LOGISTIEK

Marktkundige aspecten van de
logistiek
K. Koelemeijer,
M. T. G. Meulenberg*

Samenvatting
Ditartikelanalyseertdesamenhangtussen
marktkundeenlogistiek.Marktkundeis
gerichtopdevraaghoeeenonderneming/
organisatie,gegevenzijn/haar doelstelling,
eenzogoedmogelijkeaanpassingvangoederenendienstenaandebehoeften,wensenen
koopkrachtvandeafnemerskanrealiseren,
medeinhetlichtvanhetconcurrerendaanbod. Logistiek isgerichtopeenzoefficiënt
mogelijkeplanningvandegoederenstroom in
eenondernemingvanaf deinkoopvangrondstoffentotdeverkoopvanheteindprodukt De
samenhangtussenlogistiek enmarktkunde
beperktzichniettotdefysiekedistributieen
deinkoop,zebetrefttevenshetmarktbeleid
ten aanzienvan de anderemarketinginstrumentenprodukt,prijsenpromotie.Marktonderzoekenmarketingplanning levereneeneigen
specifieke bijdrageaandelogistiek.Eenaantalrelevanteontwikkelingen indeomgeving,
hetondernemingsbeleid enhunbetekenis
v
°or demarktkunde enlogistiek komenaande
orde.Aandehanddaarvanwordtdeinterdependentietussenmarktkundeenlogistiek
naderonderzocht Erdientineenondernemingeenevenwichtigsamenspeltebestaan
tussenlogistiekeenmarketinginspanningen.
Ditwordtbeïnvloed doordedynamiek inde
marktenlogistieketechnieken.
Summary
Inthispapertheconnection between
marketingandlogisticsisanalysed.Marketing
isfocusedonthequestionhowanenterprise/
organisation,givenitsobjectives,canaccomodategoodsandservicesasgoodaspossible
totheneeds,wishesandbuying-power ofits
customers,alsoinviewofcompetitivesupply.
Logisticsisfocusedonplanningefficientlythe
nowofgoodsinanenterprisefrom purchasing
*othesellingofthefinalproduct Theconnectionbetweenlogisticsandmarketing doesn't
confineitselftophysicaldistributionandpurchasing,italsoconcernsmarketingmanagementwithrespecttotheother marketing
instrumentsproduct,priceandpromotion.
Marketing researchandmarketing planning
providetheirownspecificcontributionto
logistics.Anumberof relevantdevelopments
intheenvironment,policyofenterprisesand
theirmeaningfor marketingandlogisticsare
reviewed.Theinterdependence between
marketingandlogisticsisexamined,
'neveryenterprisetherehastobea balanced
cooperationbetweenlogisticalandmarketing
efforts.Thisisinfluenced bydynamicsin
marketingandlogistics.
V
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1 Inleiding
Marktkunde en logistiek richten zich vanuit een specifieke eigen invalshoek op het beleid van
ondernemingen/organisaties.
Marktkunde is gericht op de vraag hoe een onderneming/organisatie,gegeven zijn/haar doelstelling, eenzo goed mogelijke aanpassing van goederen en diensten aan de behoeften, wensen en koopkracht van deafnemers kan realiseren;'wat moet op de markt worden aangeboden, tegen welke kosten,waar, wanneer en hoe?'. Bij dezevraagstelling worden tevens de
sterke en zwakke punten van het concurrerend aanbod betrokken.Eenonderneming/organisatie geeft haar beleid ten aanzienvan dezevragen inhoud door de keuzevan een bepaalde
marketing mix (produkt, prijs, promotie en distributie). In het beleid ten aanzien van deze
marketinginstrumenten afzonderlijk zijn weer verdere verbijzonderingen doorgevoerd.Zo vormt
fysieke distributie een onderdeel van hetdistributiebeleid.
Fysieke distributie richt zich op devraag hoede eindprodukten van eenonderneming/organisatie doelmatig naar afnemers kunnen worden doorgestuwd, onder de voorwaarde dat produktkwaliteit en klantenservice een gewenst niveau bereiken.
Logistiek is gericht op eenzo efficiënt mogelijke planning van de goederenstroom in eenonderneming vanaf de inkoop van grondstoffen tot de verkoop va'n het eindprodukt Integenstelling tot defysieke distributie beperkt de logistiekzich niet tot defysieke doorstuwing van het
eindprodukt van een onderneming,maar omvat zij detotalefysieke doorstuwing vanaf deinkoop van grondstof en halffabrikaten tot deverkoop van eindprodukten aan de afnemer.
Fysieke distributie vormt dus een onderdeel van de logistieke operatie. Er bestaan echter meer
samenhangen tussen marktkunde en logistiek. In het volgende zal worden getracht hiervan
een beeldte geven, in het bijzonder voor de agrologistiek. Deinvloed van marktontwikkelingen
zal hierbij worden betrokken.
Eerst komt de samenhang tussen marktkunde en logistiek in het algemeenaan deorde.
Vervolgens wordt ingegaan op de invloed van een aantal omgevingsontwikkelingen op deze
samenhang. Tenslotte wordt in het perspectief van deze omgevingsontwikkelingen degroeiende afhankelijkheid tussen marktkunde en logistiek belicht

2 De samenhang tussen marktkunde en
logistiek
2.1 Onderdelen van de marktkunde die ook
onderdelen van de logistiek vormen: fysieke
distributie en inkoop
De marktkunde heeft vanaf haar ontstaan
als wetenschappelijke discipline aan het begin van deze eeuw altijd veel aandacht besteed aan distributie. Met name voorraad en
transport gericht op het tijdstip en op de
plaats van het marktaanbod zijn geregeld
onderwerp van studie geweest.
De noodzaak van doelmatigheid in de distributie heeft de behoefte versterkt aan een integrale planning van transport, voorraad en
de daarbij te verschaffen klantenservice. Dit

Marktkunde

wordt aangeduid met fysieke distributie.
Fysieke distributie betreft dus de planning
en implementatie van fysieke stromen materialen en eindprodukten van plaats van oorsprong naar plaats van verbruik of consumptie om onder het behalen van winst
aan de behoeften van afnemers tegemoet te
komen [1].
Hiertoe behoort het ontwikkelen van strategieën die aangeven in welke mate zal worden geanticipeerd op de toekomst ('postponement-speculation1) en consolidatie van
verzendingen.Ook behoort hiertoe het nemen van beslissingen ten aanzien van lokatie, aantal en typen voorraadpunten en soort
en type transportmiddel(en). Activiteiten zijn

Logistiek

Fig.1 Fysiekedistributiealsgemeenschappelijkelementvan logistiekenmarktkunde
* IrK.Koelemeijer,universitair docent enprof.drir M. T.G.Meulenberg,hoogleraarvandevakgroep
Marktkunde enMarktonderzoek,Landbouwuniversiteit Wageningen.
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orderontvangst en-verwerking,voorraadvorming,opslag,handling enexterntransport
binneneendistributiekanaal.
Uitdezeomschrijving blijkt datfysiekedistributiezoweltotdemarktkunde alstotdelogistiek kanwordengerekend.Zijvormt een
gemeenschappelijke deelverzameling van
beidedisciplines.
Benadrukkingvanhetonderscheidtussen
fysiekedistributie,fabricageplanning ('manufacturingsupport') eninkoop('purchasing')
alsafzonderlijkeondernemingsactiviteiten is
instrijdmetdebehoefteomdelogistiekeoperatiealseengeheelteanalyserenenplannen.Bowersoxetal.[2]noemenalsredenen
hiervooro.a.degrotematevanonderlinge
afhankelijkheidtussendedeelgebiedenvan
delogistiekendenoodzaakomtegengesteldebelangenindeondernemingtussen
produktieenmarketingteoverbruggen.
Deactiviteiten inhet kadervandefysieke
distributie betreffenverschillendeonderdelenvandeonderneming enkunnenomdie
reden binnen eenonderneming conflicten
oproepen.Conflicterende doelstellingen zijn
onder meer:hogevoorraden (marketing) tegenover lagevoorraden (administratie);kleine,frequent geproduceerde series (marketing) tegenovergroteseries (produktie);
snelle (marketing) tegenover goedkope(administratie) of nauwkeurige orderverwerking
(distributie);snelle (marketing),tegenover
zeergoedkope (administratie) of meest
doeltreffende (distributie) aflevering;distributiecentra dicht bij deklant (marketing),dicht
bijdefabriek (produktie) of minderdistributiecentra (administratie) [3].
Deintegrale planningvaneenaantalactiviteiten indefysiekedistributie houdt indat
voordeminimalisering vandefysiekedistributie-kosten detrade-offstussendezeactiviteitenaandeorde komen(zieo.a.[4]).
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Fig.3 Desamenhangtussenlogistiekenmarktkunde

Inkoopvangrondstoffen en halffabrikaten
heeft invloed opde kwaliteit ende kosten
vanhieruit geproduceerde goederen.Alszodanigvormt deinkoop eenonderdeelvan
demarktkunde.Hetinkoop procesvormt
echterook eenwezenlijk onderdeelvande
logistiekeoperatie.Logistieke activiteiten
bestaan immers eveneens uit deverwerving
envoortstuwingvangrondstoffen,onderdelenen/of eindprodukten door eeninkopendeonderneming:'purchasing'.
'Purchasing',inkoopvormt dus evenalsfysiekedistributie een gemeenschappelijke
deelverzamelingvandedisciplines marktkunde enlogistiek (ziefig.2).
Desamenhang tussen dedisciplines marktkunde enlogistiek beperktzichniettotde
tweegenoemde gemeenschappelijke deelgebieden.Ookopdiverseandereonderdelenvandemarktkunde bestaan duidelijke
samenhangen metdelogistiek.Ditwordt in
fig.3uitgebeeld.
Zo hebben delogistieke kosten eenduidelijkeinvloedopdeprijsvanhetprodukt.Ook
dienteenlogistiekeoperatietewordenafgestemdopdefaseindelevenscycluswaarin
eenproduktverkeertenopdepromotionele
activiteitenvaneenonderneming[5].
Dezeveelzijdige relatietussenlogistieken
anderemarktkundige instrumentenwordtin
hetvolgende naderbezien.
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2.2. Logistiekinrelatietotandere marketinginstrumenten danfysieke distributieen
inkoop
Het marktbeleid tenaanzienvanandere
marketinginstrumenten danfysiekedistributieeninkoop isvaak nauwverweven met,
c.q.heeftduidelijke gevolgenvoor,delogistiek.
Produkteigenschappen,dievanuit hette
voeren marktbeleid wenselijk zijn,hebben
gevolgenvoor delogistiek.Denk bijvoorbeeldaandeovergangvandiepvries naar
vers produkt bij deafzetvanpluimvee.
Dehandhaving van kwaliteit doorverpakking isvangroot belang.Naast kwaliteitsbehoudenverlengingvanlevensduur vervult
deverpakking nogandere commerciële
functies diegevolgen kunnen hebbenvoor
delogistiek,zoals hetverstrekkenvaninformatie,devergroting van het gebruiksgemak
endeverruimingvande beschikbaarheid
[6].Deverpakkingvanprodukten heeft
naasteencommerciële ook eenlogistieke
functie,gericht opdedoelmatigheidvande
fysiekedoorstuwing.Erkaneen'trade-off'
aandeordezijntussendecommerciëleen
logistiekeeigenschappen vaneenverpakking [7].Normalisatie enstandaardisatie van
deverpakkingtenbehoevevan (internationaal)transport enopslag begint bij depro-

duktie enis noodzakelijk om het logistieke
trajectzoefficiënt mogelijk tedoorlopen[8].
Delogistieke kostenvormen een belangrijk
onderdeelvandetotale kosten.Eenefficiëntelogistieke operatiedraagt omdie reden
bijaandemogelijkheden omop prijste
concurreren.Het kanookvoorkomendat
producenten of handelaren bepaaldelogistiekefunctiesafstotenom beterop prijste
kunnenconcurreren.ZohebbenCashen
Carrygroothandelaren hettransportvan
goederen naardeafnemerafgestoten.
Verkoopbevorderende acties,zoalstwee
halen,één betalenenhet inwisselenvan
coupons hebben logistieke gevolgen inverbandmet hetgaranderenvande beschikbaarheidvanprodukten.
Delogistieke operatie iseenbelangrijkservice-instrument [5,9,10].Dematewaarinde
fysieke distributie tegemoet komt aaneisen
vandemarkt vormt de klantenservice.
Aspectenvandezeservicezijnonder meer
levertijden (lengteen betrouwbaarheid),
nee-verkopen,kwaliteitsbehoud,kwantumkortingenenminimum-bestelhoeveelheden.
Om instaattezijn degewensteserviceaan
te biedentegen minimale kosten moetende
VMT/ 29september (1988) nr20
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fysieke distributie-activiteitengoedop elkaar
wordenafgestemd.Dit betreft onder meer
delocatievandistributiecentra,deinformatiestroom (waarondervraagvoorspellingen,
orderontvangst,orderverwerking enfacturering),transport,voorraadbeheer,opslag,
handling endeverpakking.
2.3 Debijdragevanmarktonderzoek en
marketingplanningaandelogistiek
Naastde reeds beschrevensamenhangtussenmarketinginstrumenten enlogistiekleverenmarktonderzoek enmarketingplanningeeneigenspecifieke bijdrageaande
logistiek.
Marktonderzoek gericht op hetverkrijgen
vanmeer inzicht inenop hetvoorspellen
vandevraagenverkoopprijzen leverteen
bijdrage aaneenzoefficiënt mogelijkvoorraadbeheer,transport enproduktie.Indiverseonderzoekenop het gebiedvandelogistiekwordt opgemerkt dat beschouwingvan
preferentiesvanconsumenten,kwaliteitsbehoudenflexibiliteit deanalysesaanmerkelijkzou kunnenverrijken [11].
Aandeinkoopzijde gevenvoorspellingen
vanbijvoorbeeld deaanvoervangrondstoffenenprijzenaanwijzingen voor produktie
envoorraadbeheer [12]. Naast eenvoorspeltechniek alsexponential smoothingis
fijdreeksanalyse- bijvoorbeeld met behulp
vanBox-Jenkins modellen [13]- inopkomstvoor hetdoenvanvraagvoorspellingentenbehoevevanhet voorraadbeheer.
Ondernemingenindevoedings-engenotmiddelenindustrieworden geconfronteerd
metachteruitgang indekwaliteitvanhun
Produktenindetijd.Insommige gevallen
noodzaaktdittothetvoerenvaneentenminste-houdbaar-tot (THT)codeofuitersteverkoopdatum (UVD)ophunProdukten.Nauwkeurigevoorspellingenvandeafzet kunnen
daneennietonaanzienlijkereductieinvoorradenbewerkstelligen.Ditgeldtookinhet
9evalvaneenseizoensafhankelijkevraag.
Metdekomst vanUAC-coderingenhet
Point-of-sale(POS)systeemzijn mogelijkhedenontstaanvoor hetdoenvanvraagvoorspellingenopartikelniveau.
Doorregistratieopartikelniveau kaninzicht
bordenverkregen indelogistieke kosten
Perprodukt enkaneenefficiëntervoorraadbeheerwordengerealiseerd.Direct product
Profitability (DPP) berekeningen worden mo9elijk,met gunstige gevolgenvoordeoptimaliseringvandewinst.Hetopnemenvan
dezeaspecten ineenMarketing Informatie
Systeem [14]verruimt de mogelijkheden
v
an logistiekeoperaties.
Diversevormenvanmarketingplanning leuren eenbijdrageaandeverlagingvande
'opjstiekekostenvanlandbouwprodukten.
Devoortbrenging vanveellandbouwprodukten heeft eenseizoenpatroon. Voorraadyormingop eenbepaalde plaats indeafzetketenisdanonvermijdelijk.Menkantrachtenomdoor marketingplanning hetmarktaanbodminderseizoenmatigtedoenverloPen.Doorverticale integratie kan hetmarktaanbod naar kwaliteit,hoeveelheid entijdstipvan belevering beteraandevraagvan
v
erwerkendeindustrieendetailhandelwordenaangepast en kunnenop dezewijze
VMT /29september(1988)nr20

besparingenop logistieke kostenworden
verkregen [15].Diaz,Farris enLitzenberg
[16]onderzochten de betekenisvanalternatieveplanningvandedistributievanvers
vlees indeVSnaardedetailhandel.Hierbij
werdende kostenverbonden aanhetdoen
vanvoorbewerkingen inverschillendefasen
vandeafzetketen bij rechtstreeksedistributievergeleken metde kosten bij distributie
viaeentussenschakel.
Erbestaanook indiverseagrarische marktenmarketinginstitutendiegerichtzijnop
een betereafzet/marketingvanprodukten.
Voorbeeldenzijndeveilingen,beurzenen
termijnmarkten.Dezeinstituten bevorderen
eenmeerdoelmatige doorstuwing vanprodukten.Zo isdeveiling eenbelangrijk verzamelcentrumenvervultzijookanderelogistiekefuncties,zoalsop hetgebiedvan
opslag,verpakkingenkoeling.Determijnmarkten biedendemogelijkheid omprijsrisico's opvoorradenteverminderen envergrotenopdezewijzede mogelijkhedenvoor
voorraadvorming.Beurzenhandelen infungibele,gestandaardiseerde produkten,hetgeendedoelmatigheid vanopslagentransportverhoogt.
3 Ontwikkelingen inomgevingenondernemingsbeleiddievoorderelatietussen
marktkundeenlogistiekvanbelangzijn
Inhetvolgende wordeneenaantal ontwikkelingen inomgeving,ondernemingsbeleid,
marketing enlogistiek beschreven.Uitgangspunten hierbijzijn (ziefig.4):
—omgevingsontwikkelingen hebbengevolgenvoor hettevoerenondernemingsbeleid;
—ontwikkelingen inhetondernemingsbeleidleidentot,c.q.vormen eenonderdeel
van het beleidtenaanzienvan marketing
en logistiek;
— Marketing enlogistiek beïnvloedenelkaarwederzijds.

omgeving

'r
ondernemingsbeleid
''
marketing

i

'
logistiek

behoefteaan'convenience'onderscheiden.
Andere ontwikkelingenzijn de individualiseringvanconsumenten [18] hetgeentot
meerverfijndemarktsegmentatiekanleiden.
Ookdegrotere betekenisvanetnische minderheden kaneenverdere marktsegmentatiebevorderen.
Desnellevooruitgang vandeinformatietechnologie biedt nieuwe communicatiemogelijkheden tussen leverancier enconsument [19].
Devoltooiingvande interne EG-markt in
1992biedt mogelijkheden voor uitbreiding
vande handel in Europa.Zijversterkt ook
demogelijkheid vanimporten enlangs die
wegvandeconcurrentie.Regionaleverschillenzullenvoorlopig echteronverminderd blijven bestaan[20].
3.2 Ontwikkelingeninhetondernemingsbeleid
Devoedings-en genotmiddelenindustrie
wordt gekenmerkt doorconcentratie,parallellisatieenintegratie [15].Deparallellisatie
zwakt indelaatstejarenwataf.Deconcentratiezalzichzeker nadevoltooiingvande
interne EG-markt in 1992verdervoortzetten,
onderandere doorfusies enovernames.De
inkoop uit het buitenlandzalmet beduidend
minderadministratieve belemmeringen kunnenplaatsvinden.Erontstaan nieuweinkoopmarktenterwijlschaalvergroting ensamenwerking bijdeinkoopvanmeerbetekenisworden.Deinternationale concurrentie
zalheviger worden.Internationale logistieke
operatieszullenals gevolgvandeinternationalisatievanondernemingen enmarkten
vanmeer betekenisworden.
Integratie enconcentratie vergrotende
noodzaak,maarook demogelijkheidtot,
eenefficiënte logistiekeoperatie [15].De
goederenstromenondergaanalsgevolg
hiervanwijzigingen.Grotereondernemingen
hebbenmogelijkhedenvooreen efficiënte
logistiekeoperatiedoorintegrale planning
met behulp vanmoderne planningstechnieken,met namehetgebruikvande moderne
informatietechnologie.
Voordelandbouw kande internationalisatie
vanmarktenenondernemingen ineen
open EGmarkt bij bepaalde produkteneen
verschuiving indeproduktiegebieden bevorderen.Mendenke bijvoorbeeldaande
opkomst vandetuinbouwproduktie inde
mediterrane landen.Ditgaat gepaardmet
veranderingen indegoederenstromen.

Fig. 4 SamenhangtussenontwikkelingenIn Ookdeontwikkelingen inde detailhandel
omgeving,ondernemingsbeleid,marketingen
kunnenwordengetypeerd metconcentratie,
logistiek
parallellisatie enintegratie [15].Deconcentratie indedetailhandel in levensmiddelen
zetzichvoort.Prodis [21]voorspelt eendui3.1 Ontwikkelingen indeomgeving
delijketendenstotversnelde schaalvergroDebehoeftevandewesterse consument
ting bij degeparallelliseerde levensmiddeaanverseennatuurlijkeprodukten(o.a.
lendetailhandel.Ditgeldt nietalleenvoorde
minder restenvantechnische hulpstoffen,
totaleonderneming.Ook deindividueleverbehoudvandeoorspronkelijke voedingskooppuntenvangrootwinkelbedrijven newaarde) neemttoe.Detrend naar minder
meninomvangtoe.Deruimtedie nodigis
calorieën pervolume-eenheid zal hetfysievoor uitbreidingvanhetassortiment,waarkevolumevandeafzet doenstijgen.Het
onder versgroepen,ende nadruk oponeverbruikvandierlijke eiwittenzal nogverder
stop-enfunshoppingvereisen dezegrote
toenemen,evenals hetaantalsamengestelvloeroppervlakte.Ditleidt toteenstijgend
deproduktendatopdemarktwordtgemarktaandeel vanwinkels met meer dan
bracht.[17].Naastdevraag naarluxe,res1000m2verkoopvloeroppervlakte. Kleine
pectievelijk gezonde produkten wordtde
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winkels kunnendezeassortimentsverbredingveelal niet bewerkstelligen doorcompacter (om)verpakken,hogereaanleverfrequentie enminder schapruimte perartikel.
Nietalleen inWest-Europa maarook inde
Verenigde Statenvalt eenverdereconcentratieinde levensmiddelendetailhandel
waartenemen[22].
Dezevoortgaande concentratie indelevensmiddelendetailhandel leidt totovernamedoordedetailhandel vanlogistieke activiteitenvangroothandel enproducenten.De
distributie-centravandegrootwinkelbedrijvenkrijgeneencentrale plaats indedoorstuwingvanvoedingsmiddelen vanproducent naarconsument.
Teleshoppingals nieuwe detailhandelsvorm
lijktvooralsnogvoorvoedingsmiddelen bescheidenmogelijkhedentebieden.Welwordendoor Prodistoenemende mogelijkhedenvoorthuisbezorging gesignaleerd,met
name bijconsumenten metweinigtijdvoor
hetdoenvanboodschappen,bijconsumentendieweinig mobielzijnof indienwinkels
moeilijk bereikbaar zijn.Dewinkelopeningstijdenzijn hierbijvangroot belang.Hoewel
teletekst,videotekst,videodisc eninteractieve kabeltelevisie goedzouden kunneninspelenopdetoenemende behoefteaan
convenience endeontwikkelingen ophet
terreinvandetelecommunicatie grotemogelijkheden voordeze nieuwetechnologieëndoenvermoeden,groeit het gebruik
vandezenieuwe communicatiemogelijkhedenvoordeaankoopvanvoedingsmiddelenslechtszeer geleidelijk.
Ook bij deondernemingenop het gebied
vanhetwegvervoer doetzichschaalvergrotingvoor.Erontstaantransportondernemingendievia het houdenvanvoorraad het
voorraadbeheer en'materials handling'en
uiteindelijk degehelefysiekedistributie,inclusief deinformatiefunctie overnemen(publicwarehousing) [21,23].Voor hetvervoer
vanhoogwaardige goederenwordengespecialiseerdetransportkanalen gecreëerden
treedt specialisatievantransportdiensten en
geografische specialisatie op [19].Daarnaast bestaat erinbepaaldesectoreneen
tendenstot regionaliseringvandetransportmarkt [20].Regionale distribuenten hebben
eenlogistiek netwerk met eengunstige kostenstructuur.
Deconcentratie indetailhandel envoedingsmiddelenindustrie plaatst degroothandelonder druk.Degroothandel tracht een
antwoordtevinden indevormvanspecialiserenop bepaaldefuncties,voorwaartseof
achterwaartse integratie,hetzijdoorspecialisatieop bepaaldeafnemersgroepen.
3.3Marketingontwikkelingen
Indemarketingvan voedingsmiddelen
doenzichalsgevolgvandegeschetsteontwikkelingen inomgeving enonderneming
duidelijkeveranderingen voor.Inhetalgemeen kunnendevolgende eisenworden
gesteldaanhet marktaanbodvanvoedingsmiddelen: hoge kwaliteit,afwisseling in
kwantiteit,grotereverscheidenheid,hogeattractiviteit,grote matevan oorspronkelijk40

heidenduidelijke kwaliteitsgarantie en
merkbeeld.[24]. Voorvoedingsmiddelen zijn
smaak,gezondheid enversheid belangrijke
kwaliteitscriteria.
Eris eenverschuiving inhet belangvande
prijs naardeandere elementenvandemarketing mix.Tenaanzienvanprodukt betreft
ditvooral kwaliteit enconvenience. Debehoefteaanversenconvenience leidentot
deuitbreidingvanhetvers-assortiment in
dedetailhandel.Convenience wordto.a.tot
uiting gebracht inzgn.kant-en-klaarmaaltijden.
Met betrekking totdistributie neemt hetrelatief belangvanservicetoe.
Degrotediversiteitvanwensenenbehoeftenvanconsumenten leidttoteenverder
gaandesegmentatievanmarkten.Erontstaatinhetmarktbeleidmeeraandachtvoor
concurrentie-strategieën.
Hetbeleverenvangrote detailhandelsondernemingensteltzijn eigen eisenaanhetdistributiebeleid vanvoedingsmiddelenproducenten.Hetopbouwenvanbestendige relatiesmetdezegroteafnemers wordt eenbelangrijkedistributie opgavewaaraan hetzogenaamdeaccount management een bijdragelevert.
3.4 Logistieke ontwikkelingen
Deveranderingen inomgeving,ondernemingenmarktbeleid vanondernemingen,
betrokken bij deproduktieenafzetvanvoedingsmiddelen,hebben uiteraardindringendegevolgenvoorde logistiek.
Dekostenbewustheidvangrootwinkelbedrijvenversterkt de behoefteaanefficiëntelogistieke planning.Deomvangvandebedrijven biedtdemogelijkheid hiertoe.Meer
aandacht voor deversgroepenvergroot de
noodzaak hiertoe.
Degroeiende nationale en internationale
concurrentieversterkt debehoefteaankostenbesparing enbetere klantenservice door
middelvaneengoede logistiek.Nieuwe
communicatie-entransporttechnieken verruimendemogelijkheden indeze.
4 Interdependentie tussenmarketingen
logistiek
Hetmarktbeleidvaneenondernemingbepaalt inbelangrijke matedelogistieketaak:
welke klanten moetenwanneer enopwelke
wijzeworden beleverd?Anderzijds beïnvloedt delogistiek (met namede kosten
ervan) de marketingoperatie.
Dezeinterdependentiewillenwijtotslot nog
belichtenaande handvaneenaantalontwikkelingen die inparagraaf 3werdengesignaleerd.
4.1 Invloedvan marketing ontwikkelingen
op delogistiek
Deinparagraaf 3genoemdeomgevings-en
marketingontwikkelingen noodzakentotlogistieke inspanningen gericht op kwaliteitsbehouddoor deafzetketen,zoals beschermendeverpakking,geconditioneerdtransportenopslag.Denauwere samenwerking
tussen producent enhandel,diezalontstaandoorde behoefteaanverseProdukten,heeft bij deafzetvanversvlees, consumptiemelk,groenteenfruit endiepvries-

produkten geleidtot hetontstaanvangeslotenkoelketens.Degesignaleerdeveranderingen inattitudes enpreferentiesvanconsumentenzullenook het gebruikvangekoeldtransport enopslag uitconcurrentieoverwegingen bevorderen[25].
Omefficiënt aandediversiteit indebehoeftenvandemarkttegemoet te kunnenkomenmoetflexibel wordengeproduceerd.
4.2 Invloedvanlogistiekeontwikkelingen
op demarketing
Deontwikkelingen inlogistieke systemen
bieden mogelijkheden,maarstellensoms
ook randvoorwaarden aandemarketing.Zo
biedtflexibeleproduktie-automatisering
meermogelijkheden omtegenaanvaardbarekostenproduktenaanspecifiekebehoeftenvanafnemersaantepassen.Betere
transport-encommunicatiesystemen makenmarktenvooreenbepaald produkt groterendoorzichtiger.
IndeJust-In-Time (JIT)filosofiewordtmaximaleflexibiliteit nagestreefd.Voorradendienenteverdwijnen— dit is uiteraard nietmogelijk bijseizoensgewijze produktievan
agrarische produkten—. Deafleveringvan
produkten indedoorde klant gewenste
kwaliteit en hoeveelheid op hetgewenste
tijdstip endegewenste plaats stelt nietalleenhogeeisenaande produktie,diefoutloos moetzijn,maartevensaandetoeleveranciers).IndezogenaamdeJIT-inkoopis
leveranciersselectie danookessentieel.
Vaakwordt met éénof enkele leveranciers
eenlangetermijn relatieaangegaan.Voortdurendecontrolevandeprestatiesvanleveranciers isnoodzakelijk.Erontstaat eengroterematevansamenwerking tussenafnemerentoeleveranciers),zoals co-makership[19,26].
Combinatie vanJITmet besturingssystemen
als MRPIIenOPTlijkt mogelijkhedenvoor
detoekomst te bieden[23].
Logistieke systemenzullenzowelvoorinternealsvoorexternecontactentussenbedrijvenworden gebruikt [19].Indit kader past
nietalleen hetverstrekkenvan informatie
aande klant overdelogistieke operatie
zoalsdiewordt uitgevoerd maarvooralhet
verstrekkenvaninformatieaandeklant over
optimaal gebruikvandiens logistiekesysteem.Dit kangevolgen hebbenvoorde
machtsverhoudingen inhetafzetkanaal.
Enerzijds neemt deafhankelijkheidvande
afnemertoe,anderzijds wordt hetvooreen
leverancierals gevolgvandeontstane
hechtesamenwerkingsrelaties moeilijk om
nieuwe klantentewinnen (zieook [27]).De
flexibiliteit van hetmarktbeleid wordt hierdoorverkleind.
VanGoor [23] noemt recenteontwikkelingen indelogistiek dievan betekenis
zijnvoordetotalemarketing-operatie
(zieook [28]).Tenaanzienvandefysieke
distributiezijndatonder anderedetoepassingvandeprincipesvanhetbesturingsconcept Klanten-Order-OntkoppelPunt (KOOP) [29,30],ookwelDistributieUitbesteed-Punt (DUP)genoemd,endetoepassingvan distributie-behoefteplanning
(DRP-I).Eengoedfunctionerend Marketing
Informatiesysteem (MIS) ishiervooressentieel.
VMT/ 29september (1988) nr20

LOGISTIEK
5 Slotopmerking
Hetstreven naarlagelogistieke kosten
houdt indat nietaltijdtegemoet kanworden
gekomenaanalle behoeften vanafnemers.
Omgekeerd kanhet maximaliserenvande
marketinginspanningen,met nameop het
gebiedvande klantenservice,de logistieke
kostenovermatigdoenstijgen.Het iseen
ondernemingsopgaveomtussendelogistiekeenmarketinginspanningen eenevenwichttevindenwaarmee hetondernemingsresultaatzogoed mogelijk wordtgediend.
Eendergelijk evenwicht is nietstatisch,
maarzal wijzigen met ontwikkelingen inde
markt enindelogistieketechnieken.Ditonderstreept nogmaals het belangvaneen
goedsamenspeltussen marktkundeenlogistiek.
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ZUIVEL
Nieuwe Nederlandse geitekaas
DeNederlandse kaasindustrie houdt
zichvoortdurend bezig met produktinnovatie. Een goedvoorbeeld hiervanis
deMaasdammer kaas. Deze kaas
heeft zich inmiddels ookopdeexportmarkten een plaats verworven naast
Goudseen Edammer kaas.
Andere voorbeelden van nieuwe kaassoortenzijn de30+ kaas, waarmee
°ok de kaasindustrie inhaakt opde
hedendaagse 'light-trend',enzeerrecentelijk introduceerde NIZ0 Proosdijkaas.
Ook Melkunie Holland heeft kort geleden een nieuwe kaasopdemarkt gebracht Ditkeer isheteen geitekaas,
diedenaamArina heeft meegekregen.
'Arina isgeen traditionele geitekaas
maar heeft een mildere smaak en lijkt
quavorm enconsistentie op een
Goudse kaas',aldus deheer Kalksma,
directeur van deKaasgroep Melkunie
Holland.Dehalfharde geitekaas isgefabriceerd van uitsluitend geitemelk,
bevat 48%veten 2,5% zout in de
droge stof, heeft een gewicht van ca4
kgeniszo'n acht tottien weken oud
bij consumptie. Melkunie Holland voert
bewaarproeven uitom vast testellen
°f degeitekaas ook op oudere leeftijden kan worden geconsumeerd,
peconsumentenadviesprijs van Arina
iscaƒ25,- perkg.De geitekaasis
v
anaf 19 september jl. inzowel kaasV
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speciaalzaken alslevensmiddelenwinkelsverkrijgbaar. Erissprake vaneen
landelijke distributie.
Arina geitekaas wordt inhetproduktiebedrijf van Melkunie Hollandte
Genderen (NB),waar ook de produktie
van Feta kaas plaatsvindt, gefabriceerd. Erisvoor Genderen gekozen
vanwege hetspecialistische karakter
van deproduktie van deze kaas en de
goede mogelijkheden tot uitbreiding
van deproduktiefaciliteiten aldaar.Met
betrekkingtotde aanlevering vande

grondstof geitemelk werkt Melkunie
Holland samen met Amalthea, een
coöperatieve vereniging vangeitehouders in Noord-Brabanl Dejaarproduktie van dezecoöperatie zal in 1988
naar verwachting 4 miljoen liter geitemelk bedragen.In 1986 wasdit nog
slechts 800.000 liter. De coöperatie
werd opgericht om eengoed ontwikkelingsperspectief tekunnen bieden
aan Brabantse boeren,die doorde
quotering opkoemelk zijn overgegaan
op hethouden van geiten.Desamen-
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werking met Melkunie Holland betekent voor Amalthea datnuoverde
benodigde marketing know howen
distributiekanalen kan wordenbeschikt voor het opdemarkt brengen
van degeitekaas. Melkunie Holland
garandeert deleden van Amaltheahet
eerstejaar een basisprijs voor de geitemelk Aan heteinde van hetjaar
vindt een evaluatie plaats en worden
verdereafspraken gemaakt Deverwachte produktje-omvang inheteerstejaar datdegeitekaas opdemarkt
is, bedraagt 300 ton kaas. Hiervanzal
ca 200 tonnaar Frankrijk worden
geëxporteerd. Deze afzetin Frankrijk
vormde debasis voor deintroductie
van degeitekaas.Voor deproduktie
van een constante kwaliteit geitekaas
is hetnamelijk noodzakelijk een minimum hoeveelheid teproduceren. Tot
voor kort vormde diteen probleem,
daar deverwachte afzet op alleende
Nederlandse markt tegeringwas.
Wat betreft detoekomstige ontwikkeling merkte deheer Kalksmaop het
niet uitgeslotenteachten dat indien
de geitekaas Arina eensucces wordt
het assortiment geitemelkprodukten
wordt uitgebreid.
Nadere informatie: Melkunie Holland
bv, Postbus 222, 3440 AEWoerden;
tel. 03480-29911; telex 47534.
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