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Stellingen
I
nv-vervangende en IPV-ondersteunende systemen kunnen een bijdrage
leveren aan de effectiviteit van de verkopende onderneming.
Dit proefschrift

n

Door het gebruik van een IPV-ondersteunend systeem neemt de
hoeveelheid tijd, die een verkoper bezig is, met de door het systeem
ondersteunde taken toe. Indien efficieny wordt gedefinieerd als de
hoeveelheid tijd, die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren,
dan werkt de Industriële Persoonlijke Verkoper winder efficiënt door
het gebruik van een IPV-ondersteunend systeem.
Dit proefschrift

in

HV-vervangende systemen voor het definitie-gesprek worden
voornamelijk gebruikt door medewerkers uit de afdelingen R&D en
Engineering. Dit soort systemen wordt nauwelijks gebruikt door
Inkopers.
Dit proefschrift
IV
Industriële Persoonlijke Verkopers hebben vaak te maken met de
inkoper als "gate-keeper" van het inkoopcentrum. HV-vervangende
systemen ontnemen de inkoper gedeeltelijk de mogelijkheid zijn rol
als "gate-keeper" , met aan de ene kant van de "gate" de verkopers
en aan de andere kant van de "gate" de overige leden van het
inkoopcentrum, te vervullen.
Dit proefschrift
V
Door de invoering van een IPV-ondersteunend systeem zullen
Industriële Persoonlijke Verkopers in toenemende mate van huis uit
gaan opereren. Dit heeft voor de verkopende onderneming als voordeel
dat de hoeveelheid tijd, die verloren gaat met het reizen van en
naar het (verkoop) kantoor, alsmede de kosten van het kantoor voor de
verkopers, zullen dalen.
Dit proefschrift

VI
Bij Industriële Marketing Informatie Systemen is het interne
rapportage systeem niet slechts een van de componenten van het
systeem, maar het fundament onder het systeem. Dit fundament, met
als belangrijkste component het IPV-ondersteunende systeem, dient
dan ook eerst aandacht te krijgen alsvarens tot invoering van een
Industrieel Marketing Informatie Systeem wordt overgegaan.
Kotier, Marketing Management: analysis,
planning and control,(1991)

vu

Bij de modelleerbaarheid van probleemsituaties, kan de AI
("Artiflcial Intelligence") worden gezien als aanvullend op of als
alternatief voor de OR (Operationele Research). Beide disciplines
zullen in de toekomst dan ook gebaat zijn bij een samenwerking in
één probleemoplossend vakgebied.
Telgen, Oratie aanvaarding ambt Hoogleraar, (1988)
VIII
Het probleem met de standaard invoering van de meest gebruikte
(standaard) software pakketten voor de logistiek en de financiële
administratie is, dat deze pakketten zo flexibel zijn, dat ze na
invoering zelden meer standaard zijn. Hierdoor komt een integrale
benadering bij meerdere implementaties, binnen één bedrijf, in
gevaar.
Kumpe, Snelheid is de sleutel tot succes, Bedrijfskunde
(1989)
IX
Da activiteiten van "Corporate Raiders" zijn schadelijk voor de
ontwikkeling en invoering van een Informatie Technologie Strategie,
omdat door deze activiteiten de aandacht van het management
voornamelijk wordt gericht op de korte termijn.
Jarvenpaa, Executive Involvement and Participation in the
Management of Information Technology,MIS Quarterly (1991)
X
Het probleem met automatisering ter verhoging van de structurele
flexibiliteit van de verkoop en de marketing is, dat de
automatisering zelf nog niet structureel flexibel is.
Volberda en van der Stelt, Bedrijfskunde, (1989)
XI
Als managers hun maandsalaris in 5 minuten kunnen verdienen door het
nemen van een schrandere beslissing, is het onbegrijpelijk dat de
meeste managers niet genoeg hebben aan een 40-urige werkweek. Tenzij
de meeste managers zelden dergelijke schrandere beslissingen nemen.
Davis, Information Technology and white collar
productivity, The Executive, (1991)

xn
De promotie van het promotieonderzoek in de
maatschappijwetenschappen, door medewerkers bij een bedrijf,
verdient nog veel aandacht. In het bedrijfsleven wordt bij het
begrip promotieonderzoek vaker gedacht aan interne promotie dan aan
wetenschappelijk onderzoek.
John Kerkhoven
Computersystemen ter ondersteuning en vervanging van Industriële
Persoonlijke Verkoop,
wageningen, 22 November 1991
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Proefschrift
ter verkrijging van de graad van doctor in de landbouw- en milieuwetenschappen,
op gezag van de rector magnificus Dr. H.C. van der Plas,
in het openbaar te verdedigen op vrijdag 22 november 1991 des namiddags te vier
uur in de aula van de Landbouwuniversiteit te Wageningen.
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Promotoren: Dr. Ir. M.T.G. Meulenberg
hoogleraar in de marktkunde en het marktonderzoek
Ir. M.S. Elzas
hoogleraar in de informatica
Dr. P. van Beek
hoogleraar in de operationele analyse

VOORWOORD
Een proefschrift komt over het algemeen op naam te staan van één persoon. Het
schrijven van een proefschrift is echter niet een taak die door een individu zelfstandig kan worden volbracht. De ben dan ook velen dank verschuldigd voor de steun,
de adviezen en de medewerking die ik heb gekregen bij het schrijven van dit proefschrift. Een aantal van hen zou ik graag bij name willen noemen.
Ineke van der Bijl, mijn echtgenote, heeft me geweldig gesteund en me keer op
keer de kracht gegeven om door te gaan. Het schrijven van dit proefschrift was
indirekt ook voor haar een zware belasting.
De promotoren c.q. begeleiders, gaven essentiële aanwijzingen om het onderzoek
in de juiste richting te sturen. Alle begeleiders hebben het gehele onderzoek meegemaakt en ieder van hen heeft op zijn eigen wijze bijgedragen aan de opbouw van
dit multi-disciplinaire proefschrift. Prof. Dr. Ir. M.T.G. Meulenberg ben ik grote
dank verschuldigd voor de vele (avond-)uren die hij heeft besteed aan de uiterst
zorgvuldige coaching ten behoeve van zowel de ontwikkeling als de toetsing van
het onderzoeksmodel. Prof. Ir. M.S. Elzas heeft de juiste paden aangewezen binnen
de Informatica, die bewandeld moesten worden om tot een theoretische en praktische uitwerking van het onderzoeksmodel te komen. Hij leerde me om afstand te
nemen van een onderwerp waar ik dagelijks mee bezig was, op die momenten dat
ik het overzicht dreigde te verliezen. Prof. Dr. P. van Beek wist de juiste steun en
aanwijzingen te geven bij de ontwikkeling van de besluitvormingsmodellen ten behoeve van het onderzoek, waar de vakliteratuur en mijn kennis aanvankelijk te kort
schoten.
Het onderzoek is voornamelijk in deeltijd uitgevoerd tijdens en naast commerciële
werkzaamheden bij het Nederlandse verkoopkantoor van het chemie-concern ICI.
Ik wil mijn collega's bij ICI bedanken voor hun steun en medewerking bij het
onderzoek. In het bijzonder de heer P.E. Bongers (in 1990, Chairman & Managing
Directer Commercial, ICI Holland BV). Hij toonde vertrouwen in de onderzoeksprojecten, alhoewel deze voor het bedrijf vaak ongebruikelijk en niet zonder financieel risico waren. Tevens wil ik de heer F.H.M. Noyons (in 1985 Sales Manager,
Kunststoffen & Polyurethanen, ICI Holland BV) bedanken. Hij had het oorspronkelijke idee voor het EPOS-project en nam veel risico's om het EPOS-project
internationaal geaccepteerd te krijgen. Zijn begeleiding en enthousiasme waren
essentieel om te leren werken in de ICI-cultuur en om de vele bedreigingen voor
het onderzoek het hoofd te kunnen bieden.

VOORWOORD

Aan menig deel van het onderzoek is meegewerkt door stagiaires en hun begeleiders aan de universiteit Ik wil met name de stagiair(e)s noemen: Ir. Kees Jacobs, Ir.
Erik Ruisch, Ir. Dick Heinrich, Ir. Gerard van Gent, Ir. Jan Feikema, Ing. Wim van
Heyzen, Ir. Abco Janssens, Ir. Egbert Klaassen, Drs. Erik de Roode, Ir. Erik Geerts,
Ir. René Seyger, Ir. Edwin Syssens, Ir. Cees-Willem van Rooy, Ir. Jos Peerbooms,
Peter van Rij (Ir.in spé) en Drs. Liesbeth Lans. Zij gaven nieuwe impulsen aan het
onderzoek en maakten de praktische uitwerking van tijdrovend onderzoek mogelijk. Allen werden beloond binnen hun studie voor dit werk. Een aantal tevens
binnen ICI in de vorm van een arbeidscontract.
Ten slotte wil ik, Corinne van Iersel, Emmie de Waardt, Cor Kerkhoven en Boudy
van Leeuwen bedanken voor hun adviezen aangaande de leesbaarheid en vormgeving van dit proefschrift

SAMENVATTING
Dit proefschrift heeft als onderwerp computersystemen ter ondersteuning en vervanging van Industriële Persoonlijke Verkoop.
Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe Industriële Persoonlijke Verkoop
(IPV) efficiënt en effectief kan worden ondersteund en vervangen. IPV wordt
hierbij gedefinieerd als alle activiteiten gericht op face-to-face contact met de
bedoeling een transactie te realiseren tussen twee industriële partijen. IPV-vervangende systemen zijn in staat (een gedeelte van) het face-to-face contact te vervangen. IPV-ondersteunende systemen bevorderen de IPV-activiteiten.
De partijen betrokken bij het face-to-face contact, zijn het inkoop- en het verkoopcentrum. Vanuit het verkoopcentrum zijn hier voornamelijk, maar niet uitsluitend,
verkopers bij betrokken. Vanuit het inkoopcentrum zijn vaak medewerkers uit de
technische afdelingen betrokken bij het face-to-face contact als het gaat om de
materiaal- of de produktkeuze. Medewerkers uit de inkoopafdeling zijn vooral
betrokken bij de leverancierskeuze.
Indien de operationele activiteiten van een industrieel "persoonlijk" verkoper worden bekeken dan kunnen er 5 hoofdactiviteiten (planning, voorbereiding, gesprek,
rapportage en opvolging) worden onderscheiden. Ieder van deze activiteiten, komt
in meer of mindere mate in aanmerking voor ondersteuning door computersystemen.
Omdat binnen het inkoopcentrum meerdere personen betrokken kunnen zijn bij het
face-to-face contact, is gekozen voor een indeling van het inkoopproces zelf, in
plaats van een indeling naar activiteiten van een inkoper. Zeven fasen worden
onderscheiden in het inkoopproces (herkenning behoefte, zoeken leveranciers,
definitie karakteristieken, evaluatie materiaal, acquisitie offerte, evaluatie offerte,
selectie leverancier).
De koppeling van de IPV-activiteiten van het verkoopcentrum met het inkoopcentrum wordt gelegd door het verkoopgesprek. Er zijn 6 gesprekssoorten benoemd
(introductie, definitie, controle, commercieel, herhaling en fire-fighting). Indien
het verkoopcentrum met een nieuw inkoopcentrum te maken krijgt zullen meestal,
in volgorde, het introductie-, het definitie-, het controle- en het commerciëlegesprek plaatsvinden, alvorens een transactie met het inkoopcentrum tot stand
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komt. Voor deze vier gesprekssoorten kunnen IPV-vervangende systemen worden
ontwikkeld. Het herhalings-gesprek en het fire-fighting-gesprek zijn niet direkt
gericht op het verkrijgen van transacties.
Via de 4 gesprekssoorten kan in het onderzoeksmodel een koppeling worden
gemaakt tussen de 5 fasen in het verkoopproces en de 7 fasen in het inkoopproces.
Verschillende technieken en modellen uit de Informatica en de Operationele Research zijn gebruikt bij de uitwerking van het onderzoeksmodel. Speciale aandacht
is geschonken aan de mens-computer interface en de bruikbaarheid van Expert en
Hypertekst Systemen. Beide soorten systemen blijken partieel bruikbaar voor IPVvervangende systemen.
De Operationele Research biedt een aantal mogelijkheden om besluitvormingsmodellen voor de verschillende IPV-vervangende systemen te ontwikkelen. In detail
zijn twee eenvoudige en twee complexe modellen uitgewerkt Een complex Iaminatie-probleem is opgelost met behulp van een nieuwe Geheeltallige Lineaire Programmerings formulering. Het zagen van kunststofplaten is opgelost via het snijalgoritme van Wang.
Er zijn verschillende computersystemen ontwikkeld voor het vervangen en ondersteunen van IPV. Alleen EPOS II (vervanging definitie-gesprek), EPOS F (vervanging definitie- en controle-gesprek) en HOLDAP 4.3 (ondersteuning IPV) zijn
daadwerkelijk gebruikt door verkopers en klanten. De opvolger van EPOS II (in
1990 was versie IV al uit) wordt inmiddels bij vele duizenden inkoopcentra in de
wereld gebruikt Het HOLDAP concept is momenteel bij vele honderden verkopers
binnen de bestudeerde organisatie in gebruik.
Uit het onderzoek blijkt dat EPOS JJ, gemiddeld één maal per 2 weken, 21 minuten
lang door leden van inkoopcentra werd gebruikt. In Nederland was EPOS II in
1987 ongeveer 8000 uur in gebruik, terwijl één verkoper per jaar ongeveer 120 uur
aan het definitie-gesprek besteedt.
EPOS II wordt door de verkopers zelf als ondersteunend systeem gebruikt. Het
systeem blijkt met name ondersteunend te werken voor commerciële verkopers die
in een technisch complexe omgeving moeten opereren. EPOS blijkt niet alleen voor
nieuwe contacten met inkoopcentra te zorgen, maar ook voor extra offerteaanvragen en extra omzet Het EPOS-concept is inmiddels overgenomen door
(bijna) alle grote chemie concerns in de wereld.
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Uit het onderzoek naar HOLDAP 4.3 blijkt dat de hoeveelheid informatie in het
verkoopcentrum significant is gestegen als gevolg van de invoering van HOLDAP.
Op grqnd hiervan wordt verwacht dat de effectiviteit toe zal nemen als gevolg van
een betere besluitvorming.
De efficiency van de verkopers wordt echter (nog) niet positief beïnvloed door
HOLDAP. Bij sommige verkopers is er in de eerste maanden van het gebruik zelfs
een duidelijk negatief effect meetbaar.
Belangrijke neven-effekten van HOLDAP zijn een grotere bereidheid van verkopers om van huis uit te gaan werken, minder behoefte aan secretariële ondersteuning en een grotere arbeidssatisfactie.
Dit onderzoek toont aan dat Industriële Persoonlijke Verkoop op deelgebieden
efficiënt en effectief kan worden ondersteund of vervangen door computersystemen. Er zijn echter ook deelgebieden waar ondersteuning of vervanging theoretisch
nog onmogelijk of praktisch ongewenst is. Er mag op aanzienlijke theoretische en
praktische vooruitgang op deelgebieden worden gerekend in de komende jaren.
Volledige vervanging van IPV blijft echter voorlopig fictie.

