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Aansluitend bij degangbare algemene marketingdefinities (bijvoorbeeld Kotier,2003)gaan wijervan uitdat het marketingbeleidvan eenonderneming/organisatieeropgericht isomzogoed
mogelijk tevoorzien indebehoeften vaneengekozen doelgroep.
Ondernemingen houden hierbij rekening met hun sterkeenzwakkeeigenschappen ten opzichtevan deconcurrentie enmet de
randvoorwaarden diedoor deoverheid/samenleving aan productieenmarketing worden gesteld.
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e kern van het marketingbeleidzijn debeslissingen over
het wat, tegen welke kosten,
hoe, waar en wanneer van hetmarktaanbod. Dezebeslissingen grijpen aan
bij de marketinginstrumenten, in zijn
meest bondige vorm de4 P's, waarmee het beleid wordt gevoerd. Zij
bepalen de mogelijkheden maar ook
derisico'svan een onderneming in de
markt. Marketingsamenwerking kan
worden toegespitst op één of meer
van deze marketinginstrumenten. Zij
kan ook worden verbijzonderd naar
de fasen van een marketingplan, te
weten, ontwikkeling, ratificatie, uitvoering encontrole (initiation, ratification, implementation and control
(zieDouma en Schreuder, 1998/ Zij
isvaak verweven met samenwerking
opandere terreinen van het ondernemen, zoals productie.

De mate waarin marketingsamenwerking interfereert methet eigen marketingplan vande samenwerkende
ondernemingen afzonderlijk verschilt.
Samenwerking die zichbeperkt tot
onderdelen van deontwikkeling of
uitvoering vanhet eigen marketingplan bindt een onderneming minder
dan samenwerking dieook de ratificatie en controle van het marketingplan omvat; gezamenlijke verkenning
van de markt vanhet generieke product bindt ondernemingen minder dan
het gezamenlijk een product in de
markt zetten.Wij suggereren om de
marketingsamenwerking door een
onderneming teclassificeren op twee
dimensies,instrument van het marketingplan {product,prijs, promotie,
plaats (distributie)) en fase van het
marketingplan {ontwikkeling, ratificatie, uitvoering encontrole). De eer-

ste dimensie karakteriseert de
breedte van de samenwerking, terwijl detweede dimensie uitdrukking geeft aan de indringendheid
van de samenwerking voor het
beleid van een onderneming. Zo
wordt indiverse conventionele
marketingkanalen een product via
despot-market doorgestuwd van
producent naar groothandelaar zonder speciale vormen van marketingsamenwerking tussen ondernemingen. Hoewel ook in dergelijke
situaties producenten rekening zullen houden met de behoeften en
wensen vanafnemers, coördineert
demarktprijs vraag en aanbod. In
verticale marketingsystemen daarentegen, zoals een franchise-orga-

Diverse ondernemingen
trachten hun marktprestaties
teverbeteren door met anderesamen tewerken bij de
marketing vanhun producten endiensten, hier verder
aangeduid als marketingsamenwerking. Allianties, joint
ventures en coöperaties zijn
voorbeelden van marketingsamenwerking (Bunt,e.a.,
1991; Bucklin, e.a., 1993;
Anderson, e.a., 1990). De
aard enomvang van marketingsamenwerking evolueren
metde onderneming en haar
omgeving. Zo neemt bij
diverseproducten marketingsamenwerking in ketens
toe, terwijl klassieke vormen
van marketingsamenwerking,zoals het vrijwillig filiaalbedrijfen collectieve
reclame voordiverselandbouwproducten, relatief aan
betekenis hebben ingeboet.
Marketingsamenwerking
tussen ondernemingen toont
grote diversiteit. Zij kan
betrekking hebben op een
beperkt aantal aspecten van
het marketingbeleid, zoals
gezamenlijke promotie,

nisatie,bestrijkt marketingsamenwerking één of meer instrumenten
en fasen vanhet marketingbeleid.
Demeest vergaande coördinatie in
deketen, verticale integratie,
brengt het marketingbeleid in handen van de integrerende onderneming (zie figuur 1).
Vormen van marketingsamenwerking kunnen worden geclassificeerd aan de hand van het marketinginstrument en defase van het
marketingplan waarop de samenwerking betrekking heeft. In het
volgende wordt deze classificatie
nader uitgewerkt.
CLASSIFICATIE VAN MARKETINGSAMENWERKING OP

maar kanzich ook uitstrekken over het totale marketingbeleid, zoals bij diverse
marketingcoöperaties. Ook
kan marketingsamenwerking
verschillen naar het soort
onderneming, dat bij de
samenwerking betrokken is.
Terwijl marketingsamenwerking ineen keten verschillende typen ondernemingen
met complementaire belangen omvat,zoals producent
endetaillist (ziebij voorbeeld Mentzer, etal, 2000;
Cannon etal, 2001), heeft
marketingsamenwerking tussen ondernemingen uit een
bepaalde bedrijfstak betrekking op overeenkomstige
ondernemingen met soortgelijke belangen. Weduiden
het eerste typeals verticale
enhet tweede als horizontale samenwerking.
Studies over marketingsamenwerking tussen ondernemingen zijn talrijk. Terwijl
inhet verleden horizontale
marketingsamenwerking,
zoals tussen detaillisten, veel
aandacht heeft gekregen,
wordt thans verticale samenwerking uitvoerig bestu-

BASIS VAN MARKETINGINSTRUMENT
Indeclassificatie van marketingsamenwerking aan dehand van de
marketinginstrumenten sluiten wij
aan bij de elementaire indeling van
de marketinginstrumenten inde 4
P's, 'product (wat),prijs (welke
kosten voor afnemer), promotie
(hoe),plaats (waar, wanneer)'.
Product. Marketingsamenwerking
ophet gebied van het product komt
inveel gradaties voor. Het meest
vergaand is samenwerking op alle
voor de markt relevante productaspecten,het integrale product.
Coöperatieve zuivelondernemingen
zijn een voorbeeld. Desamenwer-

deerd (ziebijvoorbeeld:
Lusch, e.a., 1996; Coughlan,
e.a., 2001; Geyskens, e.a.,
1999; Geyskens, e.a., 2000;
Frazier, 1999;Heide, e.a.,
1988).Dit hangt samen met
hetgroeiend belang van
ketenvraagstukken en van
het uitbesteden van ondernemingsactiviteiten. Overigens
wordt door diverse auteurs
betoogd datde theorievorming tenaanzien van
moderne vormen van horizontale samenwerking, zoals
allianties op hetgebied van
productontwikkeling nog
bescheiden is, (Sheth, e.a.,
1999;Rindfleisch, e.a.,
2001).

De omvang en diversiteit
van marketingsamenwerking
maken het onmogelijk en
weinigzinvol om in het
bestek vanditartikel een
totaalbeeld vandit verschijnsel tegeven. Diverse
aspecten ervanzijn reeds
indringend bestudeerd, zoals
macht en vertrouwen inde
relatie tussenpartners in
een marketingkanaal (Etgar,
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1976;Lusch, e.a., 1982;
Gaski, 1984; Brown,
Johnson, e.a., 1995; Brown,
Lusch, e.a., 1995; Stern,
e.a., 1992; Coughlan, e.a.,
2001; Geijskens, e.a., 1998).
In deze bijdrage wordt
getracht een conceptueel
kader teontwikkelen, waarmee deaard van, respectievelijkde overeenkomsten en
verschillen in, marketingsamenwerking beter kunnen
worden begrepen. Dit kader
isopgebouwd uit respectievelijk:(a) basiskarakteristieken waarop marketingsamenwerking kan worden
geclassificeerd; (b)criteria
voor marketingsamenwerking en (c) organisatorische
aspecten van marketingsamenwerking. Vervolgens
wordt ingegaan op een aantalactuele ontwikkelingen in
ondernemingen en hun
omgeving die marketingsamenwerking bevorderen.
Met een aantal samenvattendestellingen over ontwikkelingen op hetgebied van
marketingsamenwerking
wordt deze bijdrage afgesloten.

Conventioneel
marketingkanaal

Gecoördineerd
marketingkanaal

Verticaalgeïntegreerd
marketingkanaal

maarthans onderdeel van
Euronext).

Onafhankelijkmarketingbeleidvanondernemingen

Samenwerkinginmarketingbeleidtussen
ondernemingen

Integratievan
marketingbeleidinéén
onderneming

Promotie. Ook bij promotie bestaan
gradaties in de mate van samenwerking (figuur 4),zowel de horizontale(gelijksoortige ondernemingen)
alsdeverticale (complementaire
ondernemingen inhet afzetkanaal).
De meest vergaande samenwerking
isdat ondernemingen hun product
gezamenlijk promoten. Een voorbeeld isde collectieve promotie
vanNederlandse bloemen en potplanten doorhet Bloemen Bureau
Holland dieuitheffingen van het
Productschap Tuinbouw wordt
gefinancierd. Collectieve promotie
van het generieke product van een
bedrijfstak kan door individuele
ondernemingen worden gecombineerd met depromotie van hun
eigen product. Bijvoorbeeld, kappersen makelaars adverteren hun
dienst collectief inaanvulling op
hun individuele promotie.
Promotionele samenwerking kan
zich ook richten op aspecten van
eenproduct ofdienstvan dedeelnemende ondernemingen. Zo kunnen ondernemingen of instellingen
indetoeristenbranche in aanvulling
opdepromotie van hun specifieke
diensten collectief reclame maken
voor de stad,de streek ofhet land
waarin deze diensten worden aangeboden. Hetmeest algemeen en
minst interfererend methet eigen
ondernemingsbeleid is sponsoring
doorondernemingen van maatschappelijke activiteiten, die het
imago van de desbetreffende
ondernemingen ondersteunt en zo
hopelijk bijdraagt aan de marketing
van deproducten van de desbetreffende ondernemingen.
Ondersteuning van plaatselijke
activiteiten doorde gezamenlijke
detailhandel van een stad ofwijk is
een voorbeeld. Dittype sponsoring
wordt inhetkader van
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen van meer betekenis.

Figuur 1:mate vansamenwerking in de verschillende kanalen.

king kanzich beperken tot één of
meereigenschappen van het kernproduct, opgevat alshet totaal van
producteigenschappen die de functionele waarde vaneen product
bepalen. Bij voorbeeld, gezamenlijk onderzoek van bepaaldeproducteigenschappen levert bouwstenen voorproductverbetering, zoals
een hogere voedingswaarde van
levensmiddelen. Samenwerking
kan zichook richten opproductattributen, diede kernwaarden van
een product ondersteunen en aanvullen, zoals gebruiksgemak
respectievelijk sociale, emotionele
enepistemische meerwaarde. Zo
verhoogt verpakking het gebruiksgemak, handhaaft zij deproductkwaliteit en voegt emotionele
waardetoe aan eenproduct. (Het
zij erkend datbij bepaalde producten,met name A-merken, de verpakking zodanig bijdraagt aan de
productbeleving doorde consument
dat zij een eigenschap van het kernproduct vormt.) Samenwerking ten
aanzien van verpakking heeft onder
meerbetrekking op standaardisering en milieu-aspecten. Dergelijke
samenwerking verhoogt de doelmatigheid van de fysieke distributie,
respectievelijk versterkt hetproductimago.
Wij suggereren in figuur 2drie
categorieën van marketingsamenwerking ten aanzien van hetproduct.
Wij erkennen dat de gesuggereerde
conceptuele afbakening tussen de
attributen diehet kernproduct bepalen en diewelke aanvullend en
ondersteunend zijn inde praktijk
niet altijd nauwkeurig valt te
maken.

Prijs. Marketingsamenwerking op
het gebied van deprijs (figuur 3)
kan, inafnemende betekenis,variëren van:(a)gezamenlijke prijsvaststelling;(b) samenwerking op
aspecten van deprijsstelling, tot (c)
samenwerking inprocessen enprocedures die deprijsvorming ondersteunen.
Samenwerking door prijsafspraken
is inNederland per 1 januari 1998
bij wet verboden. Wel heeft de
Minister van Economische Zaken
debevoegdheid om bepaalde soorten afspraken, dieeen positief
effect hebben opde economische
vooruitgang, van het kartelverbod
vrij te stellen. Toen de Nederlandse
mededingingswetgeving een misbruikwetgeving was,waren gezamenlijke prijsafspraken mogelijk,
mitsdeze het algemeen belang niet
zouden schaden:ja, mits.Zo
bestond inhet verleden onder meer
een minimumprijs voor suiker.
Marketingsamenwerking kan zich
ook opbepaalde aspecten van de
prijs richten, zoals het kortingensysteem dat een leverancier met
zijn klant overeenkomt.
Prijsbeïnvloeding door besturing
van het totale marktaanbod werd in
het verleden toegepast door de
Nederlandse groenteveilingen,
waarbij producten dieniet tegen
een vastgestelde minimumprijs
konden worden verkocht uit de
markt werden genomen. Deminst
vergaande samenwerking op het
gebied van deprijs is samenwerking bij het prijsvormingsproces,
zoals coöperatieve veilingen voor
siergewassen of een termijnmarkt
voor aardappels (opgezet door
ondernemingen uit de bedrijfstak,
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Plaats/Distributie. Evenals bij
andere marketinginstrumenten isde
meest vergaande distributiesamen-

werkingdiesamenwerking,waarbij
hetmarktaanbodvanproducten
naarplaats,tijd envormcollectief
gebeurt(figuur 5).Ditishetgeval
bijdiversemarketingcoöperaties
vanlandbouwers,zoalsdecoöperatievemarketingorganisatie 'The
Greenery'.Ondernemingenkunnen
distributiesamenwerking beperken
totspecifieke markten,ofafnemers,zoalsdesamenwerkingtusseneenproducentensupermarktin
categorymanagement. Ookkunnen
zijdistributiesamenwerkingbeperkentotonderdelenvanhetdistributieproces.Eenvoorbeeldisde
benuttingvanhetdistributiesysteemvaneencollega-onderneming,
piggybackmarketing(Keegan,
2002,p.244).
CLASSIFICATIE VANMARKETINGSAMENWERKING
NAARFASEVANHETMARKETINGPLAN
Eenondernemingkaninverschillendefasen vanhaarmarketingplan
metanderesamenwerken,zoalsin
deontwikkelingsfase doorgezamenlijk onderzoekenindeuitvoeringsfase doorgezamenlijke fysiekedistributie.Dsfasen ineenmarketingplan lijken dusookeenzinvolledimensievoorde classificatie
vanmarketingsamenwerking.
Analoogaandestappen ineen
beslissingsproces (Doumaen
Schreuder, 1998,p. 110)onderscheidenwijineenmarketingplan
defasen:ontwikkeling, hetgenererenvanvoorstellenvoorhetaanwendenvanmiddelenomeen
bepaaldmarketingdoel terealiseren;ratificatie, keuzevandevoorstellendiegeïmplementeerdmoetenworden;uitvoering, deuitvoering vandegemaaktekeuze; moni-

toring: hetmetenenevaluerenvan
demarketingprestatie.Inhetvolgendezullendezefasen enaspectenhiervanwordenbenutvoorde
classificatie vanmarketingsamenwerking.
Ontwikkelingsfase. Eenondernemingkanindeontwikkelingsfase
vanhaarmarketingplanmetandere
samenwerken ophetterreinvan
onderzoek,hetinwinnenvan
advies,respectievelijk deontwikkelingvanbeleid,productenen
diensten.Indezevolgordeis de
betekenisvandesamenwerking
voorhetmarketingbeleid vande
individueleondernemingvaak
indringender.
Samenwerken ophetgebiedvan
onderzoekomvateenbreedpalet
vanactiviteiten.Samenverzamelen
vanalgemenegegevensoverde
totalemarktisgoedkoperdanwanneerondernemingendit afzonderlijk doen.Dergelijk onderzoekverschaft achtergrondinformatie voor
heteigenbeleid,maar interfereert
nietmethetbeleidvandeindividueleonderneming.Zoverrichthet
CentraalBureauvoorde
Levensmiddelendetailhandeljaarlijksonderzoeknaaralgemene
marktontwikkelingen,dievan
belangzijnvoordeaangesloten
ondernemingenenverzamelenproductschappenmarktgegevensten
behoevevandeondernemingenuit
hunsector.Hierbijligtde technischeuitvoeringvanditonderzoek
vaakbijcommerciëleonderzoekbureaus.
Ookwerkenondernemingensamen
ophetgebiedvan fundamenteel
onderzoek,somsinpubliek-private
samenwerking,datbouwstenen
moetopleverenvoordeproduct-
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Figuur2:marketingsamenwerkingproduct
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ontwikkelingvande afzonderlijke
ondernemingen.Voorbeelden zijn
technologischetopinstituten,die
doorondernemingen,overheiden
onderzoeksinstellingenworden
gefinancierd, (bijvoorbeeldhet
WageningenCentreforFood
Sciences).
Sectororganisaties,maarookad
hoccombinatiesvanondernemingenkunnengezamenlijkadviezen
inwinnen overmogelijkereacties
opalgemeneomgevingsontwikkelingen.Samenwerkingbijhetontwikkelenvanbeleidsalternatieven
raakthetbeleidvandeindividuele
ondernemingen indringender,
indienuithetingewonnenadvies
algemenebeleidskadersworden
afgeleid, zoalsgedragscodesten
aanzienvanduurzaamheid.
Wetenschapenonderzoeksinstitutenhebbenspecifieke modellenen
methodenvoorbeleidsgerichtsectoronderzoek ontwikkeld,zoalshet
modelvanPorter(1998)overde
concurrentiekrachtvanlandenen
hetonderzoekvanKotier,e.a.
(1985)naardeconcurrentietussen
landen.
Gezamenlijke ontwikkelingvan
onderdelenvanhetproductof
beleidvanindividueleondernemingenheeft indringendegevolgen
voordesamenwerkendeondernemingen.Voorbeeldenzijndegezamenlijke ontwikkelingvanproductonderdelen indeelectronischeen
auto-industrie,maarookdegezamenlijke ontwikkelingvannieuwe
verbruiksproposities,zoalseen
nieuwemaniervan koffiezetten.
Hoewelookdergelijke samenwerkingdemarketingplannen vanindividueleondernemingen inbeginsel
nietbindt,isditinwerkelijkheid
vaakhetgeval,zekeralsdekosten
vansamenwerkinghoogzijn.
Ratificatie. Classificatie opbasis
vanmarketingsamenwerking inde
fase vanratificatiezoumenkunnen
indelenindrie mogelijkheden:
geensamenwerking,samenwerking
oponderdelenensamenwerking

voorhet totale marketingplan. De
eerste mogelijkheid, geen samenwerking bij ratificatie, betekent dat
ondernemingen hun marketingplan
individueel vaststellen en dat eventuele samenwerking indeontwikkelings- en uitvoeringsfase, zoals
collectief marktonderzoek en collectieve promotie/sponsoring,
slechts indirect doorwerkt inhet
marketingplan van deze ondernemingen. Detweede mogelijkheid
houdt indat gezamenlijke ratificatie van onderdelen van het marketingplan samengaat met gezamenlijke productontwikkeling en/of
beleidsvoorbereiding indeontwikkelingsfase, respectievelijk met
strategische samenwerking in de
uitvoeringsfase, zoals indedistributiestrategie. Bij de derde mogelijkheid, volledige marketingsamenwerking ratificeren ondernemingen gezamenlijk hun totale
marketingplan, dus de strategische
elementen van initiatie en implementatie.Zoverplicht zich een
franchisenemer tot het uitvoeren
van demarketingformule van de
franchise organisatie en werken
landbouwers samen ineen marketingcoöperatie.
Uitvoering. Ondernemingen kunnen samenwerking inde implementatiefase beperken tot aspecten van
hun marketingplan. Zo werken producenten strategisch samen met
detaillisten incategory management. Ondernemingen werken ook
met andere,zelfs met concurrenten,
samen door het beschikbaar stellen
van distributiefaciliteiten. Zo veilen
buitenlandse bloementelershun
producten viaNederlandse bloemenveilingen. Ditbiedt debuitenlandse telereen effectief afzetkanaal voorzijn producten en maakt
deNederlandse bloemenveilingen
interessanter alscentrum van internationale bloemenhandel respectievelijk biedt extra kostendekking.
Bij deuitvoering van een marketingplan komt ook samenwerking
van tactische aard aan de orde,
zoals gezamenlijke promoties.
Dergelijke samenwerking inde uit-
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Figuur 3: marketingsamenwerking prijs.

voeringsfase wordt beïnvloed door
omgevingsontwikkelingen, zoals
ontwikkelingen inde concurrentie.
Controle. Controlevormt het complement van ratificatie: worden de
doelstellingen, waaraan men zich
doorgezamenlijke ratificatie heeft
gebonden, waargemaakt? Als zodanig ligt gezamenlijke controle in
het verlengde van gezamenlijke
ratificatie. Het isbelangrijk om in
deze controlehetjuiste evenwicht
te vinden tussen enerzijds zeer
nauwgezette controle met het
gevaar van onvoldoende slagvaardigheid inde samenwerking en
anderzijds controle op hoofdlijnen
met alsgevaar te laat en te beperkt
inzicht innegatieve ontwikkelingen. Ditzoeken naar hetjuiste
evenwicht werkt door inde organisatievan de marketingsamenwerking.Werd vroeger inkleine coöperaties het beleid van directeuren
doorbestuur en raad van toezicht
zeer gedetailleerd gevolgd, thans
hebben veel grote coöperaties hun
onderneming ondergebracht in een
b.v.ofn.v.waarbij de leden-landbouwers via de Raad van
Commissarissen en Ledenraad het
beleid vanhet bestuur controleren.
Kleine ondernemingen kunnen
soms onvoldoende deskundigheid
hebben om hun samenwerkingsorgaan tecontroleren. Dit leidt
ertoe dat men,bijvoorbeeld in agrarische coöperaties,externe deskundigheid aantrekt inderaad van
commissarissen.
De aspecten van marketingsamenwerking indeverschillende fasen
van het marketingplan kunnen in
het schema van figuur 6 worden
samengevat.
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CRITERIA VOOR HET AANGAAN VAN MARKETINGSAMENWERKING
Debeslissing van een onderneming
om met andere ophet gebied van
marketing samen te werken is uiteindelijk gebaseerd ophet verwachte financiële voordeel. Dit
voordeel kan liggen ophet gebied
van effectiviteit, de betekenis voor
deomzet, vanefficiency, de gevolgen voor dekosten, respectievelijk
deonderhandelingsmacht, het aandeel inde consumentengulden.
Binnen deze algemene criteria kunnen specifieke criteria worden verbijzonderd.
EFFECTIVITEIT
Kanmarketingsamenwerking een
positieve bijdrage leveren aan de
omzet van de deelnemende ondernemingen? Om ditte beoordelen
zal een onderneming eventuele
marketingsamenwerking achtereenvolgens aan devolgende vragen
toetsen.
Zijn deproducten/diensten van de
samenwerkende ondernemingen
homogeen of complementair ten
aanzien vanhetaspect waarop de
samenwerking zich richt?
Wordt deze vraag ontkennend
beantwoord, dan zullen bepaalde
deelnemers onvoldoendevan de
marketingsamenwerking profiteren
enhaken zij af. Homogeniteit of
complementariteit ophet punt van
samenwerking isdaarom een noodzakelijke voorwaarde voor de
levensvatbaarheid van marketingsamenwerking.
Bij horizontale marketingsamenwerking tussen ondernemingen van
eenbedrijfstak isvaak homogeniteithet relevant criterium. Zo heeft
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Figuur 4:marketingsamenwerking promotie.

collectieve promotie voor het generieke product van een bedrijfstak
weinig zin,indien ondernemingen
uitdie bedrijfstak zich differentiëren met sterkeA-merken. Was bijvoorbeeld collectieve reclame voor
biervlak nadetweede wereldoorlogzinvol om het consumentenvertrouwen indatproduct te herstellen, zij isthans ondenkbaar in
een biermarkt waarin een beperkt
aantal ondernemingen met sterke
A-merken opereren. Ook in de
markt van consumptiemelk voltrekt
zich thanseen verschuiving van
collectieve naarmerkenreclame als
gevolg van concentratie in de
Nederlandse zuivelsector met twee
dominante ondernemingen,
Campina en FCDF,diebeide streven naar sterke merken. Niettemin
achten ook A-merkfabrikanten het
onder bepaalde omstandigheden
nuttigom algemene productaspecten gezamenlijk tepromoten, zoals
deondersteuning van het kwaliteitsimago van melk- en zuivelproducten door de Stichting Zuivel,
Voeding en Gezondheid.
Voor verticale marketingsamenwerking inketens is complementariteit vaak het criterium, zoals de
complementariteit van franchisegever (product, marketing, management) en franchisenemer (vestigingsplaats, locale deskundigheid).
Levert marketingsamenwerking,
waarbij aan de eis van voldoende
homogeniteit/complementariteit
vanproducten/diensten is voldaan,
structureel een betere omzet?
Homogeniteit of complementariteit
vanproduct/dienst iseen noodzakelijke maarniet voldoende voorwaarde voor succesvolle samenwerking. Immers,ook al isaan de

eisvan homogeniteit of complementariteit van producten/diensten
voldaan, dan nog zal een onderneming zich afvragen of samenwerkingdan wel individuele aanpak
aantrekkelijker isvoorhet oplossen
vaneen gemeenschappelijk marktvraagstuk. Zo kan het imago-probleem van deNederlandse tomaat
inde Duitse markt collectief worden benaderd door gezamenlijke
promotie en productbeleid, maar is
een ondernemingsgewijze benadering doorproductdifferentiatie en
merkpolitiek een alternatief, waarin
een bepaalde onderneming meer
heil kan zien. De laatste benadering
vereist wel dat de desbetreffende
onderneming overvoldoende capaciteiten beschikt om een winstgevende positie in demarkt inte
nemen.
EFFICIENCY
Kostenverlaging kan een belangrijk
criterium zijn voor marketingsamenwerking. Binnen dit criterium
kunnen specifieke eisen worden
verbijzonderd.
Kunnen ondernemingen bijdeontwikkeling of uitvoering van hun
marketingplan overeenkomstige
activiteiten goedkoper gezamenlijk
verrichten?
Gezamenlijk informatie verzamelen over detotale markt van een
product isgoedkoper dan wanneer
iedere onderneming dit individueel
doet. Dekosten van natuurwetenschappelijk onderzoek gericht op
het genereren van bouwstenen voor
productinnovatie-kunnenvoor de
afzonderlijke onderneming door
samenwerking worden verlaagd.
Kan een onderneming bijde uitvoering vanhaar marketingplan door
samenwerking met ketenpartners
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een betere coördinatie van complementaire activiteiten bewerkstelligen, die totlagere marketingkosten
leiden?
Erzijn talloze voorbeelden van
samenwerking inafzetketens tussen
ondernemingen met complementaireproducten en diensten, die uitwerkt in kostenbesparing.
Klassieke voorbeelden zijn de
samenwerking in logistieke processen en de afstemming van ICTin
afzetketens.
ONDERHANDELINGSMACHT
De onderhandelingsmacht van een
onderneming isbelangrijk voorhet
realiseren van een 'faire' prijs. De
vraag isnuofondernemingen door
samenwerking hun onderhandelingsmacht kunnen versterken?
Verbijzonderingen van deze algemene vraag zijn de volgende.
Kan door horizontale samenwerking de onderhandelingsmacht in
de markt worden versterkt?
Doorgaans zal door concentratie
van het aanbod in een samenwerkingsverband de onderhandelingsmacht van ondernemingen toenemen:het grotere volume maakt de
samenwerkende ondernemingen
een interessantere partner voor
grote afnemers en verkleint het
aantal alternatieven voor afnemers.
Klassieke voorbeelden zijn de
inkoopcombinaties inde detailhandel en afzetcoöperaties inde landbouw. Ook wordt ad hoc tussen
ondernemingen samengewerkt bij
de inkoop vanproducten, zoals in
bepaalde vormen van e-commerce.
Wordtdoor verticale samenwerking inketens de onderhandelingsmacht vaneen bepaalde deelnemer
vergroot of ingeperkt?
Erwordt wel betoogd dat achterwaartse integratie erop gericht is
omzeggenschap tekrijgen over de
beschikbaarheid van inputs. De
betekenis van onderhandelingsmacht inketens neemt toedoor de
toename van de samenwerking in
ketens.Terwijl diverse ondernemingen verticale samenwerking

nastreven om hun onderhandelingsmacht indeketen te versterken,
ervaren andereproducenten marketingsamenwerking, bijvoorbeeld
het vermarkten van producten
onderprivate label,alseen bedreiging van hun onderhandelingsmacht.
VOORBEELD.
Debetekenis van degenoemde criteria voor marketingsamenwerking
kan worden toegelicht aan de
ondernemingskarakteristieken
grootte van onderneming en mate
vanproductdifferentiatie (figuur 7).
Geval 1.Kleine ondernemingen
met homogene producten.
(Volledige mededinging)
Effectiviteit
- Producthomogeniteit biedt mogelijkheid tot samenwerking.
- Kleine ondernemingen met homogene producten kunnen beter
samen dan individueel een herkenbaar marketingbeleid voeren.
Efficiency
- Gezamenlijke marketing biedt
schaalvoordelen.
Onderhandelingsmacht
- Onderhandelingsmacht ten
opzichte van afnemers wordt versterkt door samenwerking.
Deze situatie is actueel bij kleine
producenten van basisproducten,
zoals inbepaalde agrarische
bedrijfstakken het geval is.
Ondernemingen in dergelijke
bedrijfstakken werken vaak samen
bij de marketing van hun producten,zowel onderling (horizontaal),
alsmettoeleveraars en afnemers
(verticaal).
Geval 2.Kleine ondernemingen

metgedifferentieerde producten en
diensten
(Monopolistische concurrentie)
Effectiviteit
- Producten/diensten van de ondernemingen uit een bedrijfstak zijn
heterogeen en horizontale marketingsamenwerking voorhet integrale product isdusniet effectief.
- Homogeniteit opbepaalde marketingaspecten, zoals de homogeniteit vanhet generiek product/
dienst,biedt mogelijkheden voor
samenwerking opaspecten van
het marketingplan.
- Kleine ondernemingen met gedifferentieerde producten kunnen
profiteren van verticale samenwerking met ketenpartners.
Efficiency
- Kleine ondernemingen met gedifferentieerde producten kunnen
generieke marketingproblemen
efficiënter collectief dan individueel aanpakken.
Onderhandelingsmacht
- Onderhandelingsmacht isals
gevolg van productdifferentiatie
soms sterk, maardoor de kleine
omvang van ondernemingen
gering.
- Gezamenlijke inkoop vergroot
onderhandelingsmacht.
Ondernemingen van dittype hebben alsgevolg van hun productheterogeniteit geen behoefte aan
het gezamenlijk vermarkten van
producten, maarwerken wel samen
op marketingaspecten.Voorbeelden
zijn makelaars,kappers en speciaalzaken in levensmiddelen.
Geval 3. Grote ondernemingen met
homogene producten.
(Homogeen oligopolie)
Effectiviteit.

++ <
Volledig,
opallemarkten

Jnspecifieke.
markten

_Oponderdelenvan
distributieproces

Figuur 5:marketingsamenwerking distributie.
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Geen

- Homogeniteit van product maakt
marketingsamenwerking in beginsel mogelijk.
- Ondernemingsgrootte bevordert
het zoeken naar individuele oplossingen, zoals productdifferentiatie,voor gemeenschappelijke/
generieke marketingproblemen.
Efficiency.
- Degrote omvang van ondernemingen vermindert de mogelijkheid om door horizontale samenwerking schaalvoordelen terealiseren.
- Wel werken diverse ondernemingen samen in fundamenteel
onderzoek vanwege dehogekostenvan dit soort onderzoek.
Onderhandelingsmacht
- Degrote ondernemingsomvang
vermindert debehoefte om door
horizontale samenwerking de
onderhandelingsmacht inhet
afzetkanaal te vergroten.
- Grote ondernemingen met homogeneproducten streven naar verticale marketingsamenwerking of
zelfs verticale integratie om de
marktpositie van hun producten
veilig te stellen.
Voorbeelden in deze categorie zijn
schaars omdat grote ondernemingen vaak met productdifferentiatie
reageren optoenemende concurrentie, met alsgevolg een verschuivingvan de marktvorm van homogeen oligopolie naar dievanoligopolie met productdifferentiatie.
Bedrijfstakken, diedeze eigenschappen van homogeen oligopolie
benaderen, zijn wellicht groothandelaren inbepaalde bulkgoederen,
zoalstarwe,of oliemaatschappijen.
Geval 4.Groteondernemingen, die
gedifferentieerde producten inde
markt aanbieden
(Oligopolie met productdifferentiatie)
Effectiviteit
- Ondernemingen zijn wegens hun
gedifferentieerde producten niet
gericht ophorizontale marketingsamenwerking omhun omzet te
vergroten. Erbestaat wel interesse
insamenwerking ophet terrein
van standaardisatie van bepaalde

tingsamenwerkingkanvariërentusgedelegeerdebevoegdheden,ofeen
producteigenschappen omzode
sendeuitersten 'geenspeciale
verzelfstandigde organisatie,stichcompatibiliteitvanproductente
voorziening'en'een nieuweonderting,coöperatie,b.v.ofn.v.
vergrotenendeomzettestimuleneming'. Debeslissinghieroveris
Financieelbelang. Indien financiëren.
afhankelijk van:(a)hetaantaldeelleconsequentiesvanverticalemar- Verticalesamenwerking isdoor
nemers aandemarketingsamenketingsamenwerking grootzijn,
dergelijke ondernemingensterk
werking;(b)dekansdatzich tijzoekendeelnemersnaarzekerheid
ontwikkeldomhuneigenmarktdensdeuitvoeringvaneenmarkedoorcontractueleafspraken.Men
positieveiligtestellen,zoalsdoor
tingplantactischeenstrategische
denkeaandesamenwerking ineen
nauwerelatiesmetbepaalde
vragen aandienentenaanzienvan
franchise organisatie.Volgensde
groothandels,agentenendealers.
de
punten
waarop
wordt
samengeeconomische
organisatie-theorie
Efficiency
werkt,
respectievelijk
(c)
het
finan(Douma,
Schreuder,
1998,p. 173)
-Horizontalesamenwerking
ciële
belang
dat
de
samenwerking
bevorderen
onzekerheid
overhet
gerichtopverlagingvanmarkeheeft
voor
de
deelnemende
ondereconomisch
resultaat
en
specificitingkostenisbijdergelijke ondernemingen.
teitvaninvesteringendecontractunemingenrelatiefbeperkt.Wel
eleverankeringvansamenwerking
werkendiverseondernemingen
Aantaldeelnemers.Naarmatemeer
tussen
ondernemingen.Inonderuitkostenoverwegingen samenin
ondernemingenbijeensamenwerzoek
van
verticalerelatiestussen
fundamenteel onderzoekdat
kingsproject betrokkenzijn, ishet
ondernemingen
iseenpositieve
gerichtisophetverkrijgenvan
voordeeffectiviteit vanhetproject
samenhang
vastgesteld
tussende
bouwstenenvooreigenproductvanmeerbelangdateenwerkgroep
specificiteit
van
investeringen
en
ontwikkeling.
ofeenzelfstandig opererendorgaan
de
mate
van
contractuele
binding
desamenwerkingnamensdedeel-Verlagingvandetransactiekosten
(zie:Rindfleisch enHeide,1997).
nemers(bege)leidt encontroleert.
isvoordittypeondernemingen
HoustonenJohnson (2000)concluTactischeenstrategischevragen.
vaakeenredenvoorverticale
deren
datdevoorkeurvooreen
Verwachtmendatbijde uitvoering
marketingsamenwerking,zoals
joint
venture
tenopzichtevanconvanmarketingsamenwerkingmet
contractueelvastgelegdesamentractuele
samenwerking
groteris
regelmaattactischeofstrategische
werkingmet afnemers.
naarmate
de
specificiteit
van
de
vragenoptreden,danisdeze
Onderhandelingsmacht
investeringen
in
de
relatie
(asset
samenwerkinggediendmeteen
-Groteondernemingenmetgedifspecificity) groteris.Hetopportupermanente
enslagvaardigeorganiferentieerde productenhebben
nismevanondernemersisvanbetesatie,zoalseenwerkgroepuitde
geenbehoefte omdoorhorizontakenisvoordekwaliteitvanverticadeelnemendeondernemingenmet
lesamenwerkinghunonderhandelingspositieindemarktte
versterken.
-Zijstrevenbijdeafzetvan
FASE
AARDVAN MARKETINGSAMENWERKING
hunproductennaarverticale
samenwerkingominde
Ontwikkeling :Samenwerkingdiehetmarketingplanvandeondernemingen
afzetketen alsketenregisseur
- directbeïnvloedt,
tekunnenoptreden.
- indirectbeïnvloedt.
Ratificatie
:Bekrachtigenvandemarketingsamenwerking,
ORGANISATORISCHE
- inontwikkelingsfase:
ASPECTENVANMARKE=metdirecteinvloedopmarketingplan,
TINGSAMENWERKING
=metindirecteinvloedopmarketingplan,
Hetresultaatvanmarketing- inuitvoeringsfase:
samenwerkingis afhankelijk
=vaneenstrategischelementvanmarketingplan,
vandewijzewaaropde
=vaneentactischelementvanmarketingplan,
samenwerkingisgeorgani- vanhettotalemarketingplan.
seerd.De institutionalisering
vandesamenwerkingende
Uitvoering :Uitvoeringvanmarketingplan:
relatietussendedeelnemers
- vanstrategischeelementenvanhetmarketingplan,
binnendezeinstitutionalise- vantactische/operationele elementenvanhetmarketingplan.
ring zijnvangrotebetekenis
voorhetsamenwerkingsresulControle
:Monitorenvanprestatie,evaluerenvanresultaat,terugkoppelen
taat.
- parallelaanratificatie.
Institutionalisering. Deinstitutionaliseringvandemarke-

Figuur 6:aard vanmarketingsamenwerking inde verschillende fasen.
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lemarketingsamenwerkingen heeft
veel aandacht gekregen in theorie
(Williamson, 1975)en onderzoek
(zievoor eenoverzicht: Wathne,
e.a., 2000).Ook horizontale marketingsamenwerking wordt wel contractueel vastgelegd om opportunistisch gedrag van deelnemers tegen
te gaan, zoals de contractuele bindingvan landbouwers met hun coöperatie.
Relatie tussen deelnemers aan de
samenwerking. Dewijze waarop
ondernemingen binnen de gekozen
institutionalisering met elkaar
omgaan isvangrootbelang voor
het succesvan een marketingsamenwerking. Belangrijk zijn in
dezerelaties machtsverhoudingen
en het vertrouwen tussen samenwerkende ondernemingen:
'Kunnen bepaalde ondernemingen
andere hun wil opleggen?',
'Bestaat ergevaar vooropportunistisch gedrag?'. Deze aspecten zijn
uitgebreid onderzocht. Veel aandacht isbesteed aan de bronnen
van macht, zoalsde macht om iets
aftedwingen tegenover de macht
dieberust opbeloning, of ondersteuning (Coughlan, e.a.,2001;
Stern, e.a., 1992;Gaski, 1984;
Brown,Johnson, e.a., 1995;
Brown, Lusch, e.a., 1995).Het vertrouwen tussen samenwerkende
partners inhet marketingkanaal
vormt een meerrecent onderzoeksthema.Zo isvastgesteld dat onderlingvertrouwen positief samenhangt met het ondernemingsresultaat (ziebijvoorbeeld Geyskens,
e.a., 1998).Ook desatisfactie van
ondernemingen overhun relatie
met ondernemingen in marketingkanalen isonderwerp van onderzoek geweest (Geyskens, e.a.,
1999). Deze wordt wel gesplitst in
een economische component, de
baten dieuit samenwerking voortvloeien,en een sociale component,
de kwaliteit vande sociale relatie
(zie Geyskens, e.a., 2000). Belangrijk voor de satisfactie van deelnemers ineenverticale samenwerking iseen aanvaardbare verdeling
vanhet samenwerkingsresultaat.

PRODUCTDIFFERENTIATIE
Groot
ONDERNEMING 4
Klein

Groot

Klein
Figuur 7: de viergevallen ten opzichte van elkaar.

OMGEVINGSONTWIKKELINGEN BEÏNVLOEDEN MARKETINGSAMENWERKING
Consumententrends, technologische ontwikkelingen en veranderende concurrentieverhoudingen
beïnvloeden de omvang en aard
van ondernemingen en in samenhanghiermee deomvangen aard
van marketingsamenwerking tussen
ondernemingen. Devolgende ontwikkelingen zijn inditverband van
betekenis.

1987).Ookkostenverlaging kan
voor grote ondernemingen een
argument zijn voor samenwerking
inmarketingkanalen. De trend
naar internationalisatie van marktenbevordert ook dat diverse midden-enkleinbedrijven metbuitenlandse collega's samenwerken
om internationaal producten en
diensten te kunnen aanbieden. Zo
werken marktonderzoekbureaus
samen metbuitenlandse collega's
in internationaal onderzoek.

- Ondernemingen zijngericht op
groei en internationalisering.
Schaalvoordelen inproductie en
marketing stimuleren de grootte
van ondernemingen. Grote ondernemingen proberen vaak hun
marktpositie teversterken door
productdifferentiatie en krachtige
merken. Ditvermindert de
behoefte aanhorizontale samenwerking,maarvergroot de
belangstelling voorverticale marketingsamenwerking om de
marktpositie in het marketingkanaal veilig te stellen. Grotere
ondernemingen en deafname van
handelspolitieke belemmeringen,
zoals inhet kader van EUen
WTO,bevorderen internationalisering van deafzet. Internationaal
georiënteerde ondernemingen
werken vaak samen met buitenlandsehandelaren en grootwinkelbedrijven om hun marketingbeleid aan de specifieke omstandigheden van land en regio aan te
passen (zie ook Anderson, e.a.,

• Ondernemingen zijngericht op
hun kerncompetenties.Veel ondernemingen richten zich op hun
kerncompetenties en besteden
andere activiteiten uit. Het beleid
evolueert van 'Slechts uitbesteden
watmenzelf niet kan',naar
'Slechts zelf doen watmen niet
kan uitbesteden'.Deze evolutie
wordt doorEvansen Wurster
(2000,p.203, p.211) uitdagend
beschreven als: 'Today, deconstruction (of thecompany) continues toextend intoownership,
risk bearing, and control.
Factoring,leasing,andthe sale of
receivables allow companies to
move whole classes ofassets and
risks off theirbalance sheets and
onto those of institutions better
ableto carry them.... Theresult is
a business environment characterizedbyporous company boundaries '. Ook andere auteurs, wijzen op denoodzaak voor ondernemingen van 'networks,alliances,
partnerships,joint ventures and
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outsourcing.' (Wind, Main,
1998). Dezetrend naar concentratieopkerncompetenties en uitbesteden vergroot debetekenis van
marketingsamenwerking met partners inhet marketingkanaal, met
name aan de inkoopzijde.
Technologische vooruitgang, met
name in deICT,bevordert de
mogelijkheid om de marketingprocessen inhet kader van uitbestedingte coördineren.
-Ondernemingen zijngericht op
innovatie. De levenscyclus van
producten wordt korter. Veel producten worden voordat hun technische levensduur ten einde is
vervangen op grond van economische,meer efficiënte alternatieven,ofop grondvan psychologische overwegingen, zoals niet
meermodern, uitde mode. Dit
proces wordt gestimuleerd door
eentoenemende welvaart en veranderingen inwaarden en levensstijl.Aande aanbodskant dienen
zich metregelmaat wetenschappelijke vondsten en technologieën
aan diemogelijkheden bieden
voor nieuwe producten en diensten. Deproductinnovatie, die op
deze ontwikkelingen inspeelt, vereist vaak grote investeringen in
R&D en marktintroductie en
diverse ondernemingen werken
daarom samen in basisonderzoek.
Aangezien de introductie van
nieuwe producten met aanzienlijke marktrisico's gepaard gaat, stimuleert productinnovatie ook
samenwerking inde markt, zoals
standaardisatie van bepaaldeproducteigenschappen, die de compatibiliteit vannieuwe producten
bevorderen: 'Companies collaborate todefine industry wide standards for products or technologies,especially inareas where
innovations will succeed only ifa
critical mass of users adopts
them...' (Evans and Wurster,
2000, p.217). Dergelijke samenwerking ophet gebied van productontwikkeling komt ook voor
tussen concurrerende ondernemingen, coopetition

(Brandenburger, e.a., 1996).
-Ondernemingen zijn ketengericht.
Aanpassing vanproducten aan de
behoeften van kwaliteitsgerichte
afnemers vereist thans meer coördinatie van processen inhet afzetkanaal danvia demarktprijs kan
worden bewerkstelligd. Verticale
samenwerking inketens is dan
ook aan deorde van de dag. Zij
vergroot het marktinzicht van
ketenpartners, stimuleert de
betrokkenheid en motivatie van
ondernemingen en verhoogt de
efficiency van de marketingoperatie. Sheth en Sisodia (1999)stellen à&\partnering in ketens
belangrijker wordt: virtual integration wint terrein ten opzichte
van vertical integration.
Belangrijke vormen van ketensamenwerking zijn Franchising,
Efficient Consumer Response,
Vrijwillig Filiaalbedrijf. Het succesvan Franchise-systemen
berustmetname opde strakke
samenwerking tussen Franchisegever en Franchisenemer inde
uitvoering van de marketingformule.Ook de ketenstrategie van
Efficient Consumer Response
heeft duidelijke marketingcomponenten, zoals Category
Management, Efficient
Promotions en Efficient
Innovations (zie Kahn, McAlister,
1997).Een andervoorbeeld van
ketengericht ondernemingsbeleid
met een duidelijke marketingcomponent is de marketing van privatelabels waarbij detaillist enproducent samenwerken om eenproduct terealiseren dat qua
kwaliteit-prijsverhouding past bij
demarketingfilosofie van de
detaillist. Strakkeketenregie als
voorwaarde voor succes vanverticale marketingsamenwerking
heeft bij sommige gevestigde vormen van verticale samenwerking
geleid tot aanscherping van de
coördinatie.Zo is de samenwerking tussen landbouwers en hun
coöperatieve onderneming aangescherpt om metmeerprecisie op
de behoeften van doelgroepen te
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kunnen inspelen.
DISCUSSIE
Inhetvoorgaande iseen conceptueelraamwerk voor samenwerking
ophet gebied van de marketing
ontwikkeld. Tevens zijn ondernemingskarakteristieken derevue
gepasseerd, dievan betekenis zijn
voor deze samenwerking.
Afsluitend wordt een aantal algemene aspecten van marketingsamenwerking in eenviertal stellingen samengevat.
Stelling 1. Terwijl marketingsamenwerking door ondernemingen inhet verleden vooral voortvloeide uithet individuele gemis
vanelementaire marketingcapaciteiten, is marketingsamenwerking
thans vaakeen onderdeel van een
uitgekiende marketingstrategie van
ondernemingen, diezelf over aanzienlijke marketingcapaciteiten
beschikken.
Deklassieke vormen van marketingsamenwerking, zoals coöperatieve ondernemingen en vrijwillige
filiaalbedrijven, zijn opgericht door
kleinschalige ondernemers, zoals
landbouwers, winkeliers en groothandelaars. Deze bedrijven waren
door hun bescheiden omvang en
geringe productdifferentiatie niet in
staat om een effectief marketingbeleid tevoeren. Opgericht in een
periode waarin deeisen aanproduct en service nog niet zo stringent waren, einde 19eeerste helft
20 e eeuw, isdestijds eenvorm van
samenwerking gekozen die thans
vaak tevrijblijvend lijkt voor een
effectieve marketing. Deze samenwerkingsvormen zoeken daarom
naar aanpassing van de organisatie
om voldoende marketingscherpte te
kunnen realiseren.
Grote ondernemingen onderkennen
thans het nut van samenwerking op
onderdelen van hun eigen marketingstrategie. Voordelen hiervan
kunnen liggen in snellere marktpenetratie, een aantrekkelijk pakket
complementaire producten enkostenefficiëntie in productvernieuwing en logistieke service.
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Stelling 2.
Marketingsamenwerking tussen
ondernemingen kanhet best worden begrepen vanuit de gezichtshoekdat deze samenwerking
wordt ontwikkeld en uitgevoerd
door een marketingsysteem, dat
uittwee of meer ondernemingen
bestaat.
Intoenemende mate geeft niet één
maar een groep ondernemingen in
onderlinge samenwerking inhoud
aan een marketingpropositie voor
eenbepaalde doelgroep. De
samenwerkende ondernemingen
vormen een marketingsysteem
bestaande uit meer ondernemingen. Ditmarketingsysteem kan tot
stand komen door horizontale
samenwerking, tussen overeenkomstige ondernemingen, dan wel
door verticale samenwerking, tussenelkaar opvolgende ondernemingen inde keten. Wij hebben
inhet voorgaande betoogd dat
marketingsamenwerking, dus een
marketingsysteem van meer
ondernemingen, thans vaak
gewenst isom een effectief marketingbeleid tekunnen voeren.
Vanuit die optiek ishet zinvol om
een marketingplan te zien als het
resultaat van een marketingsysteem van samenwerkende ondernemingen. Ditbetekent dat naast
de inhoud van het marketingbeleid ook de organisatie ervan
meerbetekenis krijgt.
Stelling 3.Bij samenwerking van
ondernemingen ineen marketingsysteem ishet van belang om de
taakverdeling tussen strategie,
tactiek enfacilitering van het
marketingproces te onderscheiden.
Ineen marketingplan kan men
onderscheid maken tussen de
strategie, de hoofdkarakteristieken van de marketingpropositie,
detactiek,verbijzonderingen van
de algemene marketingstrategie
naar specifieke marktsegmenten
en marktsituaties, respectievelijk
defacilitering, technische uitvoering van processen door derden.
In een marketingsamenwerking
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vervullen ondernemingen die de
strategie definiëren de leidende rol.
Bij devormgeving van de tactiek
zijn naast de strategiebepalende
ondernemingen ook ondernemingen betrokken, diede uitvoering
van het marketingplan verrijken op
basisvan hun specifieke kennis van
doelgroepen en marktverhoudingen. Voorbeelden zijn groothandelaren, agenten en dealers die de
producten van de 'strategisch'
samenwerkende ondernemingen in
bepaalde markten afzetten.
Tactische aanpassingen per marktsegment betreffen onder meerkleineproductaanpassingen, aangepaste dienstverlening envariatie in
prijsstelling. Deze zijn vaak plaatsen tijdgebonden. Elementen van het
marketingplan, zoals transport en
voorraad, worden ook wel gefaciliteerd dóórgespecialiseerde ondernemingen. Deze ondernemingen
hebben inbeginsel geen invloed op
de strategie en detactiek van de
marketingsamenwerking maar kunnen opbasisvan hun unieke kennis
en kunde het marketingplan effectieveren efficiënter uitvoeren.
Stelling4.Regionale clustervorming vanondernemingen bevordert
horizontale samenwerking in de
facilitering vanhet marketingproces.
Toename vanhet aantal ondernemingen ineenbepaalde regio vergroot de mogelijkheid van kostenoptimalisering en kwaliteitsverbetering door samenwerking inde uitvoering van bepaalde marketingactiviteiten, zoalshet opzetten van
gemeenschappelijke transportfaciliteiten.Zij bevordert ook devestiging van gespecialiseerde bedrijven,zoals logistieke ondernemingen,waaraan ondernemingen marketing-activiteiten kunnen uitbesteden.
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