Marketing: een discipline,gericht ophet beleid van organisaties ten
opzichte van hun omgeving*
M. T. G. Meulenherg
1. Inleiding
Marketing, als wetenschappelijke discipline, richt
zichopderelatietusseneenondernemingoforganisatieendedoelgroep(en)inhaaromgeving.Oorspronkelijk stond hierbij de winstgerichte onderneming
centraal.InhetlaatstedecenniumheeftdeMarketing
alsdiscipline ook toepassinggevonden in niet-winstgerichte organisaties. De toepassingsmogelijkheden
vanMarketinginuiteenlopende organisatiesenvoor
uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken iseen
redenominditartikelMarketingaandeordetestellen
alsdisciplinegerichtophetbeleidvanorganisatiesten
opzichte van hun omgeving.
Marketing heeft bij Nederlandse ondernemingen in
de zestiger jaren grote belangstelling gekregen. Afstemmingvanhetondernemingsbeleid opdebehoeftenvanpotentiëleafnemerswerddestijds,ondermeer
alsgevolgvan degroeiende koopkracht, van grotere
betekenis. Uiteraard kwamen reedsvóórdezeintroductie van Marketing in de óü'er jaren een aantal
hierondervallendeactiviteiteninNederlandseondernemingen aan de orde.
MarketingisinNederlandookalswetenschappelijke
discipline sindsde 60*erjaren in betekenis toegenomen. Wel dient erop te worden gewezen dat in het
economisch onderwijs bepaalde onderdelen van de
Marketing-discipline in vakken als Organisatie en
Techniek vande Handel reedsvoordien aandeorde
kwamen. Ookhetsindsde50'erjaren aandeNederlandse Economische Hogeschool gedoceerde vak
CommerciëleEconomieomvatbelangrijke onderdelenvandeMarketing-discipline.ThanswordthetonderwijsindeMarketinginNederland onderzeeruiteenlopende namen verzorgd, zoalsmarketing, commerciële economie, commerciële beleidsvorming,
commerciële bedrijfseconomie en marktkunde. Wij
zullen op de nuances, die met deze verschillen in
naamgeving samengaan, niet verder ingaan. De uitbouwvanMarketingalswetenschappelijkediscipline
vondzijnneerslaginconcepten,modellenentheoriën
dienietalleeninwinstgerichteondernemingen maar
ook in andere organisaties bruikbaar.bleken te zijn.
Marketinggroeide,ookinNederland,uittoteendiscipline met brede maatschappelijke toepassingsmogelijkheden. Een beeld hiervan geeft het recente boek
van Leeflang en Beukenkamp (1981). In dit artikel
willenwijdezeontwikkelingschetsenvanMarketing
alsdiscipline,gerichtopderelatietussendewinstge-

richteondernemingenhaarmarkt,naarMarketingals
disciplinediedienstbaarisaandestructureringvanhet
beleidvaneenorganisatietenopzichtevanhaaromgeving in het algemeen.
Hiertoe zal eerst de ontwikkeling van Marketing als
wetenschappelijke discipline bondigworden besproken. Vervolgens wordt een algemeen kader voor de
benadering van marketingvraagstukken gegeven en
wordentoepassingsmogelijkhedenvandeMarketingdisciplinevoorbeleidsvraagstukkengeïllustreerdaan
Marketinginrelatietotnieuweprodukteneninrelatie
tot enkele belangrijke omgevingsontwikkelingen.
Enigeopmerkingenovertoekomstigeontwikkelingen
indeMarketingvormendeafsluitingvandezebijdrage.
2. DeontwikkelingvanMarketingalswetenschappelijke discipline
'Marketingistheprocessinasocietybywhichindividualsorpublicandprivateorganizationsidentify the
needsandwantsoftheirrespectiveclients,designand
develop the products, services and ideas to satisfy
these needs and wants, communicate information
aboutthem,distributethemandexchangethemsoas
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to create value for the parties involved' (Carman,
1980).Dezedefinitie isdeuitkristallisatievandeontwikkeling in de Marketing sinds het begin van deze
eeuw.Eenaantalhoofdpunten vandezeontwikkeling
willen wij hier schetsen.
Sindsproduktievoordemarktplaatsvindt,bestaatde
noodzaaktotafstemmingvanhetaanbodopdevraag
indemarkt.Dezeafstemmingwordtineersteaanleg
bewerkstelligd door het prijsmechanisme. Hierdoor
komteenevenwichttussenvraagenaanbodtotstand,
dat mede afhankelijk isvan karakteristieken van de
markt, zoals de aangeboden produktkwaliteiten, de
structuur van het afzetkanaal en de marktvorm. Nu
bestaan iniedere markt verschillen naar plaats, tijd,
hoeveelheid en kwaliteit tussen de verhoudingen
waarin geproduceerd en geconsumeerd wordt, die
nietvolledigdoor deprijsvorming wordenweggenomen. Bij voorbeeld, een lage kwaliteit zal bij een
doorzichtige markt de prijs ongunstig beïnvloeden
maardelagereprijsmaaktnietduidelijkhoedekwaliteitvanhetbetreffende produkt zoumoeten worden
aangepast. Marketing heeft daarom vanaf zijn ontstaan een ruimere vraagstelling dan 'aanpassing van
vraag en aanbod door een goede werking van het
prijsmechanisme'. Om de aanpassing van produktie
enverbruiknaarplaats,tijd,hoeveelheidenkwaliteit
zosnel en goed mogelijk door te voeren, moeten in
concrete marktsituaties tevens bepaalde marketingfuncties worden verricht, zoals transport, voorraad
houden,graderenensorteren,marktinformatie, kredietverlenenenacquisitie.Alswetenschappelijkediscipline heeft Marketing zichaanvankelijk gericht op
deuitoefening vandezefuncties. Indeperiode19101920waren,aldusBartels,indeVerenigdeStatende
kern-onderwerpenvandeMarketing-discipline: 'selling,buying,transportingandstoring'(Bartels,1970,
p. 36).Marketingwasindezebeginfase vooralbezig
metdevraaghoeeenreedsgerealiseerdeproduktiezo
goed mogelijk kon worden afgezet; de doorstuwing
van produkten van producent naar consument, het
distributiegebeuren, stond centraal. Ditwordt weerspiegeld in een definitie van Marketing uit de 20'er
jaren:'...allofthoseactivitiesinvolvedinthedistributionofgoodsfrom producerstoconsumersandinthe
transfer of title thereto' (Bartels, 1970,p. 41). Produktpolitiekenreclamebeleidhaddenindezebeginfaseniet zo'n belangrijke plaatsbinnen de Marketingdiscipline als tegenwoordig.
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Indebeginfase vandeMarketingzijndriebenaderingenuitgekristalliseerd,dietotdevijftigerjaren hoofdstromingen indeMarketing-discipline zijn gebleven,
teweten defunctionele benadering, de institutionele
benadering en de produktbenadering. In de eerste
benaderingswijze, die wel aan Shaw wordt toegeschreven (Clark enClark, 1947)staandefuncties die
moetenwordenuitgeoefend voordedoorstuwingvan
prouktenvanproducent naarconsumentcentraal.Zij
werdendoorClarkenClarkalsvolgtsamengevat:'A.
Functionsofexchange: 1.Selling(demandcreation),
2. Assembling (buying) - B. Functions of Physical
Supply:3.Transportation,4.Storage-C.Facilitating
functions; 5.Financing,6.Risk-taking,7.Marketinformation' (itscollectionandinterpretation),8.Standardization (Clark en Clark, 1974).
De institutionele benadering die door Bartels wordt
toegeschrevenaanNystromenWeid(Bartels,1970,p.
36),concentreertzichopdeinstitutendiebijdedoorstuwingenafzetvanproduktenbetrokkenzijn:groothandel,kleinhandelentechnischemarkten,zoalsveiling, beurs. Duddy en Revzan (1953) hebben deze
institutionelebenaderingverderuitgedieptin:Agencystructures,destructuurvandehandel;Areastructures,destructuurvanhetgebieddatdooreenmarkt
wordt bediend; en Price structures,de prijsstructuur
vaneenbepaaldgoedalsonderdeelvandeprijsstructuur van een groot aantal goederen.
Deproduktbenaderingtenslottegaatervanuitdatde
Marketing van ieder produkt zoveel specifieke kenmerkenbezitdatdezeperproduktcategorie afzonderlijkmoetwordenbestudeerd.Dezebenaderingismet
name veel toegepast voor landbouwprodukten.
Na de tweede wereldoorlog isMarketing als wetenschappelijke discipline in een stroomversnelling geraakt. De Marketing Management benadering komt
totbloei.Hierinwordtdevraaggesteldhoeeenondernemingopdemarktmoetinspelenomhaarondernemingsdoelterealiserenmetbehulpvandeterbeschikkingstaandeinstrumenten. Deinstrumenten worden
opuiteenlopende wijzegecategoriseerd. Eengebruikelijke indeling isdie in: Produkt (de potentiële behoeftenbevrediging), Prijs (dekoopkrachtdiedepotentiëleverbruikermoetopgevenvoordeverwerving
van het produkt), Promotie (reclame en verkoopbevordering die potentiële verbruikers informeren,
tot aankoop motiveren en stimuleren), Distributie
(plaatsentijdstipwaaropdepotentiëleverbruikereen
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produktkanverwerven).Dezeinstrumenten worden
gezamenlijk wel aangeduid als 'Marketing Mix'. De
Marketing Management benadering onderkent drie
faseninhetMarketingproces:'Analysis,Planningand
Control' (Kotler, 1980). Zij heeft de consumentenoriëntatie inhetMarketingprocescentraalgestelden
heeft zoeen grote stimulans gegeven aan het consumentenonderzoek. Hetprodukt kreegalsinstrument
van het marktbeleid een centrale plaats:'Where the
pre-1940periodwaspreoccupiedwithtryingtomake
the same product cheaper, thepostwar period sawa
new dimension added to competition, in which the
focuswastotry and makethe old product better, or
even more bold, to try and launch a new product
(McKitterick, 1957).DegroeiendewelvaartinWestEuropa gedurende de periode 1950-1970 vergrootte
de bestedings- en keuzemogelijkheden van consumenten, waarop ondernemingen met aangepaste en
nieuwe produkten konden (moesten) inspelen.
De Marketing Management benadering vond in
eersteaanlegvooraltoepassingbijondernemingendie
in massaproduktie merkartikelen opde markt brengen. Zij isgeleidelijk gemeengoed geworden onder
producenten van consumptiegoederen, maar heeft
ook op aangepaste wijze inganggevonden intalvan
andereondernemingen,zoalsbijproducentenvankapitaalgoederen envangrondstoffen, bij detailhandel
engroothandel.Zijheeft eenverbredingvandemarketing als wetenschappelijke discipline bevorderd.
Naastdetraditioneleonderbouwingdoordeeconomische theorie gaan de gedragswetenschappen en de
wiskunde,inhetbijzonder deoperationele research,
bijdragen leveren aan theorievorming en de ontwikkelingvanbeslissingsprocedures:Marketinggroeituit
tot een interdisciplinair vak. Marketinggaat een bijdrageleverenaandeintegraleanalyseenplanningvan
hetondernemingsbeleidtenopzichtevandemarkt.In
ditkaderwordenookconceptenenmodellenontwikkeld die op het beleid ten aanzien van één specifiek
marketinginstrument,bijvoorbeeldhetproduktofde
prijs, de nadruk leggen. Hoewel Marketing op deze
wijzeeeneigen'bodyofknowledge'heeftontwikkeld,
is volgens Halbert (1965) en Hunt (1976) de eigen
Marketingtheorie,indezinvan'asystematicallyrelatedsetofstatements,includingsomelawlikegeneralizations, that is empirically testable" (Hunt, 1976),
zwak gebleven.
Eenvandebelangwekkendste pogingentoteeninte-

gralemarketingtheorieisgedaandoorAldersonineen
functionalistische benaderingvandeMarketingtheorie:'Functionalism stressesthewholesystemandundertakes to interpret the parts in terms of how they
serve the system". (Alderson, 1957,p. 16). Carman
merktoverAldersonstheorieop:'Aldersonsawhimselfasafunctionalist becausehewantedtosharpenthe
distinctionbetweendescriptiveandnormativetheory.
He attempted tobuild normative theory by focusing
onthefunctions performed withinthesystemshestudied"(Carmen,1980).Aldersonstheorieisechterniet
tot een standaardtheorie van de Marketing uitgegroeid.
Ook opbepaalde onderdelen van het marktbeleid
heeft in de marketing theorievorming plaats gevonden. Zokan menwijzen optalrijke bijdragen vande
Marketing aan de theorie van het consumentengedrag,waarvoorkanwordenverwezen naarhandboeken,zoalshetboekvanEngelenBlackwell(1982),aan
deontwikkelingenmarktpenetratie vannieuweprodukten (Wind, 1982),aandetheorievormingoverde
prijsalskwaliteitsindex,zoalsbijvoorbeelddoorGabor en Granger (1966), Monroe (1979), McConnel
(1968), aan de theorievorming wer de werking van
reclame,zoalsdoorFarrisenAlbion(1980),Lambin
(1976),Nelson (1974),Simon (1970)enaandetheorievorming overdistributie,zoalsde graviteitswetten
endetheorieënoverevolutievandedetailhandel(zie
bij voorbeeld Stern en Ansary, 1,982).
De succesvolle toepassing van Marketing Managementinwinstgerichteondernemingen leiddeook tot
toepassingvanMarketinginniet-winstgerichte organisatieseninhetgezamenlijk beleidvangroepen ondernemingen,ophetniveauvandebedrijfstak. Voor
detoepassingvanMarketinginde niet-winstgerichte
organisatiewashetboekvanKotier(1982)'Marketing
forNon-profitOrganisations'eenmijlpaal.Specifieke .
karakteristieken, zoals de andere doelstelling van
niet-winstgerichte organisaties, het moeilijk kunnen
metenvanhetmarktresultaatendeinvloedvansponsorsopdeMarketingdoelstellingvereisendezeverbijzondering. Buiten de toepassing van Marketing op
niet-winstgerichte organisaties, die produkten of
dienstenaanhundoelgroepaanbieden,wordtMarketingooktoegepastvoorhetoverdragenvanbepaalde
sociale ideeën en voor het bevorderen van sociaal
wenselijkgedrag.Menspreektindatkadervan'Social
Marketing'.KotlerenZaltman (1971)hebben 'Social
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Marketing'aldusgedefinieerd: '...thedesign,implementation and control of programs calculated to influence theacceptabilityofsocialideasandinvolving
considerationsofproduct planning,pricing,communicationsandmarketingresearch'.'SocialMarketing'
onderscheidt zich volgens Fox en Kotler (1980)van
'Social communication' doordat het in beginsel alle
instrumenten van de Marketing Mixbenut voor het
realiseren van een bepaald doel, dus ook produkt,
prijs, distributie en andere vormen vanpromotie en
zich niet beperkt tot het instrument communicatie.
EenanderetoepassingvanMarketingisdieopmacroniveau, op het niveau van groepen ondernemingen.
Groepenondernemingen (vaak degezamenlijke ondernemingenvaneenbedrijfstak) trachtenreedslang
in samenwerkingsverbanden, zoals coöperaties of
Marketing Boards,hunproduktenaftezetten. Ook
dezeorganisatiesbenuttenhierbijMarketingtechnieken. Alszodanigbestaat ergeen principieel verschil
metMarketing opondernemingsniveau. Praktisch is
er hetverschildatdematevansamenwerkingtussen
de ondernemingen in dergelijke samenwerkingsvormen demogelijkheden vooreengezamenlijk marktbeleid stek beïnvloedt.
In de afgelopen tien jaren is de belangstelling voor
Marketing op macro-niveau gegroeid, waarbij de
maatschappelijkegevolgenvaneenbepaaldmarktbeleidmedeindebelangstellingstaan:'Macromarketing
isthe study of exchange activities and exchangesystemsfromasocietalperspective'(ShawverenNickels,
1979). Volgens Zif (1980) zijn er twee dimensies,
waarop micro- en macromarketing kunnen worden
onderscheiden,tewetenhetaggregatie-niveauenhet
alofnietbeschouwenvandegevolgenvanmarketing
voordesamenleving.Ookindienslechtséénvandeze
tweefactoren grote betekenis heeft, zou men, aldus
Zif, van macromarketing kunnen spreken. Beperkt
mendezegevolgenvoordesamenlevingtotdemaatschappelijke kosten van het Marketingproces, dan
komtmenbijvragendieookinhetverledenreedsvaak
aandeordezijngesteld,zoalsdoorVaileR. S.,GretherE.T.enCoxR.(1952)inhunstudie:'Marketing
intheAmericanEconomy'.Demaatschappelijkegevolgenvaneenbepaaldmarktbeleidvanondernemingen worden thans echter breder geëvalueerd. Men
denkeaanderelatievaneenmarktbeleidtoteventuele
milieuverontreiniging, grondstoffenproblematiek en
consumentisme.
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NietalleendoortoepassingopnieuwemaatschappelijkeprobleemgebiedenisdeMarketing-disciplinegegroeidmaarookdoordeuitbouwvanMarketingtheorieen-modelleninrelatietotdeproblemenvanondernemingen. Concentreerde Marketing Management
zichindeondernemingineersteaanlegopeenbepaald
produktofmerk,hetbleekookzeerweltoepasbaarop
vraagstellingen vandeonderneming alsgeheel.Men
denke aanvragenoverproduktontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie op ondernemingsniveau (Ansoff, 1965).Recent isMarketing op hetniveau van de totale onderneming onder het thema
'StrategieMarketPlanning',uitgebreidmetprocedures om het produktassortiment op ondernemingsniveau te evalueren; zie bij voorbeeld Abell en Hammond (1979).
DekwantitatievemodelmatigebehandelingvanMarketing-vraagstukkenheeftsterkaanbetekenisgewonnen,ziebijvoorbeeldFunke(1976),Kotler(1971)en
NaertenLeeflang (1980),SchultzenZoltners(1981).
Ruimere benutting van de gedragswetenschappen
heefthetinzichtinMarketing-vraagstukken vergroot.
Ditgeldt niet alleen voorconsumentengedrag enreclame,maarookvoor distributievraagstukken, zoals
bijvoorbeeld door Stern (1969).Erzijn ooksindsde
60'erjarenanderebenaderingswijzen ontwikkelddie
nietalsfundamenteel nieuwestromingenindeMarketing kunnen worden beschouwd. Een daarvan isde
systeembenadering waarbij de onderneming alseen
Marketing-systeem wordt opgevat dat ten opzichte
vanzijn omgevingeenbepaald doeltracht terealiseren:Alderson (1957),Fisk(1967)enCarman(1980).
Met de groei van Marketing als wetenschappelijke
disciplinezijnindeMarketingbepaaldesubdisciplines
ontstaan. Ditgeldtvoordestudievanhetconsumentengedragdieookveelaandachtkrijgtindeeconomischepsychologie,economischesociologie,huishoudkundeenvoedingswetenschap.Verbijzondering binnendeMarketingvaltookwaartenementenaanzien
vandeFysiekeDistributie,diezichrichtopdeintegraleplanningvantransport,voorraadhoudenenandere
voortstuwingsactiviteiten bij goederen. Deze activiteiten wordenook indeBedrijfskunde ende OperationeleResearchbestudeerd;alszodanigvormtFysiekeDistributieeenonderdeelvan'BusinessLogistics',
ook wel integrale goederenstroom-besturing genoemd. Hunt (1976) heeft de volgende drie criteria
voorgesteldomdethansbestaande verbijzonderingen
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van de Marketing te classificeren: macro (groep ondernemingen) tegenover micro (één onderneming),
winstgericht tegenover niet-winstgericht en positief
(hoe werkt het) tegenover normatief (hoe moet het
werken).Carman(1980)onderscheidtzesparadigmata, die indeMarketingtheorie worden benut: a) het
'micro-economisch'paradigma;b)hetparadigmavan
'overredingenattitudeverandering';c)hetparadigma
van'conflictoplossing';d)het'algemeen-systeem'paradigma; e) het 'functionalisme' paradigma; f) het
'socialeruil'-paradigma.Hijsuggereerteencombinatievan d) en f), een 'systeem/ruil' paradigma alshet
fundamentele paradigmavandeMarketingalswetenschappelijke discipline.
De verbreding enverdieping vande MarketinghebbengeleidtotzeeralgemenedefinitiesvandeMarketing.Zodefinieerde Kotier(1980,p.19)Marketingin
1980als'Marketingishumanactivitydirectedatsatisfying needs and wants through exchange processes',
terwijl hij in de eerste editie van hetzelfde boek uit
1967Marketingdefinieerde als:'Marketingistheanalyzing, organizing, planning, and controlling of the
firm's customer- impinging resources, policies, and
activitieswithaviewtosatisfying theneedsandwants
of chosen customer groups at a profit'. Een andere
recentedefinitievanMarketingluidt:'...thoceactivitiesthatrelateanorganizationsuccessfully toitsenvironment'(Hughes,1978,p.3).DezeerruimteopvattingoverdeinhoudvanMarketing,zoalsindedefinitiesvanKotlerenHughestotuitingkomt,heeftkritiek
van Marketing deskundigen opgeroepen (zie Hunt,
1976). Deze deskundigen menen dat een dergelijke
sterk verruimde opvatting van Marketing deverdiepingvandezedisciplinetenbehoevevanhetcommercieelbeleidvandeondernemingschaadt.Persoonlijk
zijnwijdemeningtoegedaandatdezeveralgemening
vandeMarketingeenwinstpunt is.Zij biedt Marketing alswetenschappelijke discipline een algemener
en fundamenteler kader.
Opgrondvanhetvoorgaandeoverzichtvanontwikkelingen in de Marketing, lijkt het verantwoord deze
discipline te karakteriseren alsde discipline diezich
richt opderelatievaneenorganisatiemethaaromgeving.Dezealgemenebenaderingwillenwijindevolgende paragraaf structureren aan de hand van een
aantalbegrippenuithetsysteemdenken (Churchman,
1968).

3. Marketing,eendisciplinegerichtopderelatietusseneenorganisatie en haar omgeving:een nadere
precisering
Marketingrichtzichopdevraagstellinghoeorganisaties hun doelstelling ten opzichte van hun omgeving
kunnenrealiseren.Marketingkanhierbij eentweeledigebijdrage leverenaanhetbeleidvanorganisaties.
In de eerste plaats biedt hij een denkkader om het
beleidvaneenorganisatietenopzichtevanhaaromgevingte structureren. Alszodanigkan Marketing een
bijdrageleverenaanhetbeleidvaniedereorganisatie.
Hijbiedtdenkkadersvoorhetvaststellenvandespecifieke doelstellingten aanzienvandeomgeving,voor
hetbepalenvanderelevanteomgevingsvariabelenen
van de in beginsel beschikbare instrumenten. Ook
draagt hij mogelijke beleidsalternatieven aan. In de
tweedeplaatsheeftMarketing,alsdiscipline,specifieketheorieën,modellenentechniekenontwikkeld,die
kwantitatieve oplossingen voor bepaalde marketing
problemenleveren.Dezezijnvooreengrootgedeelte
ontwikkeld binnen het kader van de winstgerichte
onderneming.Hunpotentiëlebijdrage aanhetbeleid
vanniet-winstgerichteorganisatiesiswellichtietsminder dan aan dat van winstgerichte ondernemingen,
omdat marketingvariabelen voor niet-winstgerichte
organisaties soms moeilijk meetbaar zijn.
3.1 Dekader-scheppendefunctievanMarketinginhet
externebeleidvanorganisaties.De kader-scheppende
functie vandeMarketing kanworden toegelicht aan
dehand vanbegrippen uit het systeemdenken, zoals
dezedoorChurchman(1968,p.29,30)wordenonderscheiden,tewetendoelstelling,omgeving,middelen
(instrumenten), onderdelen van en beheer van een
systeem.
Doelstelling. Een voor de Marketing relevante indelingvanorganisatiedoelstellingenisdieinwinstgerichteenniet-winstgerichte.Binnendezeklassenkaneen
verdereverfijning wordendoorgevoerd,zoalsbinnen
deklassevanwinstgerichtedoelstellingen:winstmaximalisatie of een bepaald rendement op het geïnvesteerd vermogen. Niet-winstgerichte organisatieszullen maximale afzet van hun produkt of diensten nastrevenondervoorwaardedathunkostengedektworden. Deze doelstelling zal dan worden nagestreefd
ondervoorwaardedatdegoodwillbijsponsorsoppeil
blijft.
IneenconcreetMarketingplanzalbinnendezealge183
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mené ondernemingsdoelstelling vaak een specifieke
Marketing doelstelling worden geformuleerd, zoals
bij voorbeeld het realiseren van een bepaald marktaandeel. Deze Marketing doelstelling zalniet alleen
worden vastgesteld op grond van strategische maar

service; het beleid van consumentenorganisaties; de
nevenvoorwaarden vandeoverheid,zoalshetwetgevend kader;dewensenvaneventuelesponsors. Dergelijkekarakteristiekengevenrichtingaanhetmarktbeleidvaneenorganisatietenopzichtevanhaaromge-

Doelen Marketing plan
gericht op:

Tussendoelen per Marketing instrument
gericht op:
voor:

Winst niveau

Produkt

Rendement
Omzetniveau
Marktaandeel

Prijs
Reclame
Distributie

ookopgrondvantactischeoverwegingen.Dealgemenedoelstellingvaneen Marketing planzalintussendoelenvoorhetbeleidoponderdelen,zoalsprodukt-,
prijs-, reclame- en distributiebeleid worden uitgewerkt:
Omgeving. De omgeving van een onderneming of
organisatie,opgevatalseenmarketingsysteem,omvat
aan de afzetzijde de elementen: consument, distributie-onderneming,concurrentie,consumentenorganisatie, overheid, toeleveranciers, respectievelijk
eventuelesponsorsaandeinvoerzijde. Hoewel Marketinginbeginselinhoudt'opdebehoeften enwensen
vande doelgroepinspelen', moet inhet marktbeleid
tevensmetdeoverigeomgevingselementen, zoalsde
concurrentie, rekening worden gehouden. Sommige
auteursonderscheiden naastdezevoorde marketing
specifieke taakomgevingeen aantal algemeneomgevingselementen, die voor de Marketing van belang
zijn, zoals algemene economische ontwikkeling, sociaal-culturele ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Wij
besteden hier aan dezealgemene omgevingselementenweinigaandacht,omdatondernemingenuiteindelijk via Marketing-specifieke omgevingselementen
metdezealgemeneeconomischeontwikkelingenwordengeconfronteerd. Dekarakteristiekenvandetaakomgeving hebben grote invloed op het marktbeleid
datgewenstisomeenbepaaldmarktdoeltebereiken.
Menkanhierbijdenkenaan:behoeften, aspiratiesen
koopkrachtvanconsumenten;hetmarktbeleidvande
concurrenten, zoals hun produkten, prijsniveau en
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ving.Naarmatededynamiekvandeomgevinggroter
is,wordtdeMarketing-taakomvangrijker.Deorganisatie moet vanuit haar Marketing doel voortdurend
inspelen op de omgevingsveranderingen. Marketing
alswetenschappelijke disciplineheeftzich gedifferentieerdnaardeomgevingskarakteristieken waarophet
Marketingsysteemisgericht.ZoisIndustriëleMarketingverbijzonderd alsdeMarketing waarbij dedoelgroep voor de afzet van produkten en diensten uit
ondernemingen bestaat. Deze verbijzondering is
doorgevoerd omdat Marketing modellen en -theorieën, ontwikkeld voor consumptiegoederen vaak
minder goed toepasbaar zijn op de Marketing van
grondstoffen enhalffabrikaten. Hetspecifieke karaktervandeomgevingbijafzet opinternationale marktenheeft geleidtotdeverbijzonderingvanInternationale Marketing, c.q. Exportmarketing.
Middelen.DeinstrumentenvandeMarketingzijn:het
produkt/dedienst: 'wat wordt aangeboden?', dedistributiemethode:'waar,wanneerenhoewordtaangeboden'?, prijs: 'tegen welk offer kan de doelgroep
eroverbeschikken'?,promotie:'metwelkeinformatie
enoverredingwordtdedoelgroeptotaankoopvanhet
produkt gestimuleerd'?
Dezemetelkaarsamenhangendeinstrumentenzullen
dooreenorganisatiezowordeningesteld,datdekans
oprealisatievanhetMarketingdoelzogrootmogelijk
is. De keuze die men maakt is afhankelijk van de
middelendieeenorganisatieterbeschikkingheeftom
een bepaalde 'Marketing Mix'terealiseren,zoalsop
hetterrein vanspeur-enontwikkelingswerk, techno-
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logie, afzetorganisatie en financiën. Deze middelen
bepalen in welke mate de 'Marketing Mix' , vanuit
omgevingssituatie en Marketing doel, gewenste inhoud kan krijgen. De wijze waarop de 'Marketing
Mix' wordt gehanteerd, hangt ook samen met de
marktvorm.Ondervolledigemededingingzijndemogelijkheden van ondernemingen voor een eigen
marktbeleid bescheiden omdat de afzonderlijke ondernemingengeeninvloedopdeprijskunnenuitoefeneneneenhomogeenproduktaanbieden.Ondermonopolistischeconcurrentiebiedtdeheterogeniteitvan
hetproduktmogelijkhedentoteeneigenmarktbeleid,
datechterbegrensdwordtdoordebescheidenomvang
vanondernemingen.Mendenkebijvoorbeeldaande
beperkte mogelijkheden van kleine ondernemingen
omonderzoek-enontwikkelingswerk teverrichtenof
reklamemedia meteen nationaalbereik te benutten.
Bijheterogeenoligopoliehebbtnindividueleondernemingen de technische mogelijkheden om een eigen
marktbeleid te voeren. De heterogeniteit impliceert
datdeondernemingenzichtenopzichtevanpotentiële
afnemers onderscheiden. Hetbeperkt aantalaanbiedershoudtindatondernemingen individueel dikwijls
voldoende groot zijn om bepaalde middelen, zoals
onderzoek ten behoeve van nieuwe produkten of
merkartikelen, in hun marktbeleid te benutten. Bij
homogeenoligopoliezijndezemogelijkhed:nbeperkteromdatdeproduktenvandeonderscheidenaanbiederszichweinigofnietvanelkaaronderscheiden.Het
hoeft tenslotteweinigbetoogdateenmonopolistveel
mogelijkheden heeft om marketing-instrumenten te
benutten.
OnderdelenvanhetMarketingsysteem. Infeitedraagt
iederonderdeelvaneenorganisatiebijtothetMarketing-resultaat voor een bepaald produkt. Niettemin
zijn iniedereorganisatiebepaalde afdelingen ofpersoneninhetbijzonder belastmethetmarktbeleid. Zo
hebbenondernemingen 'MarketingManagers','Product Managers',Marketing-services-en/of Marktonderzoek-afdelingen, terwijl bepaaldeledenvandedirektievaakeenspeciale marketing-verantwoordelijkheiddragen.Inniet-winstgerichte organisatieszalde
eventuele benutting van Marketing zich niet zo gemakkelijk verbijzonderen in aparte marketing functionarissenofMarketingafdelingen, maarzalMarketingdedenkwijzeenhethandelenvanbeleidsvoorbereiders vooral in het algemeen beïnvloeden.
Erkaneenspanningsveldbestaantussendewenselijk-

heid om een marktbeleid te voeren enerzijds en de
beperkte mogelijkheden omdeMarketing Mixhiervoortebenuttenanderzijds.Mendenkebijvoorbeeld
aankleinezelfstandigen dieopveranderingeninconsumentenbehoeften, inkoopgedrag of in concurrentieverhoudingen moeten inspelen. In dat geval zal
aanpassingvan de ondernemingsstructuur ofsamenwerkingtussenondernemingen denoodzakelijke beheersing van de Marketing-instrumenten mogelijk
moeten maken.
Samenwerkingsvormen tussen ondernemingen in
opeenvolgende schakels van de bedrijfskolom, die
gericht zijn op een beter marktbeleid voor een produkt,duidtmenwelaanalsVerticaleMarketingSystemen.Menonderscheidt hierbij systemendie functionerenopbasisvaneengezamenlijk plan,opbasisvan
contractuelebindingtussenondernemingen ofopbasisvanintegratienaareigendom.Aanhun functionerenwordtindeMarketingveelaandachtbesteed;men
denkebijvoorbeeldaanFranchisingofaanVrijwillige
Filiaalbedrijven.
Hetbeheervan Marketing systemen omeen bepaald
marktdoel te bereiken houdt in: het formuleren en
uitvoerenvaneenMarketingplan,dusdecombinatie
vaneenbepaald Marketingdoelenvaneenbepaalde
inzet van de 'Marketing Mix'. Het is in dit bestek
ondoenlijk om verschillende typen Marketing plannenaandeordetestellen.Wezenlijk voordezeplannenisdesamenhangtussendewerkingvandeverschillende Marketing instrumenten.
3.2. Marketing-oplossingen vanproblemeninhetbeleidvanorganisatiestenopzichtevanhunomgeving.In
de Marketing-discipline zijn specifieke technieken,
modellen entheorieën ontwikkeld voordeoplossing
van Marketing vraagstukken.
Hetisbinnenhetkadervanditartikelonmogelijkom
de betekenis van Marketing-theorieën en -modellen
voordeoplossingvanconcretebeleidsvraagstukkenin
het extern beleidvanorganisatiesinhet algemeen te
belichten.VooreenrecentoverzichtindezezijverwezennaarNaertenLeeflang (1979)enSchultzenZöllners(1981).Delaatstereferentiebevatmetnameeen
interessantartikelvanC.B.WeinbergoverdetoepassingvanMarketingmodelleninniet-winstgerichteorganisaties.Ter illustratie willen wij een aantal theorieën enmodellenbetreffende hetproduktbeleidsummier aan de orde stellen.
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3.2.1. Analyse van hetproduktassortiment vaneen
onderneming!organisatie.IndeMarketingzijnmethodenontwikkeld voordeevaluatievanhettotale produktassortiment van een onderneming. Eenvoudige
techniekenhiertoezijn'check-lists',waarmeemende
positie van zijn produkt ten opzichte van de concurrentie kan vaststellen (Pessemier, 1982; Urban en
Hauser,1980).Toepassingvandergelijke'check-lists'
lijkt ookinniet-winstgerichte ondernemingen mogelijk. Gedurende de afgelopen tien jaren zijn nieuwe
methoden inzwanggekomen omhet totale produktassortimentvaneenondernemingtekunnenbeoordelen. Zo is door de 'Boston Consulting Group' een
product-portfolio analyseuitgewerkt,waarbij alscriteria,ziebijvoorbeeldAbellenHammond(1979),de
groeivandetotalemarktenhetmarktaandeelvande
betreffende ondernemingwordenbenut. Ookbuiten
de winstgerichte onderneming lijkt een classificatie
vanprodukten endienstverleningopgrond vandeze
criteria mogelijk. Op deze oriënterende classificatie
volgenaanvullendeanalysesperprodukt,zoalsonderzoekvanpotentiële'cashflow'envaninvesteringsbehoeften,diebuitendewinstgerichteondernemingniet
zogemakkelijk kunnenwordentoegepast.Eensoortgelijke methode om de totale produkt-marktpositie
vaneenondernemingteevalueren isdezogenaamde
'Market Attractiveness and Business Position', zie
ook AbellenHammond (1979).'Market Attractiveness'wordtgemetenaankarakteristiekenvanmarktfactoren, vandeconcurrentie envanfinanciële,economische,technologischeensocio-politiekefactoren
vandemarktomgeving. De'BusinessPosition'wordt
afgeleiduitdepositievandebetreffende onderneming
ten aanzien van deze factoren.
Eenandere,meergeavanceerde,techniekomderentabiliteitvanhetgeïnvesteerdvermogenvoorbepaalde produktgroepen te evalueren, de zogenaamde
PIMS (Profit Impact of Market Strategy) techniek,
lijkt vanwege het karakter van de hierbij gebruikte
variabelenvooralvanbetekenisvoordewinstgerichte
onderneming, zie Abell en Hammond (1979).
3.2.2. Deontwikkelingenintroductievannieuweprodukten. De ontwikkeling van nieuwe produkten en
diensten is in de Marketing indringend bestudeerd.
Een hierbij veel gebruikt concept isde levenscyclus
vaneenprodukt(Pessemier,1982;Wind,1982;Urban
enHauser,1980).Inditconceptwordtgesuggereerd,
datnieuweproduktenindeintroductiefaseeenzwak186

ke, zeer geleidelijke marktpenetratie vertonen, die
vervolgens overgaat in een snelle marktgroei: de
groeifase.Demarktgroeizwaktnaeenbepaaldbreekpunt af, de rijpingsfase begint, en nadert vervolgens
geleidelijk tot nul: de verzadigingsfase; hierop volgt
deafstervingsfase (vooreenselectievanartikelenover
ditthema,ziedeJournalofMarketing45(4)uit1981).
In de Marketing zijn diffusie-modellen ontwikkeld
voorhetvoorspellen vandemarktpenetratie vaneen
produkt (Mahajan en Mueller, 1979).Erwordt voor
demarktontwikkelingvannieuweprodukten ookgebruik gemaakt vanadoptiemodellen dieten dele aan
de gedragswetenschappen zijn ontleend (Pessemier
1982, Wind 1982,Urban en Häuser 1980, Engel en
Blackwell, 1982).
Dergelijke modellen van de ontwikkelingsgang van
nieuwe produkten in de markt lijken ook buiten de
winstgerichteondernemingtoepasbaar. Hetkarakter
van de variabelen in deze modellen isniet specifiek
voor de winstgerichte onderneming.
Marketing vervult bij de ontwikkeling van nieuwe
produkteneenbelangrijkecoördinerendeensturende
taak.
Voor verschillende fasen in de produktontwikkeling
zijn procedures ontworpen om snel en effectief te
kunnen werken. Voordeontwikkelingvan produktideeën zijn speciale procedures tot stand gekomen,
zoals 'Brainstorming' en 'Grid'-methoden, zie bij
voorbeeld Kotier(1980).Voorhetdoelmatigselecteren uit een groot aantal produktideeën zijn diverse
'check-lists' opgesteld. Ook evaluatie- en voorspellingstechnieken voor latere fasen van het ontwikkelingsproces van een nieuw produkt lijken zeer wel
toepasbaar in andere dan dewinstgerichte organisaties.
Is het produkt geïntroduceerd, dan zal mede onder
invloed van de concurrentie een bepaalde vorm van
produktbeleid worden gevoerd. IndeMarketingonderscheidt men onder andere produktdifferentiatie:
menstreefternaaromhetproduktvoordeconsument
herkenbaar temakentenopzichtevandeconcurrentie;enmarktsegmentatie:menrichtdeprodukteigenschappenopspecifieke behoeften enwensenvanbepaaldegroepenafnemers.Dergelijkproduktbeleiden
deondersteuningervan door marktonderzoek lijken
zeerweltoepasbaar inorganisaties inhet algemeen.
Organisatieswordenimmersallegeconfronteerd met
devraagofhundienstverleningkanwordenverbeterd
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doorhundoelgroepen opspecifieke wijzetebenaderenenmetdevraagofzijduidelijkherkenbaarmoeten
zijn in hun dienstverlening aan afnemers.
EenvandebehngrijkstepuntendieuitdeMarketing
voortvloeit isdezorgvooreen goedMarketing informatie-systeem. Ditbetreft ookdeinformatie overde
marktpositievandedooreenonderneminggevoerde
Produktenendeverzamelingvangegevens,gerichtop
produktvernieuwing. Deopbouwenhet gebruikvan
Marketing-informatiesystemen zijn onderwerp van
systematische studie,waarvan deresultaten ookbuitendewinstgerichteondernemingzinvolkunnenworden benut (zie Montgomery (1974), King (1977),
Montgomery en Weinberg, (1979).
4. EvolutievanMarketingdoorontwikkelingen inde
omgeving
Marketingisalsmaatschappelijkeactiviteitenalswetenschappelijke disciplineindeafgelopen twintigjaar
sterk beïnvloed door dewelvaartsstijging endoor de
hiermeesamengaande ontwikkelingindeconsumentenbehoeften. Marketing heeft inditkaderveelaandachtbesteedaandevraaghoedoordeontwikkeling
vanbepaaldeprodukten,reclame-endistributie-activiteitenzogoed mogelijk opdepotentiële vraagkan
wordeningespeeld.Kotlerspreekthiervannormatievemicro-analyseindeMarketing:menvraagtzichaf
hoeopondernemingsniveauMarketinginstrumenten
zo goed mogelijk kunnen worden ingezet (Bruhn,
1980).Terwijl thansvolgens Kotierde positievemicro-analyse,debeschrijving,analyseenprognosevan
Marketing-processen*op ondernemingsniveau, centraalstaat,verwachthijindeMarketingvandetachtiger jaren meer aandacht voor de positieve macroanalyseindeMarketing,destudievanomgevings-en
maatschappij-invloeden opdeMarketing. Daarnaast
zalbinnendeonderneming,aldusKotier,destrategische Marketing planning, dus de integrale planning
vaneenonderneming/organisatievanuitengerichtop
haar omgeving in de tachtiger jaren meer betekenis.
krijgen (Kotier geciteerd in Bruhn, M., 1980). De
evolutie van de Marketing wordt in sterke mate bepaalddoorontwikkelingenindeomgevingvanorganisaties.Eenanderefactor, diedeevolutievandeMarketingbeïnvloedtisdeinternedynamiekvanondernemingen,bijvoorbeelddoornieuwetechnischevindingen.
Marketingevolueertuiteraardookopgrondvanhaar

eigenactiviteiten alswetenschappelijke disciplineen
vandeevolutieindesteunwetenschappen economie,
psychologie,sociologieenwiskunde.Inhetvolgende
zal de invloed van een aantal omgevingsveranderingen op de Marketing nader worden belicht.
In de Marketing maakt men onderscheid tussen de
algemeneomgevingwaarinMarketingprocessenzich
voltrekken endetaakomgeving,waarbinnen eenbepaald specifiek Marketing programma wordt uitgevoerd.Dealgemeneomgevingwordtwelonderscheidenindeelomgevingen,zoalsdeeconomische,denatuurlijke, technologische, politieke en culturele omgeving(Kotier, 1982).Detaakomgeving ineen marketingplanwordtgevormddoorafnemers,concurrenten,distributiestructuurenoverheid,dierelevantzijn
vooreenMarketingplan.Detaakomgevingheeftvoor
iederMarketingplanhaareigenkarakteristieken. Zij
kanuitdienhoofde moeilijk inhetalgemeen worden
behandeld. Ook een diepgaandebeschrijving vande
ontwikkelingenindealgemeneomgevingvandeMarketingligtbuitenhetbestekvanditartikel.Hetzijnin
feite bekendealgemeen maatschappelijke ontwikkelingen zoals de stagnerende economie, het veranderendcultuurpatroon,demilieuproblematiek,deenergie- en grondstoffenschaarste, de problematiek van
ontwikkelingslanden enhetconsumentisme.Dezeen
andere ontwikkelingen in de 'Algemene Omgeving'
vereisen uiteraard een aanpassingvan de Marketing
door individuele ondernemingen. Zij vergroten ook
debehoefte aanMarketingdoornon-profit organisaties met bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheden. Wij willen dit voor enkele omgevingsontwikkelingen toelichten.
De stagnerende economie. Het tijdperk van de
groeiende koopkracht isinde tachtiger jaren geëindigd. Het Centraal Plan Bureau verwacht over de
periode 1981/1985zelfs een daling van het reëel vrij
beschikbaar inkomenvandegemiddeldewerknemer
met 1% per jaar (Centraal Plan Bureau, 1981). De
groei inhet verbruik stagneert voor diverse produkten.Hetuitgangspuntvanmarketingoperatieswordt
nogsterkerdanvoorheen'valueformoney'.Prijsconcurrentieendoelmatigheidvandemarketingoperatie
worden belangrijker. Marketing activiteiten van ondernemingen kunnen een positieve bijdrage leveren
aan de vermindering van de werkloosheid die voor
Nederlandin1986op860.000personenwordtgeschat
(SER, 1983). Dit kan in de eerste plaats door het
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versterken van de marktpositie van ondernemingen.
Marketingkanookhetalgemeen arbeidsmarktbeleid
ondersteunendatgerichtisophetterugdringenvande
werkloosheid.VanderHartenMorene(1981)berichtenhoevoorhetarbeidsmarktbeleidinZuidwest-Brabant eenmarketing-benadering werdgekozen. Deze
benadering bevorderde door haar systematiek een
planmatigencontroleerbaarbeleid:orr:>chrijvingvan
het omgevingsprobleem, vaststelling van de marketing doelstelling, inventarisatie van beschikbare instrumentenende- daaropaansluitende- meestplanmatigeinzetvandezeinstrumentenenvanhetmarktonderzoek.
Een veranderendcultuurpatroon. Ten aanzien van
toekomstigelevensstijl, normenenwaardenindesamenleving zijn diverse verwachtingen uitgesproken
die grotendeels extrapolaties zijn van reeds in gang
zijnde ontwikkelingen. Zovermeldt Rademaker een
aantal vooronderstellingen ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen, waarvan de volgende voor de
Marketing van belang lijken: ' - De belangstelling
voormateriëleprodukten zaleenminder belangrijke
plaatsgaaninnemenbijdeNederlanderin1991.- Het
gezinwordtminderbelangrijkvoordemens.-Menzal
intoenemende mate oog krijgen voor de milieuproblematiek;erzullenvelewettelijkeregelingenkomen
opditgebied.- Erzaleenvoortgaandedalingplaatsvinden inhet aantal kinderen per gezin.- Erzaleen
toenemendevrijetijdssector ontstaan'. (Rademaker,
1979).
Hogervorst e.a. (1979) onderscheiden bepaalde levensstijlgroependiewellichteenkleingedeeltevande
samenlevingvormenmaareenuitstralingseffect opde
restvandesamenlevinghebben: 'dezwarte kousen',
'de oude volksbuurt', 'de opzichtigers', 'de Avenueisten','denieuwevrijgestelden', 'dekritischestudenten', 'de bio-dynamici', waarvan zij stellen: 'Slechts
een klein aantal Nederlanders kan in een van deze
groepen ingedeeld worden... De hoop is dat deze
kleurverschillen in de marge indikatoren voor een
volgende fase meer centraal gelegen processen kunnen blijken te zijn'. (Hogervorst e.a., 1979).
Dezeenveleandere studiesvan dit type suggereren
datconsumentenonderzoek, metnamevangedragswetenschappelijk karakter, en daarop aansluitende
produktontwikkelingindetoekomstnogbelangrijker
zullenwordenbinnendeMarketing.Zijzullenechter
moeten plaatsvinden bij beperkte financiële budget188

ten.Ditstelthogeeisenaancreativiteiteninventiviteit
van ondernemingen en organisaties.
Het welzijnsbeleid zal ook op de veranderingen in
levensstijl,normenenwaardenmoeteninspelen.Het
kanhierbijprofijt hebbenvanmarketing.Indeliteratuurtreft menhiervantalrijkevoorbeelden aan(KotIer 1982,Van der Hart 1981a, De Boer 1981). Deze
suggererendathetwelzijnsbeleiddooreenmarketing
benadering aan helderheid wint. Kotier (1982) beschrijft hoe marketing in een anti-rook campagne is
toegepast bijdeprobleemstelling, bijhet formuleren
vanbeleidsdoelstellingen, bijhetbepalenvan marktsegmenten, en bij deinzetvan beleidsinstrumenten.
Voor de inzet van de 'Marketing Mix' worden bij
voorbeeld de volgende alternatieven genoemd: ten
aanzienvanhetprodukt,filterverplichtstellen,en/of
minder nicotine persigaret en/of produktie vanminder gevaarlijke substituten voor sigaretten; ten aanzien van prijs, bij voorbeeld belastingverhoging bij
sigaretten; ten aanzien van distributie,de beperking
van het aantal verkooppunten; en ten aanzien van
reclamedebeperkingvancommerciëlereclameen/of
hetversterkenvanideëleanti-reclameofdeverplichtingominreclametewaarschuwentegendegevaren
die aan roken verbonden zijn.
Milieuenenergieproblematiek.Ookhetbeleidgericht
opeenschonermilieumaaktvanmarketinggebruik.
Viehoff (1981)meldthoedeAmsterdamsestadsreinigingsdiensthaaractiviteitineenmarketingkaderheeft
geplaatst.Hetzwaartepuntwerdgelegdopmarktonderzoek en op communicatiestrategie. Rotschild
(1979) stelt, dat communicatie programma's gericht
ophetvermijdenvanstadsvervuilingslechtseen korte-termijneffect hebbenvanwegefactoren alsdelage
betrokkenheid van individuele mensen bij dit probleem,vanwegedeongunstigeopbrengst/kostenrelatievoorpersonen,diezichactieftegenoververvuiling
opstellen,vanwegedegeringevraagnaareen schone
omgevingenwegensdeonmogelijkheidommarktsegmentatietoetepassen.Naastcommunicatie moeten,
aldusRotschild,ookanderemarketing instrumenten
wordenbenut,zoalsprodukt:indevormvanvoldoendeopenbareprullebakken;distributie:doorvoorzieningen, waar het personenverkeer het grootst is;en
prijs: door hoge boetes aan vervuilers.
Ookenergieschaarstevereistonderzoekenbeleid,dat
profijt kan hebben van demarketing discipline. Een
relevant gebied in deze ishet openbaar vervoer. Bij
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voorbeeld, de Nederlandse Spoorwegen beschikken
inbeginsel over ruime mogelijkheden om marketing
enmarktonderzoek inhunbeleidtoetepassen (Tak,
1981).
Ontwikkelingsproblematiek.Een ander veld van de
algemene omgeving waarop marketing kan worden
toegepast is de problematiek van ontwikkelingslanden. Marketing kan dienen om de marktpositie van
Produkten uit ontwikkelingslanden te versterken.
Een meer specifiek voorbeeld indeze ishet gebruik
vanmarketingdoorNOVIBsindsdevernieuwingvan
haar doelstelling in 1975. De marketing benadering
heeft er bij NOVIB toe geleid, aldus Van der Hart
(1981b),datmenveelplanmatiger isgaanwerkenen
ookeenbetereinformatie-verzorging voorhetbeleid
heeft bewerkstelligd.
Consumentisme. Het consumentisme heeft grote
maatschappelijke betekenis gekregen en beïnvloedt,
zoweldirektalsviahetoverheidsbeleid,hetmarktbeleid van ondernemingen (zie voor overzichten van
overheidsmaatregelendienaangaandedeJaarrapportenvandeInterdepartementale Coördinatiecommissie voor Consumentenzaken). Ondanks het tegenwoordigedereguleringsbeleidzalhetaantalrandvoorwaarden,waarbinnenhetMarketing-gebeurengestaltekrijgt,toenemen.Ditgeldtvoorbepaaldeonderdelen van het produktbeleid (milieu, energie, gezondheid, veiligheid), promotie (reclame-uitingen, informatieverschaffing, ...) en het prijsbeleid (prijs per
standaardeenheid, prijsvergelijking, minimumprijzen, ...).Hoewel Marketing door deze nevenvoorwaarden in nauwer vaarwater lijkt te komen, wordt
hierdoorookbezinningophetgebruikvanMarketing
instrumentenbevorderd,zoalseenbeteregerichtheid
opinformatie-overdrachtinreclameenmilieu-bewusteproduktontwikkeling. Marketingzalopdezewijze
meer maatschappijbewust opereren. MacromarketingwordtalssubdisciplinebinnendeMarketinggestimuleerd.
Deze voorbeelden laten zien hoe omgevingsontwikkelingenaanhetgebruikvanmarketingeenstimulans
geven. Een planmatiger beleid en het meer zinvol
toepassen van marktonderzoek lijken daarbij voor
niet-winstgerichteorganisatiesvooralsnogdebelangrijkstewinstpunten. Geleidelijk groeit echter ook in
dit beleid de toepassing van marketingmodellen
(Weinberg, 1981).
Slotopmerking.Marketingzalindetoekomstnadruk-

kelijk inspelenopmaatschappelijke ontwikkelingen.
Hijzaldaarbij indekomendejarenverderevolueren
inderichtingdienureedsisingeslagen,tewetenmeer
aandacht voordedeelgebieden consumentengedrag,
macromarketing, industriële marketing, internationalemarketing,strategischemarkt-planningenfysiekedistributie.Hetisnietdenkbeeldigdatdestudievan
hetconsumentengedragzichtenopzichtevandeMarketing-discipline gaat verbijzonderen, omdat ook
vanuit anderewetenschappelijke disciplineshetconsumentengedrag grote belangstelling ontmoet. Hetzelfdegeldtookvoorhetmarketing-onderdeelfysieke
distributie.IndezeontwikkelingschuiltvoordeMar-•
ketingalswetenschappelijke disciplinehetgevaarvan
desintegratieinsubdisciplines.Ditzoudekernvande
Marketing, deintegralestudievan derelatievaneen
organisatie tot haar omgeving schaden. Dit laatste
blijft niettemin deprimaireopdrachtvanMarketing,
als een praktijkgerichte discipline. Onderzoek en
theorie-vorming zullen ook in de toekomst daarop
gericht moeten blijven.
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