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A. Klantwaarde
Marketing is het verkrijgen van klanten en winstgevende relaties met klanten. In dit
hoofdstuk worden de vijf stappen in het marketingproces behandeld. Bedrijven moeten
zich focussen op datgene wat de klant wil. Dit wordt ook wel start-with-the-customer
thinking genoemd.
Marketing
Marketing is het verkrijgen van klanten en het onderhouden van winstgevende relaties
met die klanten. De twee doelen van marketing zijn dan ook de volgende:
• Nieuwe klanten aantrekken door superieure waarde te beloven;
• Het klantenaantal laten groeien door ze tevreden te stellen.
Marketing is vandaag de dag niet meer ‘telling and selling’, maar meer het voldoen aan
de behoeften van klanten. Verkopen en adverteren zijn slechts onderdeel van een
grotere marketingmix - een verzameling marketingtools die er samen voor zorgen dat
er klanten worden verzameld, er wordt voldaan aan de behoefte van klanten en er
relaties met klanten ontstaan. De officiële definitie van het begrip marketing is het
proces waarin bedrijven waarde creëren voor klanten en relaties opbouwen met klanten
om in ruil daarvoor waarde van de klanten terug te krijgen.
In het figuur hieronder (Figuur 1) is het marketingproces te zien. Het marketingproces
bestaat uit vijf stappen:
1. De markt begrijpen: het bedrijf leert de markt en de behoeften en wensen van de
klant kennen;
2. Een marketingstrategie ontwerpen: het bedrijf ontwerpt een marketingstrategie
gebaseerd op de te leveren klantwaarde;
3. Een marketingplan ontwerpen: het bedrijf ontwerpt een marketingprogramma dat
superieure waarde levert;
4. Klantrelaties opbouwen: het bedrijf bouwt winstgevende relaties op met klanten
en creëert klanttevredenheid;
5. Waarde van klanten vastleggen: het bedrijf legt de klantwaarde vast om winst en
een klantaandeel te creëren.

De markt
begrijpen

Een marketing
strategie
ontwerpen

Een
marketingplan
ontwerpen

Het bedrijf creëert waarde voor
klanten en bouwt relaties met
klanten op

Klantrelaties
opbouwen

Waarde van
klanten
vastleggen

In ruil daarvoor ontvangt
het bedrijf waarde van
klanten

Figuur 1: Het marketingproces (bron: SlimStuderen.nl).

De stappen uit het marketingproces worden in de volgende paragrafen meer uitgebreid
behandeld.
De markt begrijpen
In de eerste stap van het marketingproces worden de vijf concepten van klant en markt
behandeld: behoeften, wensen en eisen, marktaanbod, waarde en tevredenheid,
uitwisseling en relaties en markten. Deze concepten zullen op de volgende pagina
besproken worden.
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Behoeften, wensen en eisen
Behoeften (needs) vormen de basis van de mens. De menselijke behoeften zijn voor
iedere klant hetzelfde. Wensen (wants) zijn de dingen die de klant graag wil. Deze
worden gevormd door cultuur en persoonlijkheid en zijn dus niet voor iedere klant
hetzelfde. Wensen kunnen veranderen in eisen (demands) wanneer ze beïnvloed worden
door de koopkracht. Organisaties zijn constant bezig met het onderzoeken en begrijpen
van de behoeften, wensen en eisen van klanten.
Marktaanbod
De behoeften en wensen van de klant worden vervuld door het marktaanbod. Dit
marktaanbod (market offerings) bestaat uit een combinatie van producten,
dienstverlening, informatie en ervaringen. Dit zijn dus niet alleen fysieke producten. Veel
verkopers maken de fout te veel aandacht te vestigen op het product dat verkocht wordt.
Ze richten zich niet meer op de voordelen en belevingen die bij het product horen. Deze
verkopers lijden aan marketing myopia.
Klantwaarde en klanttevredenheid
Hoe beslissen klanten welk product ze kiezen uit het brede aanbod? Klanten hebben van
tevoren verwachtingen over de waarde en de tevredenheid en op basis daarvan maken
ze een keuze. Marketeers moeten opletten dat ze het juiste niveau van verwachtingen
stellen. Klantwaarde (customer value) en klanttevredenheid (customer satisfaction)
zijn belangrijke bouwstenen in het behouden van klantrelaties.
Uitwisseling en relaties
Uitwisseling (exchange) is het verkrijgen van een object van iemand door iets terug te
geven. Marketing bestaat uit acties die ondernomen worden om uitwisselingsrelaties
(exchange relationships) op te bouwen.
Markten
Een markt (market) is het geheel van (potentiële) kopers van een product of dienst.
Deze kopers hebben gemeenschappelijke wensen en behoeften die bevredigd kunnen
worden door uitwisselingsrelaties.
Niet alleen verkopers, maar ook klanten ‘doen’ marketing. Klanten zoeken naar
producten, hebben contact met bedrijven en kopen producten. Marketeers moeten zich
ook bezighouden met de vraag hoe klanten elkaar kunnen beïnvloeden en ze moeten
customer-managed relationships opbouwen.
Uit het moderne marketingsysteem blijkt dat alle partijen afhankelijk zijn van elkaar.
Bedrijven en concurrenten onderzoeken de markt en creëren en wisselen marktaanbod.
Dit kan rechtstreeks of via tussenpersonen. De consument laat aan de bedrijven blijken
wat de wensen en behoeften zijn. De leveranciers leggen de basis voor de prijzen. Elk
onderdeel in het marketingsysteem voegt waarde toe. Zie ook figuur 1.2 op blz. 33 in het
boek.
Een marketingstrategie ontwerpen
Stap twee van het marketingproces is het ontwerpen van een marketingstrategie
gebaseerd op klantwaarde. Marketingmanagement is de kunst en de wetenschap van
het kiezen van doelgroepen en het opbouwen van winstgevende relaties met deze
doelgroepen.
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De marketingmanager kan een winstgevende marketingstrategie opstellen aan de hand
van twee vragen:
• Welke klanten gaan we bedienen, wat is onze doelgroep?
Een bedrijf begint altijd met het verdelen van de markt in segmenten (market
segmentation). Vervolgens kiest het bedrijf een of meerdere van die segmenten
als doelgroep. Dit wordt target marketing genoemd. Marketingmanagement is er
dus niet op gericht om zo veel mogelijk klanten te vinden, maar om de juiste
klanten te vinden;
• Hoe kunnen we deze klanten het best bedienen, wat is ons waarde voorstel?
Een bedrijf moet ook beslissen hoe het zijn doelgroep wil bedienen, hoe het zich
gaat onderscheiden en plaatsen in de markt. Een waarde voorstel (value
proposition) is het geheel van waarden dat een bedrijf aan de klant belooft. Het
waarde voorstel is meestal verwerkt in een leus. Hiermee kunnen bedrijven zich
van elkaar onderscheiden.
Marketingmanagement oriëntaties
Er zijn vijf verschillende concepten die een bedrijf aan kan nemen bij het ontwerpen en
uitvoeren van een marketingstrategie:
• Productieconcept: bedrijven produceren betaalbare producten en focussen zich
op het verbeteren van de productie;
• Productconcept: bedrijven produceren producten met goede kwaliteit, goede
prestatie en innovatieve kenmerken. Producten worden constant verbeterd. Deze
strategie leidt vaak tot marketing myopia;
• Verkoopconcept: bedrijven verkopen op een zo groot mogelijke schaal en
steken veel tijd en moeite in de promotie van producten om zo veel mogelijk
producten te verkopen. Het doel is te verkopen wat het bedrijf maakt in plaats
van wat de consument wil. Dit concept heeft een inside-out perspectief;
• Marketingconcept: bedrijven willen de wensen en behoeften van de doelgroep
achterhalen om meer tevredenheid dan de concurrent te leveren. Er is geen
sprake van een make-and-sell filosofie, maar van een sense-and-respond filosofie.
Niet het vinden van klanten voor het product, maar het vinden van producten
voor de klant staat centraal. Het bedrijf voert customer-driving marketing en
probeert de wensen en eisen van de klant beter te begrijpen dan de klant zelf
begrijpt. Dit concept heeft een outside-in perspectief;
• Maatschappelijk marketingconcept: bedrijven kijken niet alleen naar de
wensen van de klant op korte termijn, maar ook naar de wensen van de klant op
lange termijn. Bedrijven die dit concept volgen, leveren waarde aan het welzijn
van zowel de klant als de maatschappij, oftewel duurzame marketing. Er zijn drie
overwegingen die gebalanceerd moeten worden:
- Bedrijven willen winst maken;
- Klanten willen tevreden gesteld worden;
- De maatschappij wil welzijn.
Een marketingplan ontwerpen
Stap drie in het marketingproces is het voorbereiden van een geïntegreerd marketingplan
en -programma. Het marketingprogramma brengt de marketingstrategie in praktijk. Het
marketingprogramma bestaat uit de marketingmix - een aantal verschillende
marketingtools. Deze marketingtools zijn geordend in vier groepen, ook wel de vier P’s
genoemd: product, prijs, plaats en promotie. Het bedrijf moet deze tools mixen in een
samenhangend, geïntegreerd marketingprogramma dat de juiste waarde aan de klanten
levert.
Klantrelaties opbouwen
De vierde stap in het marketingproces is het bouwen en beheren van winstgevende
klantrelaties. Klantrelatie management (customer relationship management) is het
proces waarin winstgevende klantrelaties worden behouden door superieure klantwaarde
en tevredenheid te leveren.
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De relatiebouwstenen
Blijvende klantrelaties ontstaan door de volgende bouwstenen:
• Klantwaarde (customer value): de klant moet een keuze maken uit een groot
aanbod en koopt uiteindelijk van het bedrijf met de hoogste customer-perceived
value. Klanten kiezen dus op basis van de waargenomen waarde;
• Klanttevredenheid (customer satisfaction): de klanttevredenheid is afhankelijk
van de verwachtingen die de klant van tevoren had.
Meer klanttevredenheid leidt tot meer klantbinding. Klanttevredenheid ontstaat
doordat een bedrijf goed presteert in vergelijking met het waarde voorstel. Een
bedrijf zal er niet voor kiezen de klanttevredenheid te maximaliseren. Dit leidt er
namelijk toe dat de prijs verlaagd moet worden of er meer service verleend moet
worden.
Klantrelatieniveaus
Een marketeer kan ervoor kiezen een basic relationship met de klant te hebben, maar
kan ook marketingtools gebruiken om een betere band met de klant op te bouwen.
Voorbeelden van marketingtools zijn:
• Frequency marketing programs: klanten die vaak of veel kopen belonen met
korting;
• Club marketing programs: klanten die lid zijn voordelen verlenen.
Het digitale tijdperk
In deze tijd van ‘nieuwe marketing’ is er niet meer alleen maar verkeer van het bedrijf
naar de klant, maar is er verkeer tussen bedrijf en klant. Dit wordt ook wel
klantbetrokkenheid marketing (customer-engagement marketing) genoemd. De klant
heeft nu meer invloed dan ooit tevoren: van indringing (intrusion) naar attentie
(attraction). Onderdeel van klantbetrokkenheid marketing is consument-gegenereerde
marketing (consumer-generated marketing). Hierbij spelen consumenten een grote rol
in het vormgeven van de producten. Consument-gegenereerde marketing is wel een
tijdrovend en duur proces.
Partnerrelatie management
Marketeers moeten samenwerken met verschillende marketingpartners om sterke
klantrelaties te kunnen bouwen. Dit wordt partnerrelatie management (partner
relationship management) genoemd. Alle afdelingen binnen een bedrijf moeten
samenwerken. Door middel van supply chain management verbeteren bedrijven hun
banden met partners.
Waarde van klanten vastleggen
De laatste stap in het marketingproces is het vastleggen van de waarde van de klant in
ruil voor verkopen.
Klantaandeel
Het klantaandeel (customer equity) is gelijk aan de som van de customer lifetime
values van alle huidige en potentiële klanten van een bedrijf. De customer lifetime
value is de waarde van de aankopen die een klant maximaal had kunnen doen. Hoe
loyaler de winstgevende klanten, hoe hoger het klantaandeel.
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Verschillende soorten klanten
Er zijn verschillende soorten klanten die op verschillende manieren behandeld moeten
worden. Het doel is om de juiste relaties met de juiste klanten op te bouwen. Klanten
kunnen ingedeeld worden in vier verschillende groepen (Figuur 2):
• Vreemdelingen (strangers): deze klanten hebben een lage potentiële
winstgevendheid en zijn alleen loyaal op de korte termijn. Bedrijven moeten niet
investeren in vreemdelingen;
• Vlinders (butterflies): deze klanten hebben een hoge potentiële winstgevendheid,
maar zijn alleen loyaal op de korte termijn. Bedrijven moeten gebruikmaken van
vlinders voor de korte tijd dat ze er zijn;
• Ware vrienden (true friends): deze klanten hebben een hoge potentiële
winstgevendheid en zijn loyaal op de lange termijn. Bedrijven moeten investeren
in ware vrienden;
• Zeepokken (barnacles): deze klanten hebben een lage potentiële
winstgevendheid, maar zijn wel loyaal op de lange termijn. Bedrijven moeten
proberen meer te verkopen aan zeepokken om de winstgevendheid te verbeteren.
Loyaliteit
Korte termijn

Lange termijn

Hoog

Vlinders

Ware vrienden

Laag

Vreemdelingen

Zeepokken

Potentiële
winstgevendheid

Figuur 2: Verschillende soorten klanten (bron: SlimStuderen.nl).

Veranderingen in het marktlandschap
Er zijn vijf grote ontwikkelingen die de markt veranderen:
1. Het digitale tijdperk: digitale technologie zorgt voor een andere manier van
communiceren en winkelen. Ook is digitale en sociale media marketing ontstaan.
Veel marketeers moeten nog ontdekken hoe ze dit effectief toe kunnen passen;
2. De veranderende economische omgeving: sinds de crisis is er niet meer sprake
van overconsumptie. Consumenten denken na over wat ze te besteden hebben en
wat ze daarvan willen kopen. Daarom leggen marketeers nadruk op de waarde die
producten leveren;
3. De groei van non-profit marketing: ook voor non-profit organisaties, zoals musea
en ziekenhuizen, wordt marketing steeds belangrijker. Het helpt hen bij het
aantrekken van lidmaatschap, fondsen en ondersteuning;
4. Globalisering: marketeers richten zich steeds meer op hun internationale positie,
omdat er wereldwijde concurrentie is. Bedrijven kopen in uit het buitenland en
produceren producten om te verkopen in het buitenland;
5. Duurzame marketing: er is steeds meer bewustzijn voor het milieu en dat kunnen
marketeers niet negeren. Dat zou ten koste gaan van klantrelaties. Klanten
verwachten dat bedrijven waarde leveren op een sociale en milieuvriendelijke
manier.
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B. Marketingstrategie
Dit hoofdstuk gaat dieper in op stap twee en drie uit het marketingproces: het ontwerpen
van een marketingstrategie en een marketingprogramma.
Strategische planning
Ieder bedrijf stelt een plan op voor de lange termijn waarmee het kan overleven en
groeien. Dit is de strategische planning. Het bedrijf probeert in deze planning een
balans te vinden tussen de doelen en mogelijkheden. De strategische planning bestaat
uit de volgende stappen (Figuur 3):
1. Missie definiëren: de missie bevat het doel van de organisatie en is altijd op de
markt georiënteerd. Dit betekent dat de missie gedefinieerd wordt in termen van
het voldoen aan de basisbehoeften van de klant;
2. Doelstellingen bepalen: voor ieder managementniveau moeten doelstellingen
opgesteld worden. Iedere manager is dan ook verantwoordelijk voor het behalen
van de doelen van zijn afdeling. Op die manier ontstaat er een hiërarchie in
doelen: bedrijfsdoelen en marketingdoelen;
3. Bedrijfsportfolio ontwerpen: op basis van de missie en de doelen wordt het
bedrijfsportfolio opgesteld. Wat een bedrijfsportfolio is, wordt verderop uitgelegd;
4. Marketingstrategieën plannen: als de missie, de doelstellingen en het
bedrijfsportfolio bepaald zijn, kan een bedrijf beginnen met het bepalen van een
marketingstrategie.

Missie definiëren

Doelstellingen
bepalen

Bedrijfsniveau

Bedrijfsportfolio
ontwerpen

Marketingstrategieën
plannen

Bedrijfseenheid, product en
markt niveau

Figuur 3: De stappen in de strategische planning (bron: SlimStuderen.nl)

Bedrijfsportfolio
Het bedrijfsportfolio is een verzameling van bedrijven en producten die deel uitmaken
van het bedrijf. Het beste bedrijfsportfolio is het portfolio dat het beste op de sterke en
zwakke punten van het bedrijf aansluit. Het opstellen van een bedrijfsportfolio bestaat uit
twee stappen:
1. Het huidige bedrijfsportfolio analyseren;
2. Strategieën voor groei en afbouw ontwikkelen.
Het huidige bedrijfsportfolio analyseren
Bij het analyseren van het huidige bedrijfsportfolio identificeert het bedrijf eerst de
belangrijkste bedrijven. Deze worden strategische bedrijfseenheden (strategic
business units, SBU) genoemd. Dit kan een afdeling binnen het bedrijf zijn, maar ook een
product op merk. SBU’s worden op twee gebieden getest:
• Hoe aantrekkelijk is de markt van de SBU?
• Hoe sterk is de positie van de SBU in de markt?
SBU’s kunnen onder andere beoordeeld worden aan de hand van de growth-sharematrix van The Boston Consulting Group (BCG) (Figuur 4). De verticale as toont het
marktgroeipercentage en deze laat zien hoe aantrekkelijk de markt is. De horizontale as
toont het relatieve marktaandeel en deze laat zien hoe sterk de positie van de SBU is in
de markt.
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Dit leidt tot vier groepen:
• Vraagteken (question mark): de markt kent een hoge groei, maar het
marktaandeel van de SBU is laag. Een vraagteken heeft investeringen nodig om
het marktaandeel te kunnen behouden. Daarom moet een bedrijf overwegen
welke vraagtekens het wil behouden en welke niet;
• Ster (star): de markt kent een hoge groei en de SBU heeft een hoog
marktaandeel. Een ster heeft investeringen nodig om de snelle groei te kunnen
financieren. Daarom veranderen sterren op den duur in melkkoeien;
• Hond (dog): de markt kent weinig groei en het marktaandeel van de SBU is laag.
Een hond verdient net genoeg geld om zichzelf overeind te houden. Ze voegen
echter niets toe aan het bedrijf;
• Melkkoe (cash cow): de markt kent weinig groei, maar de SBU heeft een hoog
marktaandeel. Een melkkoe heeft minder investeringen nodig en brengt geld
binnen voor het bedrijf.
Relatieve marktaandeel
Laag

Hoog

Hoog

Question mark

Star

Laag

Dog

Cash cow

Marktgroei

Figuur 4: Growth-share-matrix (bron: SlimStuderen.nl).

Strategieën voor groei en afbouw ontwikkelen
Het management moet ook bedrijven en producten onderzoeken die in de toekomst
betekenisvol zouden kunnen zijn. Het bedrijf moet namelijk blijven groeien om te kunnen
concurreren, om aandeelhouders tevreden te houden en om talent aan te trekken. De
marketingafdeling is verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf en gebruikt het
marktuitbreiding netwerk om groeimogelijkheden te identificeren. Het marktuitbreiding
netwerk (market expansion grid) is een tool om groeimogelijkheden van het bedrijf in
kaart te brengen. Er zijn vier groeistrategieën:
• Marktpenetratie (market penetration): het bedrijf streeft naar meer verkopen
aan de huidige klanten met het huidige product. Bijvoorbeeld door meer filialen te
openen;
• Marktontwikkeling (market development): het bedrijf betreedt een nieuwe
markt met het huidige product. Bijvoorbeeld door een nieuwe doelgroep te
kiezen;
• Productontwikkeling (product development): het bedrijf biedt een nieuw
product aan op de huidige markt;
• Diversificatie (diversification): het bedrijf biedt nieuwe of andere producten aan
op nieuwe of andere markten.
Product

Bestaand

Bestaand

Nieuw

Marktpenetratie

Productontwikkeling

Marktontwikkeling

Diversificatie

Markt
Nieuw

Figuur 5: Marktuitbreiding netwerk (bron: SlimStuderen.nl).
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Marketing plannen
Marketing speelt op drie manieren een rol in de strategische planning van een bedrijf:
1. Het bedrijf wordt voorzien van een leidende filosofie. Het bedrijf moet namelijk
klantwaarde en winstgevende relaties creëren;
2. Het bedrijf wordt voorzien van invoer naar strategische planners door hulp bij het
identificeren van de marktmogelijkheden en hulp bij het beoordelen van de
voordelen die daarbij opspelen;
3. Het bedrijf ontwikkelt marketingstrategieën voor het behalen van de
bedrijfsdoelen.
Elke afdeling binnen het bedrijf maakt deel uit van de waardeketen (value chain). Het
succes van het bedrijf hangt niet alleen af van hoe goed elke afdeling presteert, maar
ook van hoe goed de verschillende afdelingen hun activiteiten coördineren. De zwakste
schakel in de waardeketen bepaalt hoe sterk de gehele waardeketen is. Steeds meer
bedrijven werken samen met andere leden van de waardeketen, zoals leveranciers en
distributeurs om de prestatie van hun value delivery network te verbeteren. Zo
concurreren de verschillende value delivery networks met elkaar.
Marketingstrategie en marketingmix
De marketingstrategie is de marketing logica waarmee het bedrijf hoopt klantwaarde
en winstgevende klantrelaties te bereiken.
Klantwaarde gedreven marketingstrategie
Om succesvol te worden als bedrijf, moet de klant centraal staan. Een bedrijf moet dan
ook de behoeften en wensen van zijn klanten kennen. Bedrijven weten dat ze niet alle
klanten in de markt kunnen bedienen. Er zijn veel verschillende soorten klanten met
verschillende soorten behoeften en wensen. Het is dus belangrijk om de markt op te
delen in segmenten en strategieën te ontwikkelen die deze segmenten winstgevend
maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
• Marktsegmentatie (market segmentation): het bedrijf verdeelt de klanten op de
markt in groepen op basis van hun behoeften en wensen. De klanten binnen die
groep reageren hetzelfde op bepaalde marketing;
• Markt targeting (market targeting): het bedrijf onderzoekt elk segment en kiest
een of meerdere segment(en) als doelgroep;
• Positionering (positioning): marketeers zorgen dat hun product of merk in de
ogen van de klant een goede plaats heeft ten opzichte van soortgelijke producten
van concurrenten;
• Differentiatie (differentiation): door een lagere of een hogere prijs te vragen,
kan er een hogere klantwaarde gecreëerd worden.
Het ontwikkelen van een geïntegreerde marketingmix
Na het vaststellen van de marketingstrategie kan het bedrijf de details van de
marketingmix plannen. Met de tools van de marketingmix kan het bedrijf de vraag naar
zijn product beïnvloeden. De mogelijkheden met de marketingmix zijn onderverdeeld in
vier groepen, de vier P’s:
• Product: de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt;
• Prijs: de prijs die het bedrijf vraagt voor de producten en diensten;
• Plaats: de locaties waar het bedrijf zich vestigt;
• Promotie: de manier waarop het bedrijf zijn producten bekendmaakt.
Een effectief marketingprogramma combineert de elementen uit de marketingmix tot een
geïntegreerd marketingprogramma dat de marketingdoelen (klanten werven en waarde
leveren) kan bereiken.
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De vier P’s hebben betrekking op het perspectief van de verkoper. Daartegenover staan
de vier C’s die betrekking hebben op het perspectief van de koper:
Product
Prijs
Plaats
Promotie

Customer solution
Customer cost
Convenience
Communication

Marketing managen
Om goed te zijn in marketing moeten bedrijven aandacht besteden aan het management.
Het marketingproces managen vergt de vijf marketingmanagementfuncties: analyse,
planning, implementatie, organisatie en beheersing. Deze worden hieronder besproken.
Marketing analyse
Het managen van de marketingfunctie begint met een analyse van de bedrijfssituatie, de
zogenaamde SWOT-analyse. Hierbij worden de sterke punten (strengths), zwakke
punten (weaknesses), mogelijkheden (opportunities) en bedreigingen (threats) van het
bedrijf onderzocht. Het doel hierbij is om de sterke punten van het bedrijf aan te laten
sluiten bij de mogelijkheden van het bedrijf.
Marketing planning
Door middel van strategisch plannen beslist het bedrijf wat het wil doen met iedere
bedrijfseenheid. Marketing planning omvat het kiezen van marketingstrategieën die
zullen helpen bij het bereiken van de algemene strategische doelstellingen van het
bedrijf. Een marketingstrategie bestaat uit specifieke strategieën voor doelmarkten,
positionering, de marketingmix en de uitgaven voor marketing.
Marketing implementatie
Als een bedrijf de marketingstrategie niet goed beheert, zal deze falen. Marketing
implementatie is het proces dat marketing plannen omzet in marketing acties om
marketingdoelen te bereiken.
Marketing organisatie
Een bedrijf moet een marketing organisatie opzetten die de marketingstrategieën en
plannen kan uitvoeren. In grote bedrijven kan deze marketing organisatie veel
specialisten bevatten. Daarom is de positie van Chief Marketing Officer (CMO)
ontwikkeld. Deze bestuurt de hele marketing werking en vertegenwoordigt het
topmanagement.
Moderne marketingafdelingen kunnen op verschillende manieren georganiseerd zijn. Een
combinatie van meerdere structuren is ook mogelijk. De verschillende structuren zijn:
• Functionele structuur: de verschillende marketingactiviteiten worden
onderverdeeld onder verschillende specialisten. Deze structuur komt het meeste
voor;
• Geografische structuur: de verkoop- en marketingmensen worden
onderverdeeld in landen en regio’s. Deze structuur wordt gebruikt door bedrijven
die landelijk of wereldwijd verkopen;
• Productmanagementstructuur: de manager ontwikkelt een complete strategie
en marketingprogramma voor een specifiek merk of product. Deze structuur
wordt gebruikt door bedrijven met veel verschillende soorten producten of
merken;
• Markt- of klantmanagementstructuur: het bedrijf is georganiseerd rondom de
behoeften van specifieke klantsegmenten. Marktmanagers zijn verantwoordelijk
voor het ontwikkelen van marketingstrategieën en plannen voor specifieke
markten of klanten. Deze structuur wordt gebruikt door bedrijven die een
productlijn op verschillende markten verkopen.
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Marketing beheersing
Bedrijven voeren constant marketing beheersing uit. Dit is het evalueren van de
resultaten van de marketingstrategieën en -plannen en het ondernemen van actie om de
doelstellingen te behalen. Marketingbeheersing bestaat uit vier stappen:
1. Specifieke marketingdoelen stellen;
2. Prestatie op de markt meten;
3. Oorzaken van verandering ten opzichte van de verwachting onderzoeken;
4. Actie ondernemen actie om doelen en prestatie gelijk te brengen.
Er zijn twee soorten beheersing:
• Operationele beheersing (operational control): het management vergelijkt de
lopende prestaties met de jaarlijkse planning en onderneemt actie wanneer dat
nodig is;
• Strategische beheersing (strategic control): het management controleert of de
basisstrategieën van het bedrijf passen bij de mogelijkheden.
Marketing return on investment
Een belangrijke marketing prestatiemaatstaaf is de marketing return on investment
(marketing ROI). Dit is het nettorendement van een marketing investering gedeeld
door de kosten van de marketing investering.
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑂𝐼 =

𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

De marketing ROI is de winst die gemaakt is door de investering. Er is geen eenduidige
definitie van marketing ROI. Dit komt doordat onder andere de winst uit adverteren niet
gemeten kan worden. Een bedrijf kan slechts de marketing ROI van standaard marketing
prestatiemaatregelen meten, zoals het aantal verkopen. Veel bedrijven brengen zulke
maatregelen samen in marketing dashboards. Deze dashboards worden gebruikt om de
strategische marketingprestaties in de gaten te houden.
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C. Begrippenlijst
Bedrijfsportfolio

Alle bedrijven, afdelingen producten en merken
die deel uitmaken van het bedrijf.

Differentiatie

Extra klantwaarde creëren door iets anders aan
te bieden dan de concurrent.

Functionele structuur

Een structuur op basis van de specialisten die
aanwezig zijn in het bedrijf.

Geografische structuur

Een structuur op basis van de verschillende
regio’s of landen.

Klantaandeel

De totale waarde aan klantrelaties van een
merk.

Klantmanagementstructuur

Zie marktmanagementstructuur.

Klantwaarde

De waarde die een klant van een product
waarneemt.

Marketing

Het proces waarin bedrijven waarde creëren
voor klanten en relaties opbouwen met klanten
om in ruil daarvoor waarde van de klanten
terug te krijgen.

Marketing myopia

Doet zich voor als bedrijven zich niet langer
richten op de voordelen die een product
oplevert, maar enkel op het product zelf.

Marketing ROI

De winst die gemaakt wordt als gevolg van een
investering.

Marketingmanagement

Doelgroepen kiezen en winstgevende relaties
met de doelgroepen opbouwen.

Marketingmix

Een verzameling marketingtools.

Markt targeting

Segmenten als doelgroep kiezen.

Marktmanagementstructuur

Een structuur op basis van de klantsegmenten
van het bedrijf.

Marktsegmentatie

De markt opdelen in segmenten.

Positionering

Zorgen dat klanten het aanbod waarderen ten
opzichte van het aanbod van concurrenten.

Productmanagementstructuur

Een structuur op basis van de merken of
producten die aanwezig zijn in het bedrijf.

Strategische bedrijfseenheid

Een onderdeel van het bedrijf dat voor
inkomsten zorgt.
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Strategische planning

Hoe een bedrijf op lange termijn kan overleven
en groeien.

Waarde voorstel

Datgene wat een bedrijf belooft te leveren aan
de klant.
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Nawoord
Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw allereerste samenvatting uitgelezen.
Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder
helpen, in de vorm van een tentamentraining. Tijdens de training gaan we je volledig
klaarstomen voor het tentamen. Een student-docent neemt aan de hand van
oefenvragen de lesstof door. Naast het behandelen van de lesstof is er veel ruimte om
vragen te stellen. Wil jij je optimaal voorbereiden op het tentamen? Neem dan een kijkje
op www.capitaselecta.nl

Onze partners voor kortingen èn winacties:
G.S.C. Vindicat atque Polit
A.G.S.R. Gyas
R.K.S.V. Albertus Magnus
ESN Groningen
G.S.R. Aegir
EBF Groningen
Met een abonnement profiteer je van hoge kortingen!
Wil jij de samenvattingen altijd met korting en als eerste in huis hebben? Sluit dan nu
een abonnement af en krijg alle samenvattingen automatisch op de deurmat!
Nieuwsgierig geworden naar een combinatieabonnement van onze verschillende
producten (tentamentrainingen, online cursussen en samenvattingen)? Bekijk dan nu
onze websites!
Kom in contact met SlimStuderen.nl en Capita Selecta
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij SlimStuderen.nl? Ben je
benieuwd naar onze kortingsacties, studentenhumor en studietips? Of heb je vragen
of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via:
SlimStuderen.nl
/SlimStuderen
@SlimStuderen.nl
info@slimstuderen.nl
010 214 06 01
06 43 952 716

CapitaSelecta.nl
/CapitaSelectaStudieondersteuning
@CapitaSelecta
klantenservice@capitaselecta.nl
010 214 23 94
06 45 34 14 74

Succes met het tentamen en geniet van je studententijd!
- Team SlimStuderen.nl & Capita Selecta

P.S. Wil jij dit studiejaar beginnen met korting op de samenvattingen van
SlimStuderen.nl en Tentamentrainingen van Capita Selecta? Wanneer je vóór 1
oktober 2018 bestelt via onze websites, profiteer je van extra korting door de volgende
kortingscode te gebruiken: Welkom2018SSCS. Hiermee ontvang je 15% korting op je
eerste bestelling.
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