  wijzigingen	  iets	  wat	  hij	  al	  eerder	  
heeft	  besteld.	  routine	  op	  de	  inkoop	  afdeling,	  vaak	  heeft	  afnemer	  al	  een	  
bestellingsysteem	  voor	  hun	  dat	  tijd	  bespaard	  en	  probeert	  de	  kwaliteit	  constant	  
te	  houden	  zodat	  de	  klant	  blijft.	  

-‐ Modified	  rebuy:	  de	  koper	  wil	  productspecificaties,	  prijzen,	  voorwaarden	  of	  
leveranciers	  wijzigen.	  Meer	  beslissers	  bij	  betrokken.	  Vertrouwde	  leveranciers	  
moeten	  hun	  best	  doen	  om	  de	  klant	  te	  behouden,	  nieuwe	  leveranciers	  zien	  hun	  
kansen	  

-‐ New	  task	  buy:	  een	  bedrijf	  koopt	  een	  product	  of	  dienst	  voor	  de	  eerste	  keer.	  Hoe	  
groter	  risico	  of	  kosten	  des	  te	  meer	  beslissers	  en	  hun	  inspanning	  voor	  
informatieverzameling.	  

-‐ System	  buy:	  de	  koper	  wil	  niet	  alle	  componenten	  apart	  kopen	  maar	  een	  pakket	  of	  
systeem	  kopen.	  De	  order	  gaat	  meestal	  naar	  het	  bedrijf	  met	  het	  compleetste	  
pakket	  dat	  aan	  de	  behoefte	  van	  de	  klant	  voldoet.	  

Deelnemers	  in	  het	  koopproces	  van	  bedrijven:	  



DMU(	  decision	  making	  unit)	  :	  de	  besluitvormingseenheid	  van	  een	  koper	  in	  de	  
B2B	  markt	  oftewel	  het	  inkoopcentrum:	  alle	  individuen	  en	  units	  die	  deelnemen	  
aan	  het	  besluitvormingsproces	  rond	  de	  koop.	  Hiertoe	  behoren:	  

-‐ Feitelijke	  gebruikers	  van	  product	  of	  dienst	  
-‐ Degenen	  die	  het	  koopbesluit	  nemen	  
-‐ Degen	  die	  het	  besluit	  beinvloeden	  	  
-‐ Degenen	  die	  de	  werkelijke	  koop	  verzorgen	  
-‐ Degenen	  die	  koopinformatie	  besturen	  

DMU:	  geen	  vaste,	  formele	  eenheid	  in	  organisatie,	  bestaat	  uit	  verschillende	  
mensen	  die	  ieder	  een	  rol	  aannemen	  voor	  een	  bepaalde	  aankoop.	  voor	  routine	  
aankopen	  neemt	  meestal	  1	  persoon	  de	  beslissingen,	  de	  inkoper,	  bij	  complexere	  
kan	  een	  DMU	  uit	  20	  tot	  30	  mensen	  van	  verschillende	  lagen	  en	  afdelingen	  
bestaan.	  	  
Belangrijke	  invloeden	  op	  bedrijfsinkopers	  

	  
	  
Economische	  aard:	  laagste	  prijs,	  beste	  product,	  uitgedreidste	  dienstverlening.	  
Marketeers	  proberen	  de	  voordelen	  aan	  de	  mens	  te	  brengen.	  
Persoonlijke	  factoren:	  mensen	  zijn	  ook	  op	  emotie	  aanspreekbaar.	  
Koopgedrag	  is	  in	  hoge	  mate	  te	  beinvloeden	  door	  factoren	  in	  de	  actuele	  en	  
verwachte	  economische	  omgeving,	  zoals	  het	  niveau	  van	  de	  primaire	  vraag,	  de	  
economische	  vooruitzichten	  en	  financieringskosten.	  

-‐ 	  Maar	  ook	  schaarste	  van	  grondstoffen	  etc	  is	  van	  belang.	  Daarom	  tegenwoordig	  
grote	  voorraden.	  

-‐ Cultuur	  en	  gewoonten	  bepalen	  in	  sterke	  mate	  de	  reactie	  van	  de	  bedrijfsmatige	  
afnemer	  op	  de	  marketingstrategie	  van	  de	  aanbieder,	  in	  het	  bijzonder	  in	  
internationale	  marketing.	  

-‐ Interpersoonlijke	  factoren:	  inkoopcentrum	  die	  uit	  veel	  deelnemers	  bestaat	  die	  
elkaar	  beinvloeden.	  is	  moeilijk	  in	  te	  schatten.	  

-‐ Inviduele	  factoren:	  elke	  deelnemer	  in	  koopproces	  brengt	  eigen	  persoonlijke	  
motieven,	  perceptie	  en	  voorkeuren	  in.	  	  

Koopproces	  van	  bedrijven	  



	  
Probleemherkenning	  
Kan	  opgewekt	  worden	  door	  interne	  of	  externe	  prikkel.	  Intern:	  Bijv	  nieuwe	  
producten	  dus	  nieuwe	  materialen	  nodig.	  Slijtage	  machine,	  nieuwe	  onderdelen.	  
Extern:	  inkoper	  wordt	  opgebeld	  door	  verkoper	  die	  een	  beter	  product	  aanbied	  
tegen	  een	  lagere	  prijs.	  	  
Algemene	  beschrijving	  van	  de	  behoefte:	  
Behoeftebeschrijving:	  de	  kenmerken	  en	  de	  vereiste	  hoeveelheid	  van	  het	  
gewenste	  artikel	  noteren.	  Voor	  standaarartikelen	  is	  eenvoudig,	  maar	  voor	  
complexere	  artikelen	  moet	  de	  inkoper	  met	  andere	  samenwerken(technici,	  
gebruikers,	  adviseurs)	  om	  het	  artikel	  te	  beschrijven.	  	  Belang	  van	  
betrouwbaarheid,	  duurzaamheid,	  prijs	  en	  andere	  gewenste	  eigenschappen	  
aangeven.	  
Productspecificatie:	  
De	  afnemer	  stelt	  de	  technische	  productspecificatie	  op.	  Vaak	  zal	  een	  technisch	  
waardeanalyseteam	  zich	  over	  het	  probleem	  buigen.	  Waardeanalyse:	  een	  
methode	  van	  koste	  besparing	  waarbij	  de	  componenten	  zorgvuldig	  bestudeerd	  
worden	  om	  te	  zien	  of	  het	  ontwerp	  gewijzigd,	  gestandaardiseerd	  of	  goedkoper	  
geproduceerd	  kan	  worden.	  Ook	  verkopers	  kunnen	  dit	  doen	  om	  nieuwe	  klanten	  
te	  winnen.	  
Leveranciers	  zoeken	  
Afnemer	  zoekt	  geschiktste	  leveranciers.	  Ze	  willen	  een	  systeem	  van	  leverancier-‐
partners	  opzetten	  dat	  hen	  helpt	  de	  klanten	  meer	  waarde	  te	  bieden.	  
Offertes	  aanvragen	  
De	  afnemers	  verzoekt	  de	  leveranciers	  een	  voorstel	  in	  te	  dienen.	  De	  koper	  
beoordeelt	  de	  levernacier	  ook	  op	  zijn	  prestatie.	  De	  verkopende	  organisatie	  moet	  
zich	  dus	  bekwamen	  in	  het	  onderzoeken,	  schrijven	  en	  prestenteren	  van	  
voorstellen.	  Voorstel	  moet	  marketingdocument	  zijn,	  niet	  alleen	  technische	  
specificaties.	  Presentatie	  moet	  zelfvertrouwend	  en	  onderscheidend	  van	  de	  
concurrent.	  
Leveranciers	  selecteren	  
Leden	  van	  koopcentrum	  bekijken	  voorstellen	  en	  maken	  keuze.	  In	  het	  onderzoek	  
wordt	  gelet	  op:	  kwaliteit	  en	  diensten,	  puntuele	  levering,	  ethisch	  bedrijfsgedrag,	  
eerlijke	  communicatie,	  concurrende	  prijs.	  Ook	  locatie,	  technische	  hulp	  en	  advies,	  
resultaten	  uit	  verleden	  en	  reputatie	  zij	  nan	  belang.	  Kopers	  onderhandelen	  met	  
leveranciers	  over	  lagere	  prijzen	  en	  betere	  voorwaarden	  voordat	  er	  een	  
eindselectie	  is.	  Dan	  kiezen	  ze	  een	  paar	  leveranciers	  uit.	  Vaak	  kiezen	  ze	  er	  
meerdere	  om	  te	  voorkomen	  van	  1	  leverancier	  afhankelijk	  te	  zijn.	  
Procedures	  voor	  routineorders	  vastleggen:	  
Koper	  legt	  orderproducedure	  vast:	  de	  uiteindelijek	  bestelling	  bij	  de	  gekozen	  
leverancier	  met	  de	  technische	  specificaties,	  gewenste	  hoeveelheid,	  gewenste	  
levertijd,	  afspraken	  over	  eventuele	  teruggave,	  garanties	  etc.	  



raamcontract:langdurige	  samenwerking	  waarbij	  de	  leveranciers	  zich	  voor	  een	  
bepaalde	  periode	  verbindt	  de	  afnemer	  telkens	  naar	  behoefte	  te	  leveren	  tegen	  
een	  overeengekomen	  prijs.	  Dit	  maakt	  dure	  proces	  overbodig	  als	  voorraad	  inzage	  
etc.	  	  
Prestaties	  evalueren	  
Prestaties	  leverancier	  wordt	  beoordeeld.	  Afnemer	  vraagt	  gebruiker	  naar	  
ervaringen,	  kan	  leiden	  tot	  voortzetting	  of	  wijziging	  of	  annulering	  van	  de	  
overeenkomst.	  	  
	  
Bedrijfsmatige	  inkoop	  via	  internet	  
e-‐procerement.	  Online	  aankopen	  geeft	  consument	  de	  mogelijkheid	  op	  meerdere	  
leveranciers	  te	  benaderen.	  Hiermee	  wordt	  tijd	  bespaard	  en	  dus	  geld.	  	  Meer	  tijd	  
van	  inkopers	  voor	  voorraadbeheer	  en	  creatief	  samenwerken	  met	  leveranciers.	  
Veel	  leveranciers	  verloren	  klanten	  door	  internet	  omdat	  de	  klanten	  meer	  
leveranciers	  vinden.	  
	  
	  
	  
	  
Hoofdstuk	  6	  
Marktsegmentatie	  
Marktsegmentatie:	  de	  markt	  indelen	  in	  afzonderlijke	  klantengroepen	  met	  
verschillende	  behoeften,	  kenmerken	  of	  gedragingen	  die	  mogelijk	  een	  apart	  
product	  of	  een	  aparte	  marktetingmix	  vereisen.	  	  
Doelgroepkeuze:	  de	  aantrekkelijkheid	  van	  elk	  segment	  evalueren	  en	  een	  of	  meer	  
segmenten	  uitzoeken	  waarop	  je	  je	  wilt	  richten.	  
Posiotionering:	  het	  product	  of	  merk	  een	  concurrerende	  positie	  geven	  in	  de	  
markt	  en	  hiertoe	  een	  gedetaillerde	  marketingmix	  samenstellen.	  

	  
Segmentatiecriteria	  voor	  de	  consumentenmarkt	  

-‐ Geografische	  segmentatie:	  een	  indeling	  van	  de	  markt	  naar	  geografisch	  eenheden,	  
zo	  als	  economische	  samenwerkingsverbanden	  (	  bijv	  EU),	  klimaatgebieden,	  
naties,	  deelstaten,	  regio’s,	  provincies,	  steden	  of	  wijken.	  Geografische	  verschillen	  
in	  behoeften,	  binnen	  1	  land	  kunnen	  er	  verschillende	  gebieden	  zijn	  die	  elk	  
specifiek	  benaderd	  moeten	  worden.	  	  

-‐ Demografische	  segmentatie:	  indeling	  van	  markt	  naar	  leeftijd,	  geslacht,	  seksuele	  
geaardheid,	  gezinsgrootte,	  gezinslevenscyclus,	  inkomen,	  beroep,	  opleding,	  
religie,	  land	  van	  herkomst	  en	  nationaliteit.	  Behoeften,	  wensen	  en	  gebruikte	  
hoeveelheden	  hangen	  hier	  vaak	  nauw	  mee	  samen.	  

-‐ Leeftijd	  en	  levensfase:	  behoeften	  en	  wensen	  veranderen	  met	  de	  leeftijd.	  	  
-‐ Geslacht:	  voor	  kleding	  ,	  cosmetica,	  toiletartikelen	  en	  tijdschriften	  



-‐ Inkomen:	  producten	  en	  diensten	  als	  auto’s,	  kleding,	  cosmetica,	  financiele	  
dinesten	  en	  reizen.	  Veel	  bedrijven	  richten	  zich	  op	  welgestelde	  consumenten	  met	  
luxegoederen	  en	  gemaksdiensten.	  

-‐ Psychografische:	  consumenten	  worden	  ingedeeld	  in	  sociale	  klassen,	  levensstijl,	  
persoonlijkheid.	  	  

-‐ Gedrag:	  kopers	  indelen	  in	  groepen	  op	  basis	  van	  hun	  kennis,	  houding,	  gebruik	  of	  
reactie	  op	  of	  van	  een	  product.	  volgens	  veel	  marketeers	  zijn	  gedragsvariabelen	  
het	  beste	  uitgangspunt	  om	  marktsegmenten	  op	  te	  bouwen.	  

-‐ Gelegenheid:	  	  rode	  roze	  en	  hartvormige	  bonbons	  vallen	  onder	  de	  aandacht	  bij	  
valentijnsdag.	  

-‐ Gezochte	  benefits(gezochte	  voordelen):	  zoekt	  men	  voordelen	  van	  een	  bepaalde	  
productklasse,	  soorten	  mensen	  die	  naar	  een	  bepaald	  voordeel	  zoeken	  en	  de	  
belangrijkste	  merken	  die	  deze	  voordelen	  bieden.	  Bijv	  sportkleding,	  een	  vind	  het	  
lekker	  zitten,	  ander	  door	  bepaalde	  sport.	  Adidas	  richt	  zich	  hierop,	  vrije	  tijd	  en	  
sporten.	  

-‐ Status	  van	  gebruiker:	  niet-‐gebruikers,	  vroegere	  gebruikers,	  potentiele	  
gebruikers,	  voor	  het	  eerst	  gebruikers,	  regelmatige	  gebruikers.	  

-‐ Gebruiksfrequentie:	  lichte,	  gemiddelde	  en	  zware	  gebruikers.	  Zware	  zijn	  vaak	  
klein	  percentage,	  marketeers	  trekken	  liever	  zware	  gebruikers	  dan	  enkele	  lichte.	  

-‐ Loyaliteit:	  trouw	  aan	  merk	  bijv	  aan	  apple	  of	  starbucks	  of	  zara.	  Sommige	  
consumenten	  zijn	  volledig	  loyaal:	  zij	  kopen	  altijd	  hetzelfde	  merk.	  Andere	  zijn	  
trouw	  aan	  2	  a	  3	  merken.	  	  

Verschillende	  segmentatiecriteria	  hanteren	  
Marketeers	  beperken	  hun	  segmentatieanalyse	  tot	  slechts	  enkele	  of	  een	  
variabelen.	  Hun	  doelgroepen	  steeds	  smaler	  maken	  door	  verschillende	  
segmentatievriteria	  te	  hantern.	  
Segmentatie	  van	  B2B	  
Kun	  je	  geografisch	  en	  demografisch(	  bedrijfstak,bedrijfsgrootte)	  of	  naar	  
gezochte	  benefits,	  status	  van	  gebruiker,	  mate	  van	  gebruik,	  loyaliteit.	  Maar	  
nog	  meer:	  operationele	  kenmerken,	  inkoopmethode,	  situatiefactoren	  en	  
persoonlijke	  kenmerken.	  
Door	  zich	  op	  segmenten	  en	  niet	  op	  de	  hele	  markt	  te	  richten	  hebben	  bedrijven	  
veel	  meer	  mogelijkheden	  om	  waarde	  te	  leveren	  aan	  de	  afnemer	  en	  oogsten	  ze	  
max	  profijt	  van	  de	  aandacht	  die	  ze	  besteden	  aan	  de	  behoeften	  van	  deze	  
afnemers.	  
Segmentatie	  van	  internationale	  markten	  
Meeste	  internationale	  bedrijven	  beperken	  zich	  tot	  een	  klein	  aantal	  landen.	  Er	  
word	  geografisch	  gesegmenteerd,	  landen	  die	  dicht	  bij	  elkaar	  liggen	  en	  een	  
sterke	  overeenkomst	  in	  gedrag	  en	  kenmerken	  hebben.	  Ook	  politieke	  
jurdische	  spelen	  een	  belangrijke	  rol.	  Ok	  culturele	  segmentatie:	  
gemeenschappelijke	  talen,	  godsdiensten,	  waarden	  en	  standpunten,	  
gewoonten	  en	  gedragspatronen.	  
Intermarktsegmentatie:	  groepeert	  uitsluitend	  op	  basis	  van	  de	  eigenschappen	  
van	  de	  consumenten,	  met	  gelijksoortige	  behoeften	  en	  koopgedrag,	  ook	  al	  zijn	  
ze	  gevestigd	  in	  verschillende	  landen.	  
Voorwaarden	  voor	  effectieve	  segmentatie	  
Voor	  bruikbare	  segmentatie,	  moet	  het	  aan	  de	  volgende	  eisen	  voldoen:	  



-‐ Meetbaarheid:	  kunnen	  grootte,	  koopkracht	  en	  het	  profiel	  van	  de	  segmenten	  
worden	  gemeten?	  

-‐ Toegankelijkheid,bereikbaarheid:	  kunnen	  marktsegmenten	  effectief	  worden	  
bereikt	  en	  bediend?	  Weet	  je	  waar	  ze	  winkelen	  wonen	  en	  uitgaan	  en	  media?	  

-‐ Omvang:	  zijn	  de	  segmenten	  groot	  of	  winstgevend	  genoeg	  om	  te	  bedienen?	  Een	  
segment	  is	  de	  grootst	  mogelijke	  homogene	  groep	  waarvoor	  het	  de	  moeite	  waard	  
is	  om	  een	  marketingprogramma	  op	  maat	  te	  maken.	  

-‐ Onderscheid:	  zijn	  de	  segment	  concepten	  te	  onderscheiden	  en	  reageren	  ze	  
verschillend	  op	  verschillende	  elementen	  en	  programma’s	  van	  de	  marketingmix?	  	  

-‐ Bewerkbaarheid:	  kunnen	  effectieve	  programma’s	  worden	  opgezet	  om	  de	  
segmenten	  aan	  te	  trekken	  en	  te	  bedienen?	  

	  
Keuze	  van	  doelgroep:	  
Marktsegmenten	  beoordelen:	  moet	  op	  3	  punten	  letten:	  de	  grootte	  en	  groei,	  
struturele	  aantrekkelijkheid	  en	  je	  doelstellingen	  en	  middelen.	  
Segmenten	  met	  de	  juiste	  grootte	  en	  de	  juiste	  groei	  
Sommige	  bedrijven	  willen	  segmeten	  met	  een	  grote	  omzet,	  snel	  groeien	  en	  hoge	  
winstmarge	  opleveren.	  Maar	  deze	  zijn	  niet	  altijd	  de	  aantrekkelijkste.	  Kleine	  
bedrijven	  kunnen	  het	  niet	  handelen,	  of	  concurrentie	  is	  al	  te	  groot.	  	  
Structurele	  aantrekkelijkheid	  van	  het	  segment	  
Segment	  minder	  aantrekkelijk	  als	  er	  veel	  concurrentie	  is	  of	  veel	  
substitutiegoederen.	  Ook	  afnemers	  met	  een	  sterke	  onderhandelingspositie	  is	  ten	  
opzichte	  van	  de	  aanbieders	  slecht.	  Dit	  gaat	  alle	  van	  de	  winst	  voor	  de	  aanbieder	  
af.	  
Doelstellingen	  en	  middelen	  
Segmenten	  moeten	  overeenkomen	  met	  je	  doelstellingen	  en	  middelen.	  Ze	  moeten	  
superieur	  zijn	  vergeleken	  de	  concurrentie.	  Je	  moet	  alleen	  in	  die	  segmenten	  
begeven	  waar	  je	  je	  succesvol	  kunt	  differentieren	  van	  de	  concurrentie.	  
	  
Doelmarkten	  selecteren:	  
Doelmarkt:	  groep	  mensen	  met	  gelijke	  behoefte	  of	  eigenschappen,	  waarop	  je	  je	  
als	  bedrijf	  wilt	  richten.	  
Ongedifferentieerde	  marketing:	  negeer	  je	  de	  verschillen	  tussen	  de	  segmenten	  en	  
richt	  je	  met	  1	  aanbod	  op	  de	  hele	  markt(massamarketing).	  Een	  bedrijf	  als	  coca	  
cola	  kan	  dit	  doen,	  omdat	  ze	  inmiddels	  gigantisch	  zijn,	  werken	  met	  
massadistributie	  en	  massareclame.	  Voor	  kleinere	  bedrijven	  is	  dit	  moeilijk	  omdat	  
ze	  moeten	  concurerren	  met	  ‘gespecialiseerde	  bedrijven’	  
Gedifferentieerde	  marketing:	  worden	  de	  verschillende	  doelgroepen	  
aangesproten	  met	  een	  verschillende	  marketingaanbod.	  Dit	  maakt	  zakendoen	  
duurder:	  het	  kost	  doorgaans	  meer	  om	  10	  stuks	  van	  10	  verschillende	  producten	  
te	  ontwikkelen	  en	  produceren	  dan	  100	  van	  1	  product.	  ook	  verschillende	  
marketingplannen,	  door	  de	  verschillende	  segmenten	  kost	  het	  extra	  onderzoek	  
etc.	  wil	  je	  dit	  doen	  moet	  je	  de	  hogere	  omzet	  afzetten	  tegen	  de	  hogere	  kosten.	  
Geconcentreerde	  marketing(is	  aantrekkelijk	  wanneer	  de	  middelen	  beperkt	  zijn)	  
je	  richt	  je	  niet	  op	  een	  klein	  deel	  van	  een	  grote	  markt,	  maar	  op	  een	  groot	  deel	  van	  
een	  of	  meer	  marktsegmenten	  of	  niches.	  Segmenten	  zijn	  vrij	  groot	  en	  trekken	  
vaak	  meer	  concurrenten	  mee.	  Inches	  zijn	  kleiner,	  en	  trekken	  mogelijk	  slechts	  een	  



of	  enkele	  concurrenten	  mee.	  Hiermee	  bereik	  je	  sterke	  marktposistie.	  Meer	  
inzicht	  in	  klantenbehoeften.	  	  
	  
	  
MICROMARKETING	  
Micromarketing:	  is	  de	  praktijk	  waarbij	  producten	  en	  marketingprogramma’s	  
worden	  aangepast	  aan	  de	  smaak	  van	  specifieke	  personen	  en	  specifieke	  locaties.	  
Micromarketing	  omvat	  lokale	  marketing	  en	  individuele	  marketing.	  
Lokale	  marketing:	  merken	  en	  promotieacties	  worden	  aangepast	  aan	  de	  
behoeften	  en	  wensen	  van	  de	  lokale	  groepen	  klanten:	  steden,	  buurten	  en	  zelfs	  
specifieke	  winkels.	  Retailers	  passen	  productaanbod	  en	  promotionele	  acties	  vaak	  
aan	  per	  regio.	  Nadelen:	  kost	  meer,	  logistieke	  problemen,algemene	  imago	  merk	  
kan	  verwateren.	  Voordelen:	  effectiever	  marketing	  met	  oog	  op	  demografie	  en	  
levensstijl.	  Voorzie	  beter	  in	  behoeften.	  
Individuele	  marketing:	  producten	  en	  marketingprogramma’s	  worden	  
toegesneden	  op	  de	  behoeften	  en	  voorkeuren	  van	  invidiuele	  klanten.	  Ook	  wel	  een	  
op	  eenmarketing.	  Mass	  cutomization:	  vermogen	  om	  op	  grote	  schaal	  individueel	  
ontworpen	  producten,	  diensten	  en	  communicatie	  te	  maken	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  
eisen	  van	  elke	  klant.	  
De	  stap	  in	  de	  richting	  van	  individuele	  marketing	  is	  een	  afspiegeling	  van	  de	  trend	  
in	  zelfmarketing	  van	  de	  consument.	  	  
Maatschappelijke	  verantworde	  marketing	  vereist	  segmentatie	  en	  een	  
doelgroepkeuze	  die	  niet	  alleen	  de	  belangen	  van	  het	  bedrijf	  dient,	  maar	  ook	  de	  
belangen	  van	  de	  doelgroep.	  
Positionering	  om	  een	  concurrentievoordeel	  te	  behalen	  
Positionering	  houdt	  in	  dat	  ej	  de	  unieke	  kenmerken	  en	  differentiatie	  van	  eht	  merk	  
in	  het	  bewustzijn	  van	  de	  consument	  plaatst	  in	  relatie	  tot	  de	  concurrenten.	  
De	  positionering	  van	  een	  consument	  van	  een	  product	  is	  een	  complex	  samenstel	  
van	  percepties,	  indrukken	  en	  gevoelens	  die	  de	  consument	  ervaart	  in	  verband	  
met	  dit	  product	  of	  merk	  in	  relatie	  tot	  de	  concurrenten.	  Marketeers	  plannen	  de	  
positionering	  die	  hun	  product	  de	  gunstige	  plaats	  oplevert	  bij	  de	  doelgroep	  en	  
stellen	  een	  marketingmix	  samen	  om	  deze	  geplande	  positionering	  te	  
verwezenlijken.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Positioneringdiagrammen(perceptual	  positioning	  map)	  :	  de	  perceptie	  van	  de	  
consument	  van	  hun	  merk	  tegenover	  concurrerende	  producten	  is	  aangegeven	  	  



	  

	  
	  
Positioneringsstrategie	  kiezen	  
Concurrentievoordeel:	  de	  mate	  waarin	  het	  bedrijf	  zich	  positioneert	  als	  
leverancier	  van	  hogere	  waarde.	  	  
Uniek	  verkoopargument(unique	  selling	  proposition,	  USP)	  moet	  voor	  elk	  merk	  
ontwikkelt	  worden	  en	  aan	  worden	  vastgehouden.	  	  
Derpositioneren:	  te	  weinig	  of	  te	  laag	  positioneren.	  
Overpositioneren:	  een	  te	  positief	  beeld	  van	  het	  bedrijf	  geven,	  zodat	  de	  
werkelijkheid	  alleen	  maar	  kan	  tegenvallen.	  
Verwarde	  positionering:	  de	  klant	  krijgt	  een	  verward	  beeld	  van	  het	  bedrijf	  krijgt.	  
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3	  niveaus	  van	  een	  product:	  

1. Kern	  product	  -‐>	  wat	  koop	  je	  nou	  eigenlijk?	  
2. Werkelijk	  product	  -‐>	  verpakking,	  merknaam,	  kwaliteit,	  ontwerp,	  

eigenschappen	  
3. Uitgebreid	  product	  -‐>	  installatie,	  levering&krediet,	  aanvullende	  diensten,	  

garantie,	  beleving	  merk,	  service	  na	  aankoop	  
	  
Consumentenproducten	  (voor	  persoonlijk	  gebruik):	  
-‐	  Convenience	  products	  =	  frequent	  gekocht,	  bijv.	  brood	  
-‐	  Shopping	  products	  =	  moeite	  alvorens	  aanschaf,	  bijvoorbeeld	  meubels,	  

kleding,	  auto	  
-‐	  Specialty	  goods	  =	  uniek	  of	  speciale	  merkidentiteit,	  bijv.	  Ford	  Mustang	  ‘69	  
-‐	  Unsought	  goods	  =	  onbekend,	  geen	  interesse	  aanschaf,	  bijv.	  plek	  op	  kerkhof	  
of	  bloeddonatie.	  Vereisen	  veel	  reclame	  



	  
Industriele	  producten	  (voor	  verdere	  verwerking):	  

-‐ Grondstoffen	  en	  halffabrikaten	  =	  gaan	  volledig	  op	  in	  het	  nieuwe	  product	  
-‐ Kapitaalgoederen	  =	  productiehuishouding,	  bijv.	  machines	  
-‐ Hulpmaterialen	  en	  ondersteunende	  diensten	  =	  convenience	  products	  van	  de	  

industrie,	  bijv.	  papier	  en	  pennen.	  Ondersteunende	  diensten	  zijn	  bijv.	  een	  
glazenwasser,	  ict,	  juridisch	  advies.	  

Productkenmerken	  
	  	   -‐	  	  	  	  	  	  Kwaliteit(gedefinieerd	  in	  klanttevredenheid.	  TQM=total	  quality	  
management	  -‐>	  	  	  medewerkers	  zijn	  betrokken	  bij	  verbetering	  product),	  eigenschap,	  
stijl&ontwerp	  
	  	   -‐	  	  	  	  	  	  Merk	  =	  voegt	  waarde	  toe	  aan	  product	  of	  dienst	  
	  	   -‐	  	  	  	  	  	  Verpakking	  =	  ontwerp	  en	  productie	  van	  het	  omhulsel	  van	  het	  product	  
	  	  	  	  	   -‐	  	  	  	  	  	  Etikettering	  (labelling)	  =	  identiteit,	  kwaliteitsklasse,	  inhoud,	  gebruik,	  
promotie	  
	  	   -‐	  	  	  	  	  	  Productondersteunende	  diensten	  =	  bijv.	  website	  met	  extra	  info	  over	  
product	  
Assortiment	  =	  totaal	  van	  productlijnen,	  producten,	  productvarianten	  en	  merken	  dat	  
een	  bedrijf	  aanbiedt.	  Ook	  wel	  productmix	  genoemd.	  
4	  aspecten:	  
	  	   1)	  Breedte	  =	  aantal	  productlijnen	  (bijv.	  Dove	  bij	  Unilever)	  
	   2)	  Diepte	  =	  meer	  versies	  van	  product	  in	  productlijn	  
	   3)	  Lengte	  =	  totaal	  van	  artikelen	  in	  productlijnen	  
	   4)	  Consistentie	  =	  hoe	  nauw	  diverse	  productlijnen	  verwant	  zijn	  (bijv.	  bakker	  
alleen	  maar	  eten)	  
Brand	  equity	  =	  positieve	  verschil	  wat	  kennen	  van	  een	  merknaam	  heeft	  op	  de	  respons	  
van	  klant.	  Maatstaf	  is	  mate	  waarin	  klanten	  bereid	  zijn	  meer	  te	  betalen	  voor	  een	  
merk.	  
Brand	  valuation	  =	  waarde	  van	  een	  merk.	  
Merkgevingsbeslissingen:	  

- Merkpositionering	  =	  eigenschappen	  +	  benefits	  +	  overtuigingen	  en	  waarden	  
- Keuze	  v.d.	  merknaam	  =	  keuze+bescherming	  

1)	  Iets	  zeggen	  over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  product	  
2)	  herkenbaar,	  makkelijk	  uit	  te	  spreken	  
3)	  onderscheidend	  
4)	  uitbreidbaar	  
5)	  goed	  in	  andere	  talen	  
6)Mogelijk	  registreren	  en	  juridische	  bescherming	  	  

- Merkeigenaar	  =	  Fabrikantenmerk,	  huismerk	  (private	  label),	  licentiemerk	  of	  co-‐
branding	  

Strategie	  merkontwikkeling:	  
-‐	  Lijnextensie	  (bijv.	  Coca	  Cola	  	  Zero)	  
-‐	  Merkextensie	  (bijv.	  nivea	  for	  men)	  
-‐	  Multibranding	  (extra	  merken	  in	  dezelfde	  categorie	  bijv.	  Heineken	  en	  Amstel)	  
-‐	  Nieuwe	  merken	  (megamerkenstrategie	  -‐>	  zwakke	  merken	  uit	  de	  roulatie	  nemen	  
om	  meer	  te	  	  kunnen	  investeren	  in	  merken	  die	  groot	  marktaandeel	  halen	  in	  hun	  
categorie	  



Diensten:	  
- Ontastbaarheid	  =	  niet	  zien,	  proeven	  of	  vastpakken	  voor	  koop.	  Onzekerheid	  

wegnemen	  door	  aanwijzingen	  kwaliteit	  
- Onscheidbaarheid	  =	  niet	  mogelijk	  te	  scheiden	  van	  de	  dienstverlener	  
- Variabiliteit	  =	  kwaliteit	  is	  afhankelijk	  van	  degene	  die	  de	  dienst	  verleent	  
- Vergankelijkheid	  (heterogeniteit)	  =	  diensten	  kunnen	  niet	  voor	  later	  gebruik	  worden	  

opgeslagen	  

Dienstencontinuüm	  =	  balans	  tussen	  goederen	  en	  diensten	  
Interne	  marketing	  =	  bedrijf	  investeert	  in	  kwaliteit	  personeel	  
Externe	  marketing	  =	  4	  P’s	  
Interactieve	  marketing	  =	  kwaliteit	  dienst	  is	  afhankelijk	  v.d.	  persoon	  die	  de	  dienst	  
verleent	  en	  de	  mate	  van	  interactie.	  
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Dynamische	  prijszetting	  =	  verschillende	  prijzen,	  afhankelijk	  van	  individuele	  klanten	  
en	  situaties.	  	  
Prijs	  -‐>	  multiplier	  effect	  =	  1%prijsverhoging	  resulteert	  in	  11%	  winstmarge.	  
Interne	  factoren	  van	  invloed	  op	  prijszetting:	  

- Marketingdoelstellingen	  (bijv.	  maximale	  winst	  op	  korte	  termijn)	  
- Marketingmixstrategie	  =	  prijs	  is	  belangrijk	  onderdeel	  bij	  besluiten	  omtrent	  ontwerp,	  

distributie,	  kwaliteit,	  etc.	  -‐>inverse	  prijszetting	  =	  uitgaan	  van	  een	  ideale	  
verkoopprijs,	  waarna	  je	  je	  op	  de	  kosten	  richt	  om	  die	  prijs	  te	  realiseren	  

4	  markten	  met	  verschillende	  prijszetting	  
1. Volledig	  vrije	  mededingen	  (zuivere	  concurrentie)	  =	  weinig	  marketingstrategie.	  

Homogeen	  product	  waarbij	  aanbod	  en	  vraag	  veel	  invloed	  hebben	  op	  de	  prijs,	  bijv.	  
aardappels	  

2. Monopolistische	  concurrentie	  =	  geen	  uniforme	  marktprijs,	  door	  verschil	  in	  kwaliteit,	  
stijl,	  etc.	  Bijv.	  een	  restaurant	  

3. Homogeen	  oligopolie	  =	  aanbieders	  gevoelig	  voor	  elkaars	  prijsstrategieën	  (bijv.	  staal,	  
benzine)	  weinig	  aanbieders	  

4. Zuiver	  monopolie	  =	  overheidsmonopolie	  (bijv.	  telefoon),	  regels	  gebonden	  particulier	  
monopolie	  (bijv.	  geprivatiseerd	  energiebedrijf),	  niet-‐gereguleerd	  particulier	  
monopolie	  (bijv.	  Microsoft	  Windows)	  

Prijselasticiteit	  =	  mate	  waarin	  vraag	  reageert	  op	  de	  veranderde	  prijs.	  Weinig	  
verandering	  -‐>	  inelastisch.	  Veel	  verandering	  -‐>	  elastisch.	  
Prijsmethoden:	  

- Kostprijsplusmethode	  =	  standaardopslag	  opgeteld	  bij	  de	  kosten	  van	  het	  product	  
- Breakevenprijszetting	  =	  quitte	  spelen,	  uitrekenen	  hoeveel	  je	  van	  het	  product	  moet	  

verkopen	  om	  quitte	  te	  spelen	  
- Perceived	  value	  prijszetting	  =	  de	  waarde	  in	  de	  ogen	  v.d.	  klant	  vormt	  het	  

uitgangspunt.	  Eerst	  wordt	  de	  prijs	  bepaald,	  daarna	  marketingprogramma	  
- Waarde	  prijszetting	  =	  goede	  combinatie	  kwaliteit	  en	  service	  tegen	  billijke	  prijs	  (bijv.	  

BCC)	  
- Prijszetting	  op	  basis	  van	  een	  toegevoegde	  waarde	  =	  extra	  dienst	  om	  aanbod	  te	  

differentiëren	  en	  hogere	  winstmarge	  	  
- Concurrentie	  georiënteerde	  prijszetting	  =	  gangbare	  prijs	  

Voor	  nieuwe	  producten	  



- Afroomstrategie	  =	  aanvankelijk	  hoge	  prijs	  
- Penetratiestrategie	  =	  lage	  prijs	  om	  markt	  snel	  te	  penetreren	  

Voor	  het	  assortiment	  
- Productlijnprijszetting	  =	  prijsverschil	  tussen	  verschillende	  modellen	  speelt	  een	  rol	  
- Prijszetting	  van	  productopties	  =	  afzonderlijke	  accessoires	  bij	  het	  hoofdproduct	  
- Prijszetting	  van	  noodzakelijk	  toebehoren	  =	  producten	  die	  samen	  met	  het	  

hoofdproduct	  moeten	  worden	  gebruikt	  (bijv.	  inktpatronen)	  
- Prijszetting	  van	  bijproducten	  =	  kosten	  voor	  het	  hoofdproduct	  verlagen,	  doordat	  

bijproduct	  geld	  oplevert	  
- Prijszetting	  van	  productpakketten	  =	  gereduceerde	  prijs	  voor	  aankoop	  pakket	  (bijv.	  

seizoenskaart)	  

Prijs	  aanpassingsstrategieën	  
Kortingen:	  

- Korting	  voor	  contante	  betaling	  
- Kwantumkorting	  (grote	  hoeveelheid)	  
- Functionele	  korting	  voor	  tussenhandel	  
- Seizoenskorting	  
- Inruilkorting	  
- Promotiekorting	  

Prijsdiscriminatie	  
- Per	  klantsegment	  (bijv.	  65+)	  
- Naar	  productvorm	  (bijv.	  online	  of	  traditioneel	  bankieren)	  
- Naar	  locatie	  (bijv.	  zitplaats)	  
- Naar	  tijd	  (bijv.	  nachtstroom)	  

Psychologische	  prijszetting	  -‐>	  beoordeling	  kwaliteit	  door	  naar	  de	  prijs	  te	  kijken.	  
Promotieprijszetting	  =	  tijdelijk	  onder	  de	  normale	  prijs	  verkopen.	  Loss	  leader	  =	  
producten	  zo	  laag	  prijzen	  dat	  je	  geen	  winst	  maakt,	  om	  hopelijk	  klanten	  te	  trekken	  
die	  andere,	  reëel	  geprijsde	  producten	  kopen.	  
	  
Geografische	  prijszetting	  

- Free	  on	  board	  (FOB)	  =	  klant	  betaalt	  zelf	  vrachtkosten	  
- Uniforme	  leverprijs	  =	  zelfde	  vrachtkosten	  voor	  alle	  klanten	  
- Prijszetting	  naar	  zone	  =	  prijs	  hetzelfde	  binnen	  zone,	  meerdere	  zones	  
- Franco	  huis	  =	  aanbieder	  betaalt	  vrachtkosten	  

Dynamische	  prijszetting	  =	  prijs	  afhankelijk	  van	  aanbod,	  beschikbaarheid,	  individuele	  
afnemer	  en	  situatie	  (bijv.	  vliegticket)	  
Prijswijzigingen	  =	  erg	  gevoelig,	  bij	  prijsverandering	  heeft	  consument	  automatisch	  
een	  mening	  waarom	  de	  prijs	  verandert.	  4	  goede	  tactieken	  voor	  prijswijziging:	  

1. Prijs	  verlagen,	  tot	  niveau	  van	  concurrent,	  voor	  angst	  verlies	  marktaandeel	  
2. Kwaliteitsperceptie	  verhogen,	  bijv.	  communicatie	  verbeteren	  
3. Kwaliteit	  verbeteren	  en	  prijs	  verhogen:	  winstmarge	  is	  veilig	  doordat	  de	  hogere	  

kwaliteit	  de	  hogere	  prijs	  rechtvaardigt	  

Laaggeprijsd	  vechtmerk	  introduceren:	  noodzakelijk	  als	  het	  segment	  wat	  men	  dreigt	  
te	  verliezen	  prijsgevoelig	  is	  en	  niet	  reageert	  op	  het	  argument	  van	  hogere	  kwaliteit.	  
	  



	  
	  


