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Livin’ in a material world...

Inleiding

Je hele leven word je geconfronteerd met producten. Vanaf je geboorte moet
je, bewust of onbewust, keuzes maken. In het begin worden deze keuzes vaak nog voor
je gemaakt. Je verzorgers beslissen of het Pamperboy of -girl wordt of Billies, ze kiezen je
kinderwagen zonder dat je daar zelf een stem in hebt. Dit verandert al snel als er wordt
gekozen uit de verschillende smaken babyvoeding of voor je lievelingsknuffel in de wieg.
Ons hele leven zijn we bezig met dergelijke keuzeprocessen. De ene keer zullen die alleen
bewuster verlopen dan de andere keer.
Bedrijven spelen op die verschillende voorkeuren in door een groot aantal producten aan
te bieden. Omdat er zoveel concurrenten zijn moet een bedrijf zijn producten onder jouw
aandacht brengen en je verleiden tot het doen van een aankoop. In dit hoofdstuk komen
onderwerpen aan bod die een rol spelen bij het kopen van een product en dus bij het aanbieden van dat product door een bedrijf.

1. 2

Aankoopbeslissingen

Dat er verschil bestaat tussen het aankopen van verschillende producten
wordt al duidelijk als je straks nog even langs de supermarkt fietst om iets voor het eten
te kopen. Je zult geen urenlang beslissingsproces doorlopen over de koffie of de pindakaas die je koopt, omdat dit veelal gewoonte-aankopen zijn. Met andere woorden, je
koopt wat je altijd koopt, zonder daar erg bewust over na te denken. Heel anders wordt
het als je beslist om bijvoorbeeld een computer of een (tweedehands) auto aan te schaffen. Je doorloopt een heel proces: je voelt een behoefte, je oriënteert je, je wint informatie in, je vergelijkt en evalueert alternatieven, je beslist, je koopt en tot slot heb je een
gevoel na de aanschaf: de gebruikservaring.
De manieren van aankopen worden vaak onderverdeeld in drie hoofdgroepen. In de eerste plaats is er de originele aankoop (new task), zoals de aanschaf van je eerste computer
of auto. De probleemsituatie is nieuw en daardoor heb je een grote behoefte aan informatie om in korte tijd bekend te raken met het nieuwe probleemgebied.
Ten tweede is er de herhalings- of routineaankoop (straight rebuy), zoals bij koffie of
pindakaas. De probleemsituatie en de oplossing daarvoor zijn bekend, omdat je tevreden
bent met het bestaande product. Je hebt dus weinig behoefte aan informatie en aan de
afweging van alternatieven. Producten die op deze manier worden aangeschaft zijn vaak
low-interestproducten. Voorbeelden zijn melk, eieren of spijkers. Het zijn meestal producten die je overal kunt kopen en waarbij je niet let op een specifiek merk.
Tot slot is er de gewijzigde aankoop (modified rebuy). Hierbij is de probleemsituatie ook
bekend, maar er zijn aanpassingen nodig, bijvoorbeeld omdat je niet tevreden bent over
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het product dat je gebruikt, of omdat het aanbod van dezelfde functievervullers sterk veranderd is. Je hebt behoefte aan extra informatie over bepaalde aspecten en je wilt nieuwe alternatieven overwegen. Deze aankoopvorm zie je bij sterk veranderende producten
zoals televisies, kleding of computers.
Het volgende voorbeeld laat zien hoeveel factoren een rol spelen bij de aanschaf van iets
relatief eenvoudigs als een telefoon: Stel je woont in een studentenhuis met nog vijf andere bewoners. Er is een telefoon in de gang. Iedere keer als je eens uitgebreid met wat
vrienden uit je oude woonplaats wilt bellen, die ergens anders zijn gaan studeren, moet
je dus naar de gang toe. Daar is het koud, je moet er staan of op de grond gaan zitten en
bovendien kan iedereen in huis meeluisteren. Je krijgt steeds meer behoefte aan privacy
tijdens het bellen en besluit een telefoon te kopen. Hoe ga je te werk?
Allereerst ga je kijken wat er te koop is. Om een keuze te kunnen maken, moet je eerst
beslissen of je kiest voor een vast telefoontoestel of voor een mobiele telefoon. Vooral op
het gebied van mobiele telefoons zijn er op dit moment talloze aanbieders. Dit geldt
zowel voor de netwerkabbonnementen als de telefoontoestellen zelf. Telecomwinkels
schieten als paddestoelen uit de grond, maar ook elektronicaconcerns en zelfs supermarkten en drogisterijen zijn momenteel aanbieders van (mobiele) telefoontoestellen met
abonnement. Omdat je nog niet precies weet of je behoefte hebt aan een mobiele telefoon
of dat je toch kiest voor een vaste aansluiting, besluit je naar de Primafoon te gaan. Dit
is de telefoonwinkel van het Nederlandse telecombedrijf KPN. Zij verkopen zowel vaste
als mobiele telefoons. Deze winkel zit in het duurdere marktsegment. Ze verkopen onder
andere telefoons van merken als Bang & Olufsen en het horlogemerk Swatch, maar er
worden ook standaardtoestellen aangeboden.
Wat zijn voor jou de belangrijkste criteria? Omdat niet zoveel geld hebt, zul je vooral op
de prijs letten. Misschien spelen er nog andere dingen een rol: er kunnen bepaalde nevenfuncties zijn waarvoor je bereid bent extra te betalen. Een mobiele telefoon biedt zo’n
nevenfunctie. Je bent niet alleen thuis bereikbaar, maar je bent ook bereikbaar als je
elders bent. Andere voorbeelden zijn: telefoons met geheugen, herhalingstoetsen, intercommogelijkheden, een handsfreetoestel, of mogelijkheden om met z’n tweeën tegelijk
met één toestel te bellen zoals de twinphone van Swatch kan. Je zult misschien ook de
vorm of de kleur belangrijk vinden of je wilt per se een telefoon die kan hangen of juist
alleen kan staan. Het kan zijn dat je zekerheid wilt over onderhoud en reparatie, zodat
je snel een duur merktoestel koopt. Als je toch kiest voor een mobiele telefoon is de aanschafprijs van het toestel minder belangrijk dan het abonnement dat je bij het toestel
neemt. Bij deze beslissing is je belgedrag bepalend. Zo zijn er een heleboel criteria die een
rol spelen bij het vormen van je beslissing als je zelf een telefoon koopt.
Vraag je nu eens af hoe je een telefoon zou kopen voor bijvoorbeeld je oma, de directeur
van een klein bedrijf, de inkoper van een groot bedrijf of je broertje van tien die een eigen
telefoon op zijn kamer wil. Voor je oma van tachtig gelden hele andere criteria. Zij wil
bijvoorbeeld een hoorn die gemakkelijk in de hand ligt en niet te zwaar is. Het toestel
moet redelijk grote knoppen hebben, omdat ze anders het verkeerde nummer kiest. Ook
wil ze een aantal nummers in het geheugen stoppen, zodat ze de telefoonnummers van al
haar kleinkinderen niet hoeft te onthouden. Bovendien moet de bel hard afgesteld kunnen worden. Rare zoemertjes of pieptoontjes hoort ze niet, omdat ze een beetje doof
wordt. Hoe zit dat met die directeur van dat kleine bedrijf? Dat is een drukbezette vrouw
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die overal bereikbaar moet zijn. Een mobiele telefoon is voor haar dus de oplossing. Ze
is dan overal bereikbaar, zelfs als ze door de fabriekshal loopt. In haar kantoor wil ze
echter wel een vaste aansluiting. Ze wil ook handsfree kunnen bellen zodat ze ondertussen kan schrijven of dingen kan opzoeken.

Figuur 1.1 Een deel van het assortiment van Primafoon
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Bovendien is het in vergaderingen handig als andere aanwezigen mee kunnen luisteren en
praten. Een ruggespraakknop om met haar secretaresse te kunnen overleggen, vindt zij
absoluut noodzakelijk, evenals mimimaal twee parallellijnen. De inkoper van een groot
bedrijf is de intermediair tussen de telefoonleverancier en de mensen die in het bedrijf
werken. Hij moet een serie telefoons aanschaffen die zo goed mogelijk voldoen aan de
individuele wensen van de medewerkers.
Daarnaast is voor hem service heel erg belangrijk. Hij zal dus op zoek gaan naar een
betrouwbare leverancier en is bereid om voor service te betalen. Op de toestellen moeten
standaardfuncties zitten die iedereen gebruikt. Daarnaast wil hij wel een paar exemplaren die meer mogelijkheden hebben en een paar mobiele telefoons. Bovendien wil hij een
donkere kleur, omdat wit te snel vies wordt.
Ten slotte je broertje van tien. Die wil een ‘gave telefoon’ in de vorm van superman of
zijn favoriete stripfiguur. Verder zal hij niet veel eisen hebben. Je ouders daarentegen zullen nog wel wat eisen op een rijtje zetten, zoals prijs, kwaliteit of de mogelijkheid om de
telefoon af te sluiten als broederlief te veel belt. Zo zie je dat iedere gebruiker of koper
een ander pakket van wensen en eisen heeft bij het uitzoeken van een telefoon.

1. 3

Gebruikers, markten en doelgroepen

Wanneer je in verschillende winkels rondkijkt en het ongelooflijk grote aanbod van producten ziet, kun je jezelf afvragen hoe bedrijven op het idee komen om al die
verschillende modellen en mogelijkheden te maken. Zeker nu je gezien hebt hoe complex
het beslissingsproces is dat je als consument doorloopt, terwijl je ook nog weet dat, zoals
in de telefoonvoorbeelden van de inkoper en je broertje, de uiteindelijke gebruiker niet
altijd ook de koper is. Hoe weten bedrijven aan welke eisen en wensen producten moeten voldoen om ze aan mensen te kunnen verkopen? Gelukkig voor bedrijven zijn er
grote groepen mensen die redelijk gelijkwaardige ideeën hebben over de criteria en een
uiteindelijke keuze. Ook al ben jij als persoon uniek, als gebruiker en consument behoor
je tot een groep mensen die ongeveer dezelfde wensen heeft als jij. Een markt bestaat volgens Philip Kotler, hoogleraar marketing aan een van de topscholen voor bedrijfskunde,
de Kellog Graduate School of Management in Illinois, en directeur van de American
Marketing Association, uit ‘al de potentiële klanten die een bepaalde behoefte delen en
die deze behoefte kunnen en willen bevredigen’. Bedrijven kunnen hieraan voorbijgaan
en gewoon één product maken onder het
motto ‘one size fits all’. Een voorbeeld
daarvan is Ford die in 1908 met zijn Tmodel op de markt kwam. De T-Ford
werd in één model en in alle kleuren geleverd, als het maar zwart was. Tot het
begin van de jaren twintig vervulde Ford
daarmee een grote behoefte: in 1920 was
het marktaandeel in de Verenigde Staten
zestig procent.
Bedrijven kunnen ook een specifieke doelgroep uitkiezen om een product voor te
maken, bijvoorbeeld op basis van maat en
Figuur 1.2 De T-Ford, geproduceerd van 1908 tot 1927 (bron: Heskett, 1980)
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grootte, interesse, frequentie van gebruik, sociale situatie of leeftijd. Hierbij kunnen ze
uitgaan van een basismodel dat aangepast wordt, eventueel met standaardmodules. Om
verder te gaan met het voorbeeld van Ford: in 1923 had meer dan de helft van de
Amerikaanse autobezitters een T-Ford. Concurrent General Motors zag in dat mensen de
behoefte begonnen te krijgen om zich te onderscheiden van anderen. General Motors
ontwikkelde het, nog steeds bestaande, concept van een modellenrange waarin verschillende extra’s tegen verschillende prijzen leverbaar zijn. Binnen vijf jaar had General
Motors Ford ingehaald als grootste autofabrikant van de Verenigde Staten. Het bovengenoemde concept wordt segmentatie genoemd. De uiterste vorm van segmentatie vindt
plaats als iedere klant een uniek product krijgt, zoals bij speciale machines, maatkleding
of een architectonisch ontworpen huis.
In de auto-industrie wordt in feite op twee manieren omgegaan met segmentatie. Een
bepaald merk heeft verschillende modellen voor verschillende doelgroepen: de gezinswagen, de kleine boodschappenauto, de directie-auto, soms nog een sportuitvoering of een
fourwheeldrive. Daarnaast kan per autotype gevarieerd worden in onder andere motortype, type brandstof, luxe accessoires, kleur en bekleding. Ford en General Motors tonen
ons voorbeelden van strategieën om een zo groot mogelijk deel van de gehele markt in
handen te krijgen. Een andere strategie is om je als bedrijf vooral te richten op een speciale doelgroep. Philips en Sony maken bijvoorbeeld een hele reeks van geluidsboxen als
onderdeel van hun lijn audioproducten. Daarnaast zijn er bedrijven, zoals KEF en B&W,
die zich speciaal toeleggen op het maken van boxen. De laatste bedrijven richten zich op
zogenaamde niches of, vertaald in het Nederlands, nissen in de markt.
Een niche is over het algemeen een (kleine) deelmarkt, waarin speciale klanteneisen of
-wensen gelden. Mensen die bijvoorbeeld B&O-geluidsapparatuur aanschaffen zijn bereid
veel geld uit te geven aan hoogwaardige apparatuur. De overeenkomst tussen een niche
en een marktsegment is dat het allebei gaat om een gedeelte van de markt. Het verschil is
dat een bedrijf dat zich op een niche richt nauwelijks andere delen van de markt zal benaderen. Zo’n bedrijf is een specialist voor een bepaald marktsegment.
Als een bedrijf zich op een bepaalde doelgroep wil richten zal het zich moeten verdiepen
in de life stylekenmerken van deze groep mensen. Hoe leven zij? Welke andere producten kopen zij? Welke uitstraling streven zij na (bijvoorbeeld chique, sportief, robuust)? In
welke winkels komt zij geregeld? Hoe wordt het product gebruikt? Enzovoort. Als het
bedrijf zich hiervan een goed beeld gevormd heeft kan het zijn product, de uitstraling, de
distributiekanalen en de reclamecampagne hierop richten.

1. 4

Distributiekanalen

Als een product geproduceerd is, moet het van het bedrijf bij de gebruiker
komen. In sommige gevallen gaat dit rechtstreeks, bijvoorbeeld als een bedrijf een grote
machine koopt bij een ander bedrijf. Meestal zijn er echter tussenleveranciers en kan er
zelfs een hele keten van leveranciers ontstaan.
De verschillende distributiekanalen hebben consequenties voor de manier waarop een
uiteindelijke klant wordt benaderd. Met de keuze van de eindhandel wordt voor een
groot deel bepaald in welk segment een product terechtkomt.
In Delft heb je bijvoorbeeld de meubelzaken Van Waay & Soetekouw en IKEA. De eerste
verkoopt exclusieve meubels aan een relatief klein segment van de meubelmarkt, waar
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per meubelstuk veel wordt betaald. IKEA daarentegen levert juist het tegenovergestelde:
goedkopere meubels aan een groter marktsegment. Een producent van handgemaakte
designmeubels zal dus eerder Van Waay & Soetekouw benaderen dan IKEA.

Figuur 1.3 Bladzijde uit de IKEA-catalogus 2000

Ook de manier waarop reclame wordt gemaakt verschilt daardoor. IKEA adverteert in de
grote dagbladen. Nieuwe producten en aanbiedingen worden extra benadrukt. De verschillende modellen worden in de catalogus met veel informatie gepresenteerd, zodat
klanten in de winkel zonder hulp van verkopers kunnen kiezen en kopen.
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Figuur 1.4 Bladzijde uit het Vitra Design Journal 2000; Vitra-producten worden o.a. door Van Waay & Soetekouw verkocht

Van Waay & Soetekouw daarentegen benadert haar klanten direct. Een beperkt aantal
geselecteerde mensen krijgt via zogenaamde direct mail regelmatig berichten en foldermateriaal toegestuurd. In dergelijke catalogi staat nauwelijks tekst. Er wordt een sfeerbeeld geschetst. Extra informatie kan persoonlijk worden verkregen in de winkel. Voor
een bedrijf is de keuze van het distributiekanaal dus van belang voor de positionering van
zijn product. Een shampooproducent kan kiezen voor een supermarkt of grote drogisterijketen als distributiekanaal, maar ook bijvoorbeeld voor een reformzaak of een andere
speciaalzaak. In de verschillende winkels komen echter een ander type klanten waar het
bedrijf dan rekening mee moet houden. Naast het rekening houden met de eisen en wensen van de uiteindelijke consument, zal het bedrijf ook rekening moeten houden met de
eisen en wensen van het distributiekanaal. Deze eisen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de verpakking, zoals de stapelbaarheid of eventuele nestbaarheid (dat is de mogelijkheid om producten geheel of gedeeltelijk in elkaar te schuiven) om de ruimte in de winkelschappen zo klein mogelijk te maken.
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Let eens op, de volgende keer als je een
winkel zoals Blokker, Albert Heijn of IKEA
binnenloopt. Je zult zien dat alle schappen
helemaal vol staan. Dat betekent dat als
een bedrijf een nieuw product wil aanbieden, een ander product zal moeten verdwijnen. Voordat een product in de winkel te koop is zal het dus eerst ‘verkocht’
moeten worden aan de tussenhandel. Met
andere woorden: de inkoper van de winkel zal ervan overtuigd moeten worden
dat dit specifieke product in zijn winkel
aangeboden moet worden.

1. 5

Figuur 1.5 Een willekeurig winkelschap bij Albert Heijn

Concurrerende producten

Bij de positionering van een product zal het bedrijf goed kijken naar concurrerende producten. Wat zijn de substituut-producten voor dit product, met andere
woorden: wat kan de consument kopen in plaats van dit product? Hoe worden die concurrerende producten gepositioneerd? Wat zijn daar sterke en zwakke kanten aan? En
ten slotte: hoe past dit product tussen die andere producten? Wat is de meerwaarde of de
unieke waarde van het product? Op dit moment verandert er veel in de markt van de
energiedranken. Deze markt is op te delen in een aantal segmenten met elk hun eigen spelers. Allereerst het segment van sportdranken met merken als bijvoorbeeld Isostar,
Dextro en Extran. Zij richten zich op de sportende mens.

Figuur 1.6 Diverse soorten energiedranken
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Daarnaast is er het snelgroeiende segment van pepdrankjes waarin een merk als Red Bull
zich begeeft. Met pepdrankjes worden drankjes bedoeld waar veel cafeïne in zit, waardoor je weer energie krijgt.
Omdat tijdsdruk een belangrijke trend is in de samenleving en mensen stress hebben, zie
je ook steeds meer drankjes op de markt verschijnen die inspelen op ontspanning. Een
voorbeeld hiervan zijn de dranken die onder de merknaam Xi worden verkocht.
Stel dat een bedrijf ook een energiedrankje heeft ontwikkeld en dat op de markt wil brengen. Het bedrijf moet dan eerst kijken tussen welke producten het in de schappen komt.
Als je in de supermarkt kijkt in het schap van de gekoelde dranken, vind je de bovengenoemde merken allemaal terug. De producten worden in één schap geplaatst naast de
‘gewone’ frisdranken. Frisdranken worden als dorstlesser gepositioneerd en als ‘gewoon
lekker’. Verderop in de supermarkt kom je ook energiedranken tegen. Extran en Isostar
hebben ook sportvoeding in poedervorm op de markt, dat in water moet worden opgelost. Als het bedrijf alleen naar de vloeibare energiedranken kijkt, zal het een plek moeten veroveren tussen al deze producten.
Het bedrijf kan er ook kiezen voor een afwijkende positionering door ervoor te zorgen
dat het product in een ander schap terechtkomt, maar toch als energiedrank gepositioneerd wordt. Een voorbeeld van zo’n product is KC-sport. Dit is een limonadesiroop van
Karavan Cevitam, die er in het siroop-schap duidelijk uitspringt als sportdrank. KC-sport
is bewust anders gepositioneerd dan de andere limonade siropen en de andere sportdranken.
Behalve dat een bedrijf, om te komen tot een marktpositionering, concurrerende producten kan analyseren en vergelijken, kan het bedrijf ook kijken naar de doelgroep waarop ze zich wil richten. Richt het product zich op sportmensen (Isostar en Extran), actieve mensen (Dextro) of op jongeren die energie nodig hebben (Red Bull). En welke consequenties heeft dit op de uitstraling?
Een andere nuttige invalshoek is de plaats waar het product genuttigd wordt. Alle producten zijn in de supermarkt te koop, maar vaak ook op andere plaatsen. Zo zijn sportdranken te koop op sportevenementen en pepdrankjes als Red Bull vaak in cafés en discotheken. Dextro is ook te koop in bedrijfskantines. Door op deze manier naar de dranken te kijken, kunnen ook substituutproducten worden gevonden. Als het product op
sportevenementen gezien wordt als energiebron zijn mueslirepen en bananen wellicht
ook concurrerend. En als het product genuttigd wordt als oppepper tijdens het werk kan
bijvoorbeeld Cup a Soup als concurrerend worden gezien.
In een café of discotheek zijn wellicht bier of andere alcoholhoudende dranken zelfs wel concurrenten van energiedranken als Red Bull.
Naast het bestuderen van directe concurrenten is het dus
ook belangrijk naar indirecte concurrenten te kijken. Als
iemand kiest voor een tussendoortje kiest hij voor één product. Hoe zorgt een bedrijf ervoor dat zijn product gekocht
wordt?

Figuur 1.7 Cup a Soup
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Merken

Een manier om je als bedrijf
te richten op een doelgroep is door gebruik te maken van een merk. Het merk
Philips staat ergens voor. Het beeld dat je
hebt bij Sony zal gedeeltelijk hetzelfde zijn
als dat bij Philips, maar er zullen zeker
ook verschillen zijn.
De merken Lätta, Becel en Linera zijn allemaal van Unilever en het zijn allemaal halvarines, maar de doelgroepen zijn heel verschillend. Lätta staat voor jong en sportief,
Becel voor gezond en goed voor hart en
bloedvaten en Linera voor vrouwen die
slank willen blijven. Behalve in reclamecampagnes komt dit verschil in positionering ook duidelijk naar voren in de uitstraling van het product zelf. Onder de merknamen Linera en Becel, eerst alleen halvarine- en margarinemerken, is ondertussen
bovendien een hele reeks van artikelen op
de markt gekomen die bij deze imago’s
passen.
Figuur 1.8 Lätta, Becel en Linera

Het opbouwen van zo’n merkimago kost jaren. Als een bedrijf dat imago eenmaal heeft, kan
het daarmee dan ook niet zomaar alles doen. Een misser hierin was bijvoorbeeld het idee van
Bic om parfums te gaan verkopen. Het merk Bic staat voor wegwerpaanstekers en pennen.
De parfums werden, net als deze wegwerpartikelen, onder de naam Bic op de markt
gebracht. Na enige tijd bleek dat het product parfum niet paste bij het imago van Bic en het
product werd in 1990 van de markt gehaald. Bic heeft hierdoor alleen al in de Verenigde
Staten een verlies geleden van elf miljoen dollar.
Helemaal in tegenspraak met het Bic-voorbeeld lijkt het gebruik van een eigen merk door
supermarkten en warenhuizen. Het merk wordt in dat geval als een soort kwaliteitszegel
gebruikt onder het motto ‘als onze naam erop staat is het gewoon goed’. De Bijenkorf verkoopt zo bijvoorbeeld chocolade, kleding, CD’s, boeken en meubels onder eigen naam.
Meer voorbeelden van bedrijven met een huismerk zijn Albert Heijn met Huismerk, C&A
met Canda en Macro met ARO.

1. 7

De producent als bedrijf

Naast de eisen en wensen van potentiële klanten, gebruikers, de verschillende markten, de distributiekanalen en het imago dat een merk heeft, kunnen voor een
bedrijf nog meer externe eisen een rol spelen. Als we even teruggaan naar het voorbeeld
van de telefoon: officieel mogen alleen goedgekeurde toestellen aangesloten worden op

28

Integrale productontwikkeling

01_H1_041501

17-07-2008

16:10

Pagina 29

het KPN-net. Hiervoor is door de overheid een speciaal keurmerk ontwikkeld. Een bedrijf
moet zorgen dat haar toestellen de eisen van dit keurmerk halen. Daarnaast is de stand
van de technologie belangrijk. De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen, zoals de
opkomst van de auto-, de mobiele en de beeldtelefoon.
Producten komen voort uit het ontstaan en de geschiedenis van het bedrijf. Ook dit geeft
verschillen tussen producten van verschillende bedrijven, bijvoorbeeld door de fabricagetechnieken die in huis zijn of de technologische kennis die aanwezig is. Bovendien heeft
ieder bedrijf zijn eigen ervaring met afzet- en distributiekanalen, met toeleveranciers en
met samenwerkingsverbanden.
Verder zijn er verschillen in de organisatie en het beeld van een bedrijf. Het bedrijf heeft
al markten en doelgroepen waar het zich op richt, een visie op wat het nu en in de toekomst doet, een corporate image, een huisstijl en een bedrijfscultuur.
Al deze factoren zorgen ervoor dat producten van ieder bedrijf, zelfs in dezelfde branche,
anders zijn, er anders uitzien en anders gepositioneerd worden.

1. 8

Soorten markten

Een belangrijk onderscheid dat je in markten kunt maken is die tussen een
industriële markt, ook wel business-to-businessmarkt genoemd, en een consumentenmarkt. In de eerste markt is de afnemer een ander bedrijf, in de tweede is dat een particulier. In de reader Industriële Marketing geeft Theo Roebers, oud-universitair docent
Industriële Marketing, twee kenmerken van een industriële markt. Ten eerste koopt de
afnemer niet alleen een product of dienst, maar is hij ook geïnteresseerd in wat de relatie
die hij met de leverancier krijgt op gaat leveren. Belangrijk zijn in dat verband begrippen
als service voor en na de aankoop en betrouwbaarheid in levering en soliditeit van de leverancier. Ten tweede is de afnemer in de meeste gevallen een ondernemer en geen particulier. De aankoop zal dus vaak door een inkoper van het bedrijf worden gedaan.
Het onderscheid tussen de twee markten ligt niet zozeer in de producten, maar veel meer
in de relatie die het bedrijf heeft met de afnemers. Een bedrijf dat zich grotendeels op de
consumentenmarkt richt, besteedt over het algemeen aan die relatie andere aandacht,
omdat de klanten anoniem zijn. De grens tussen consumentenmarkt en industriële markt
is vaak moeilijk te trekken. Veel producten worden namelijk in beide markten verkocht.
Bijvoorbeeld het Duitse merk Bosch brengt handgereedschap op de markt dat zowel voor
de klussende huisvader of -moeder is bedoeld als voor de professionele bouwvakker. De
aard van de markten kan tot een andere aanpak leiden om die markt te veroveren. In een
consumentenmarkt zie je bijvoorbeeld veel minder vertegenwoordigers dan in een industriële markt. Maar in die consumentenmarkt is de relatie met de distributiekanalen (als
derde partij) heel belangrijk. Er zijn echter ook overeenkomsten. Ook industriële afnemers worden bestookt met folders en ander reclamemateriaal. Voor aanbieders blijft het
even moeilijk om de juiste commerciële strategie te vinden om een product succesvol te
verkopen als in de consumentenmarkt.
Naast dit inhoudelijke onderscheid in soorten markten is er ook het onderscheid in
geografische markten. We spreken over de Nederlandse of de Duitse markt, maar ook
over de Europese of de Chinese markt. Het zal duidelijk zijn dat er niet alleen grote verschillen bestaan in de omvang van dergelijke geografische markten, maar ook dat de
karaktertrekken van die markten, qua distributiekanalen, rechtsregels, culturele
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gewoonten en werkwijzen sterk zullen verschillen. Het is gemakkelijk gezegd dat een
bedrijf zijn bestaande producten wil exporteren naar een ander land (dit noemen we dan
marktinnovatie), maar als er niet goed over wordt nagedacht in hoeverre die nieuwe
markt verschilt van de huidige thuismarkt en dat daar dan ook rekening mee wordt
gehouden, is de kans op succes heel gering.

1. 9

De levenscyclus van een product

Omzet en Winst

Producten, als soort, vertonen een levenscyclus die te vergelijken is met die van
een mens. Een product wordt geboren, wordt volwassen en takelt langzaam af, totdat het
uit de markt wordt genomen (zie figuur 1.9). Ieder product verdwijnt na korte of langere
tijd van de markt. Dat kan zijn omdat er een nieuw product komt dat dezelfde behoefte
beter vervult, zoals de personal computer die begin jaren tachtig de markt voor typemachines sterk wijzigde, of omdat een behoefte wegvalt, zoals de behoefte aan een beddepan of
bepaalde medicijnen door het hogere niveau van onze algemene levensstandaard.

Productontwikkeling Introductie

Groei

Volwassenheid

Teruggang

omzet

winst

Tijd

Figuur 1.9 De levenscyclus van een product

Dit verschijnsel bestaat al zo lang als producten zelf. Ook de stoomlocomotief, paardentram en kolenkachel hadden een levenscyclus. Het probleem is alleen dat productlevenscycli steeds korter worden, zodat steeds sneller productsoorten opgevolgd moeten worden door nieuwe. Met name op het gebied van de elektronica volgen producten elkaar in
recordtempo op, bijvoorbeeld video, CD, CD-i, beeldplaat, minidisc en MP3-speler. Dat
komt omdat enerzijds de technologie zo snel ontwikkeld wordt, anderzijds omdat
gebruikers steeds andere behoeften creëren. Voor ontwerpers is het van belang deze
behoeftenverschuivingen bij te houden en continu in nieuwe producten te verwerken.
Dat een levenscyclus ook heel lang kan zijn, zien we aan het winkelwagentje. Het eerste
winkelwagentje was een ontwerp uit 1934 van de Amerikaan Simon Goldman. Het werd
geïntroduceerd omdat het opgevallen was dat klanten in de (eerste) supermarkten niet méér
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proviand kochten dan in hun tassen paste. Het ontwerp was een doorslaand succes; niet
alleen zagen supermarkten hun omzet spectaculair stijgen, ook het wagentje zelf werd over
de hele wereld verkocht. Het winkelwagentje dat wij nu kennen is slechts een variant op het
ontwikkelde wagentje van 1934 (Baudet, 1986).
In iedere fase van de productlevenscyclus
spelen andere aspecten een rol. Kenmerkend voor de introductiefase is dat er nog
vaak kleine wijzigingen worden getest,
waardoor veel varianten ontstaan. In de
markt is nog geen gebruiksnorm, zodat er
wat betreft prestatie en kwaliteit veel verschillen bestaan tussen de diverse aanbieders.
In de begintijd van de PC was dit goed te
zien. Er waren bedrijven, als Commodore,
Atari en BBC, die homecomputers aanboden met niet-uitwisselbare software. Met
andere woorden: er was nog geen norm
gesteld. Nu is die norm uitgekristalliseerd
en is ook het aanbod veranderd. In de
introductiefase is het aantal verkochte
Figuur 1.10 Winkelwagentje ontworpen door Goldman in 1934 (bron: Bauproducten laag en er wordt, door de hoge
det, 1986)
kosten voor introductie en marketing,
meestal verlies geleden.
De strategie van het bedrijf is gericht op het aanwakkeren van de behoefte. In de groeifase wordt de kwaliteit veranderd. De verschillende varianten die zijn uitgeprobeerd,
worden verder uitgekristalliseerd. Het nieuwe product begint ook bij concurrenten een
reactie los te maken: zij proberen hun assortiment te verbeteren. Wellicht komen er ook
nieuwe aanbieders op de markt die mogelijkheden zien in dit product. De marketingstrategie is nu gericht op het behalen van een zo groot mogelijk marktaandeel.
In de volwassen fase is vrijwel duidelijk welke varianten werkelijk worden gevraagd. Er
zullen dus minder verschillende typen op de markt overblijven en nieuwe aanpassingen
zullen klein zijn. Het bedrijf heeft geleerd om het product efficiënter te maken, waardoor
de kwaliteit hoog is. De marketingstrategie is gericht op het behouden van het marktaandeel, omdat door concurrentie de winstmarges kleiner worden. De kostprijs zal in
deze fase sterk omlaag gebracht worden.
In de fase van teruggang dalen de verkopen. Het aantal varianten en de kwaliteit worden
minder. Het bedrijf stopt met niet goed lopende modellen en niet interessante verkooppunten worden afgestoten. Het product krijgt een lagere verkoopprijs om de voorraad
kwijt te raken en bestaande klanten vast te houden. Het bedrijf moet zich gaan richten
op nieuwe producten.
In figuur 1.9 is naast de verkooplijn ook de winstlijn aangegeven. Hierin zie je dat een
product bij de introductie veelal begint met verlies. Dat komt omdat de investeringen die
gedaan zijn om het product te ontwikkelen en te gaan produceren, eerst terugverdiend
moeten worden. In de groeifase komt het product op maximale winst, die uitvlakt in de
volwassen fase.
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Zoals je ziet heeft elke fase andere kenmerken. In de werkelijkheid duurt ook niet iedere
fase even lang. Voor het gemak echter worden dergelijke faseringen vaak in de marketingliteratuur weergegeven zoals in de tekening van figuur 1.9, namelijk dat alle fasen
even lang duren. Bovendien is het tijdsbestek voor ieder product anders. Maar ieder product wordt eens van de markt gehaald. Ook de rol van de productontwikkelaar is, als we
kijken naar de levenscyclus van een productsoort, in iedere fase anders. Bij de introductie zijn er nog verschillende varianten van producten te onderscheiden. In de groeifase
wordt als het ware de norm gesteld waar het product met zijn functies aan moet voldoen.
In de volwassen fase moet de kostprijs sterk omlaag gebracht worden. De productgeneraties die elkaar in de loop van de jaren opvolgen, zijn dus met verschillende doelstellingen ontworpen. Een bedrijf moet daarom een beleid ten aanzien van het hele pakket hanteren. Daarmee kunnen dalende verkoopcijfers van verouderde producten op tijd worden opgevangen met nieuwe, of vernieuwde, producten.

1. 1 0

Productbeleid en de introductie van nieuwe producten

Verkoop

Het productbeleid van een onderneming geeft aan welke producten op welk
moment op de markt komen, wanneer ze elkaar opvolgen of wanneer ze van de markt
worden gehaald. Daarnaast wordt erin aangegeven welke mensen en middelen aan de
productontwikkeling worden toegewezen. Het opstellen van dit beleid is een taak van
het topmanagement.

product A
product B

product C
Tijd

Verkoop

Figuur 1.11 Een productenpakket met gelijklopende levenscycli

product C

product B
product A

Tijd
Figuur 1.12 Een uitgebalanceerd productenpakket
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De aparte producten van een bedrijf
doorlopen allemaal een levenscyclus.
In het productbeleid moeten deze verschillende cycli op elkaar afgestemd
worden. In figuur 1.11 is het productenpakket aangegeven van een bedrijf,
waarbij alle drie de producten zich
tegelijk in de volwassen fase bevinden.
Dit heeft als consequentie dat deze producten, als zij over hun top heen zullen
zijn, alle drie vrijwel tegelijk zullen
moeten worden vervangen.
In figuur 1.12 zijn de levenscycli aangegeven van een evenwichtiger productenpakket. Introductie-, volwassenheids- en teruggangsfasen van de verschillende producten vangen elkaar op.
Hierdoor ontstaat een redelijk stabiel
omzet- en winstpatroon. Bovendien
kunnen nieuwe producten geleidelijk
aan geïntroduceerd en dus ontwikkeld
worden. Zo ontstaat een evenwichtig
beleid.
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Verkoop

Vaak heeft een bedrijf zijn producten verdeeld in een paar hoofdtypen modellen voor
verschillende niches. Elk hoofdtype wordt regelmatig zo vernieuwd, dat je kunt spreken
van een nieuwe generatie. In zo’n product worden de succesvolle features (gebruikskenmerken, zoals aantal en soort knopjes, vorm en omvang van de displays of het al dan niet
waterdicht zijn van het product) en verbeteringen uit de modellen van een vorige generatie samengebracht, zodat een duidelijk beter en onderscheidend nieuw product ontstaat. Dit nieuwe hoofdmodel is vanzelf weer de basis voor een nieuwe range van vervolgproducten.
Een voorbeeld van een dergelijk beleid is Sony met de Walkman. De Walkman werd aan
het eind van de jaren zeventig geïntroduceerd, zonder dat er een echt marktonderzoek
was gedaan. Het bleek dat Sony een nieuwe markt had ontdekt, die het bedrijf nog steeds
domineert. In 1990 werden meer dan tweehonderd verschillende modellen aangeboden.
Voor vrijwel elke niche, voor elk distributiekanaal en als antwoord op elke concurrent
wist Sony een Walkman te leveren.
Deze voorsprong blijft Sony voordelen opleveren. Ten eerste blijft Sony de markt domineren, omdat het bedrijf praktisch iedereen telkens weer tevreden kan stellen. Omdat in
nieuwe modellen oude extra’s standaard worden ingebouwd, bestaat er al een groep van
mogelijke klanten. Wat daarbij ook meespeelt is dat de naam Walkman een soortnaam is
geworden. Het tweede voordeel is de verlaging van de productiekosten. Alle typen zijn
op drie hoofdmodellen gebaseerd en verschillen maar weinig van elkaar. Het grootste
deel van de onderdelen is dus hetzelfde. Voor extra’s en vernieuwingen hoeven niet veel
aanpassingen te worden gemaakt. Sony kan dus met grote series werken, zowel in de
productie als bij de inkoop van onderdelen.
De introductie van nieuwe producten of modellen ter opvolging van oude modellen kan
op verschillende manieren gebeuren. De eerste, traditionele manier, weergegeven in
figuur 1.13, geeft de normale productlevenscyclus: een product wordt op de markt gezet
en eigenlijk nauwelijks vernieuwd. Philip Kotler geeft echter aan hoe deze levenscyclus
beïnvloed kan worden door de introductie van opvolgers.

Tijd
Figuur 1.13 De traditionele levenscyclus van een product na introductie (bron: Kotler, 1988)
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Verkoop

Een voorbeeld is het cycle-recyclemodel, zoals weergegeven in figuur 1.14. Het product
is eigenlijk al over zijn top heen en de vernieuwingen worden gebruikt om de levenscyclus van het product te verlengen. Dat zie je bijvoorbeeld bij auto’s; voordat werkelijk
een nieuw model op de markt wordt gebracht, kan het oude met een facelift nog een paar
jaar mee. De totale omzet wordt daarmee ook verhoogd.

eerste cyclus

recycling

Tijd
Figuur 1.14 Cycle-recycle in de levenscyclus van een product (bron: Kotler, 1988)

Verkoop

Daarnaast kan, door een meer geleidelijke opvolging van meer of minder succesvol vernieuwde producten, ook de totale levensduur van de productsoort worden verlengd. Dit
is weergegeven in figuur 1.15. Het is het beeld dat we hebben gezien bij de Walkman:
steeds nieuwe verbeteringen en features vanaf vlak na de introductie. Waarschijnlijk zal
met deze aanpak de omzet van de productsoort het grootste zijn. De aanpak wordt ook
gezien als een van de succesfactoren van Japan: veel kleine veranderingen die snel achter
elkaar op de markt worden geïntroduceerd èn worden getest door diezelfde markt. Een
bedrijf weet op die manier vrijwel meteen of een feature werkelijk aanslaat bij de kopers.
Deze features worden dan gebruikt, zoals gezegd, in de volgende generatie producten.
Dit geldt niet alleen in de audiomarkt, maar ook bijvoorbeeld in de auto-industrie.

Tijd
Figuur 1.15 Geleidelijke opvolging van producten (bron: Kotler, 1988)
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Slotopmerkingen

We hebben geprobeerd in dit hoofdstuk aan te geven hoeveel ‘macht’ wij als
gebruikers en consumenten eigenlijk hebben om producten en de ontwikkeling van producten te beïnvloeden. Een bedrijf dat producten op de markt wil brengen, zal met al
deze factoren, die nog eens weergegeven zijn in figuur 1.14, rekening moeten houden.
Een goede doelgroepkeuze, reclame en positionering is alleen mogelijk als het bedrijf een
goed beeld heeft van de markt, de diverse doelgroepen en hun kenmerken, de mogelijke
distributiekanalen met hun mogelijkheden en beperkingen, en van concurrerende en substituut-producten.
Voor productontwerpers is het van het grootste belang dat zij zich verdiepen in de
gebruikers van de te ontwerpen producten. Gebruikers zijn geen abstracte categorieën,
gerangschikt naar demografische en sociaal-economische kenmerken. Nee, gebruikers
zijn mensen van vlees en bloed, vol emoties, vol verlangens, met allerlei gewoonten en
gebreken. Bij succesvolle productontwikkeling blijkt veelal de waardering van de ‘echte’
gebruikers cruciaal geweest te zijn.
Naast de positionering van een nieuw product is voor het bedrijf ook het totale overzicht
van al zijn producten van belang: het productbeleid. Hiermee kan het zijn interne productontwikkeling sturen; welke nieuwe producten moeten ontwikkeld worden en wanneer moeten deze geïntroduceerd worden? In de volgende hoofdstukken kruip je in de
huid van het bedrijf en van de ontwerper; we zullen laten zien hoe in een bedrijf nieuwe
producten worden ontwikkeld en hoe je een productbeleid opstelt.

substituten

concurrenten

toeleverancier

bedrijf

distributie

ontwerper

product

marktsegment

doelgroep

koper
gebruiker

Figuur 1.16 Het product in zijn context

Hoofdstuk 1

Livin’ in a material world...
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