Marketingdoorveredelingsbedrijven iseen vorm
vanindustriëlemarketing
Metdegroei vandemarketingdiscipline is
binnen demarketingeen aantal verbijzonderingen tot stand gekomen. Eén hiervan
isdeindustriële marketing,diezichricht
opdemarketingvanproduktiemiddelen,
aan ondernemingen. Marketing van uitgangsmateriaal door veredelingsbedrijven
valthierook onder.
Industriële marketing huldigt uiteraard
ook dealgemene uitgangspunten van de
marketing,teweten afnemersoriëntatie,
eengeïntegreerd beleid van de marketinginstrumenten enondersteuning door
marktonderzoek. Deverbijzondering van
industriële marketingsteunt opeen aantal
algemene verschillen tussen de marketing
vanproduktiemiddelen ende marketing
van consumptiegoederen. Belangrijke verschillen zijn devolgende.
- Ondernemingen kopen vaakviaeen inkoopcentrum, eengroepvan personen
metverschillende verantwoordelijkheidendeskundigheid. Deinkoopvan
eenproduktiemiddel raakt vaak hetbelangendeverantwoordelijkheid van
meerpersonen indeonderneming.De
deskundigheid dievooreengoede
koopbeslissing moetworden benut,is
gespreidovereenaantalpersonen.Beidepunten bevorderen dat,zeker bij
nieuweproduktiemiddelen en nieuwe
taken, meerpersonen bijdeinkoopbeslissingworden betrokken.
- Verbruikersen producenten onderhouden bijindustriëleprodukten intensieverecontacten dan bij consumptiegoederen.Zijdoen vaakzaken opbasis
vaneen vertrouwderelatie.
Produktiemiddelen, zekermachines,
moeten vaakaan specifieke omstandigheden enwensen vandekoperworden
aangepast. Ditvereistdiepgaand overlegtussen koperenverkoper. Het kan
bij machineszelfsleidentoteengezamenlijk ontwerpdoorleverancieren
koper.Degrotebetekenisvanservice
enbegeleidingbijdeverkoopvanproduktiemiddelen bevordertde frequentievancontacten tussen verkoperen
koperevenzeer.
- Deinkoopbeslissingvan produktiemiddelen isdoorgaansmeeropeconomischeoverwegingen gebaseerd dan die
van consumptiegoederen. Een ondernemingkan inbeginselberekenen wat
heteconomisch effect, ingeldgemeten,
zalzijn vanhetgebruikvaneenbepaaldemachine/grondstof. Een consument
zaldaarentegen deprijs vaneen con222• PROPHYTA NR.71989

door
PROFH.T.G. MEULENBERG
VakgroepMarktkunde,LandbouwUniversiteit
Wageningen
sumptiegoed moeten afwegen tegen het
nut dat hijaandat goed ontleent.
- Devraagnaar produktiemiddelen en
grondstoffen iseen afgeleide vande
vraagnaar consumptiegoederen.
Producenten van produktiemidelen
zullen dusderelevante markten van
consumptiegoederen nauwgezet moeten volgen.
- Degebruiker van produktiemiddelen
koopt doorgaansingrotere eenheden
dandeverbruiker van consumptiegoederen.
Dezekarakteristiek van het industrieel
koopprocesgeldtvaak voordeaankoopvan machines.Ditbevordert een
langen intensief koopproces.

Marketingdoor
veredelingsbedrijven
Marketingdoorveredelingsbedrijven is
onder meerdevolgende karakteristieken
eenspecialevorm vanindustriële marketing:
- Definale klant,hetlandbouwbedrijf, is
klein;hijwerkt meteenklein inkoopcentrum en plaatst verhoudingsgewijs
kleineorders.
- Zaden en planten vragen veelkwaliteitszorginhet distributiekanaal.
- Produktvernieuwing, researchenbeproevingvergen veel tijd.
- Het klimaatafhankelijk produktieprocesbelemmert nauwkeurige programmeringvan het marktaanbod.
- Hetprodukt eistveelvoorlichtingaan
enbegeleidingvan afnemers.

Invloeden
Devolgende omgevingsontwikkelingen
zijn vangrootbelangvoorde marketing
vanuitgangsmateriaal aanland-en tuinbouw:
- Het verbruik van voedingsmiddelen
groeit indewestersewereld bescheiden.
In ontwikkelingslanden isnogveel
groeiteverwachten maarhiertoezal
eerstdekoopkracht verder moeten stijgen.

- Degroeiindeuitgaven voorvoedingsmiddelen verschuift inwesterselanden
van hoeveelheid naarsmaak, gezond,
natuurlijk, gemak en variatie.Land-en
tuinbouwprodukten volgendezeontwikkeling.
- Produkten dieminder milieubelastend
zijn hebben een voorsprong.
- Deconcurrentie tussen internationaal
opererendeveredelingsbedrijven neemt
toe.
- Onderzoeksresultaten bieden veelnieuwemogelijkheden voor produktontwikkeling.
- Nieuwevindingen zullen sneller internationaal worden verspreid.
- Geïntegreerde produktie, verwerking
en afzet winnen in deland-en tuinbouwaan betekenis.
Devoorgaandeontwikkelingen suggereren
dat marketing door veredelingsbedrijven
meerplanmatigen systematischer zalworden toegepast.Het marketingbeleid zal
nogsterkerdan inhetverledenzijn basis
vinden in hetproduktiebeleid. Dewensen
vanconsument ensamenleving zullenin
deveredelingrelatief meerbetekenis krijgentenopzichtevanklassieketeelteigenschappen zoalsproduktiviteit, oogstzekerheidengebruikersvriendelijkheid voorde
teler.Verticalesystemen van produktie,
verwerkingenafzet kunnen zichbijbepaaldelandbouwprodukten ontpoppen als
geconcentreerde inkopersvan uitgangsmateriaal metspecifieke wensen.Juist door
deinternationalisatie van veredelingsbedrijven blijft eengoed distributieapparaat
indemarketingvanuitgangsmateriaal van
hetgrootstebelang.Debehoefte om nieuwevindingen snelopinternationale schaal
tekunnen valoriseren vergrootevenzeer
hetbelangvaneengoed distributieapparaat.Niettemin zalmen ookindetoekomst,ondanks meeraandacht voorproduktkwaliteit, inprijsconcurrerend moetenzijn binnen hetgekozen marktsegment.
Totslotzijnogopgemerkt datveredelingsbedrijven bijvoorkeur metspecifieke produkten opdebehoeften van specifieke
doelgroepen moeten inspelen, uiteraard
mitseenconcurrerendeprijsstelling mogelijk is.Inhetlichtvandeverwachte verfijningenverbijzondering inde behoeften
vanbepaaldegroepen afnemers blijft
marktsegmentatie daarom ook indetoekomst vangrootbelang.
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Marketing:dekern vanhetondernemen
De tweede inleiding over marketing geven Mario Bentvelsen enJos Bezemer van Horticom. Een meer praktijkgerichte
uitleg over marketing naast de meer wetenschappelijke uitleg van prof.M. T.G. Meulenberg.
Eenzeer korte definitie vanhet Amerikaanse begrip 'marketing'luidt:'Wat blieft u?'Daarmee wordt precies aangegeven
waar het in de marketing allemaal omdraait: u. Dat wil zeggen:uals consument. Of inde zakelijke sfeer: uals inkoper
vaneen organisatie. Essentieel inde marketing is het kijken door de bril vandeafnemer naarde eigen organisatie ende
Produkten, diensten of ideeën die zijaanbiedt. Marketing is danook inde eerste plaats een filosofie, een mentaliteit. Dit
houdt indat een organisatie móet inzien dat afnemers centraal moeten worden gesteld. De afnemers bepalen immers of
Produkten, diensten en ideeën worden afgenomen. Daar begint het marketingdenken.
Volgenseen modernetheoriewordteen
onderneminggezienalseen leverancier
vanwaarden. Indezeoptiek zijn debelangrijkste taken vaneen onderneming:
hetvinden, hetcreëren en het communiceren vandeze waarden.

Toegevoegdewaarden
Waarden,ofwel zaken dieindeogenvan
deafnemers belangrijk zijn, worden volgensdezevisiealleen gevonden door afnemersinhun doen en laten teobserveren.
Daarbij kunnen vijf kanttekeningen worden geplaatst.
1 Afnemers redeneren vanuit produktvoordelen,en niet vanuit produkteigenschappen. Biedt ubij voorbeeld
een hijskraan aan dieschepen nogsnellerlaadt en lost,dan vertaalteen afnemerdat inbesparingen op arbeidsloon,
havengelden,etc.
2 Afnemers redeneren vanuit eigen percepties,niet vanuit uw'feiten'. Iemand
dieeentelefoontoestel aanschaft, kan
zichafvragen ofhettoestel quadesign
en kleurstelling bijzijn interieur past,
terwijl hijongevoeligkan zijn voorallerleitechnische eigenschappen.
3 Afnemers maken eenonderscheid tusseninstrumentele,expressieveen(volgenssommigeauteurs)impressieve
waarden. VeelProdukten en merken
vervullen inditopzicht een dubbele
functie: zedoen watzemoeten doen
(instrumenteel),zezeggen ietsoverde
gebruiker(expressief) enzegeveneen
bepaald gevoel (impressief).
4 Bijafnemers gaat het om detoegevoegdewaarde.Diekan worden gesplitstin
grondwaarden enbijkomende waarden. Degrondwaarde bij het volgen
vaneencongreskan zijn 'informatie
oppikken over...', terwijl bijkomende
waarden 'contacten opdoen' of'er een
daguitzijn' kunnen zijn.
5 Detoegevoegdewaardemoet bovendien worden bewezen.Een ondernemingmoet haartussenkomst, die
meestalgeldkost,rechtvaardigen door
deextrawaarde(n)diezijlevert. Bij
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voorbeeld indevorm vaneen lagere
prijs,eensnellerelevering,een beter
advies,etc.

Systematisch kijken
Indetraditionele benadering vande marketingontwikkelt R&D- opbasisvaneen
briefing vandeproduktmanager - een
nieuwofverbeterd produkt. Daarnabepaaltdeproduktmanager inoverlegmet
deafdeling Verkoopdeprijs,wordtbepaald hoededistributiezal plaatsvinden
encreëert hetreclamebureau ten slotteeen
reclame-en promotiecampagne. Indemodernebenadering van het marketingvak
wordt veelsystematischer gewerkt.
Indezeoptiek ismarketinggeen functie,
maareensystematische maniervan kijken
naarhettotale ondernemingsproces ende
bijdragen diedeondernemingsfuncties (de
afdelingen) daaraan leveren. Daarna
vraagtdeonderneming zichafwelke functieskunnen worden uitbesteed en welkein

eigen huismoeten blijven. Het antwoord
opdievraagwordt inbelangrijke mate
doordeafnemers bepaald.
Een voorbeeld om dit te verduidelijken.
Microcomputers moeten worden ontworpen,componenten moeten wordengemaakt,onderdelen opkwaliteit wordengecontroleerd, het geheel moetwordengeassembleerd,verkocht engedistribueerd, etc.
IBM kiestervoorhetontwerp,dekwaliteitsbewaking van onderdelen, deassemblage,deverkoopendedistributiezelfte
doen.Defabricage vanonderdelen (zoals
chips, monitoren en besturingseenheden)
besteedtditbedrijf uit.IBM concentreert
zichdusopzakendiedeafnemers belangrijkvinden (het ontwerp,dekwaliteit,vertrouwen, beschikbaarheid en service)en
besteedt derest uit.

Communiceren
Delaatstestapishetcommuniceren van
degevonden engecreëerde waarden.En
zoalsbinnen een ondernemingallescommuniceert, zocommuniceert ookelke
marketingbeslissingiets.Een bepaalde
prijspolitiek, een zeerfraai vormgegeven
produkt, een uiterst selectievedistribut i e . . . dat allesvertelt ietsoverde onderneming.Hetcommunicatiebeleid moet
eropgerichtzijn descalavanwaarden en
marketingbeslissingensamen tebinden,
zowelintern alsextern,en effectief uitte
dragen.
Het vinden,creërenencommunicerenvan
waarden isdekernvan deondernemingsactiviteit.Deafnemerheeftdaarbijeen
controlerende, demarketingeen integrerendetaak.Marketing ('marketgetting')
begintdanooknietnadathetprodukt is
gemaakt, maarlangdaarvoor.

Deklantalsdecontrolerendefunctie,de
marketingalsdeintegrerendefunctieinhet
ondernemingsproces.
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