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Voorwoord

Onder de titel: "Direct marketing, van tactiek naar strategie"
hebben wij een lezing voorbereid voor het Direct Marketing Congres op 29
en 30 september 1986 te Amsterdam. Hierin hebben wij getracht enige sy-
stematiek aan te brengen ín de vele gedachten over direct marketing,
alsmede te zoeken naar een verankering van dit begrip binnen de marke-
ting. Dit verslag geeft de hoofdlijn weer van onze bijdrage; ontdaan van
casuistiek. De bedoeling is dan ook meer de ruggegraat van onze ge-
dachten te tonen, dan bij de schoonheid van het uíterlijk stil te staan.
Ondanks deze ingreep, hopen wij dat de lezer niet de ziel uit ons betoog
zal missen.

De schrijvers

Tilburg, september 1986

Katholieke Universiteit Brabant Vakgroep Marketíng á Marktonderzoek
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Directe Marketing

Van Tactiek naar Strategie

Drs. W.J.M. Reijnders
Prof. Dr. C.M. Storm

1. Inleiding

1.1. Nieuwe ontwikkelingen

Binnen de marketíng ontstaat de laatste jaren een nieuw aan-
dachtsveld, dat van de directe marketing. In de handboeken wordt op dit
onderwerp nog weinig ingegaan, hetgeen nie[ te verwonderen valt, daar
deze altijd bij recente ontwikkelingen achter lopen. Des te meer is in
tijdschriften te lezen, die in staat zijn sneller vernieuwingen te vol-
gen en verslag te doen van lezingen over dit onderwerp. De "versheid"
moet de lezer dan meestal wel bekopen met een gebrek aan systematiek en
evenwichtigheid. Zo rollen bij de directe marketing begrippen als "data-
base marke[ing", "integrated marketing", "direct response marketing"
e.d. over elkaar heen, en word~ men vergast op nieuwe termen en begrip-
pen, zoals "fulfilment", '~ RM", "conversie" en zo meer. Nieuwe insti-
tuten worden opgericht bijvoorbeeld het DMIN (~ Direct Marketing Insti-
tuut Nederland), nieuwe commerciéle buro's beproeven hun geluk, nieuwe
platvormen en overlegstructuren ontstaan tot een "Direct Marketíng Con-
gres" aan toe.

1.2. Opzet

Uit de veelheid van gelanceerde ideeén over directe marketing,
is het niet bepaald gemakkelljk een eenduidige structuur te destilleren.
Vandaar dat wij in par. 2 eerst aandacht zullen besteden aan het begrip
"directe marketing" en aan de inhoud die daaraan is toe te kennen. De
kern vormt naar onze mening het streven naar het opbouwen van relaties
met prospects. Vandaar dat ín par. 3 wordt ingegaan op vormen van rela-
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ties in de marketing. In par. 4 volgt een analyse van het begrip relatie
en van de aspecten di~,een relatie omvatten. Dat brengt ons in par. 5
bij de detailhandel, die in het verleden nogal heeft ingeboet voor wat
betreft de sterkte van haar relaties met klanten. Onze denkwijzen kunnen
wíj dan ook goed illustreren vanuit de problematiek van de distributie.
Met een korte samenvatting sluiten wij vervolgens in par. 6 deze bij-
drage af.
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2. Direct Harketing

2.1. "Direct"

Ons buigend over de i nhoud van het begrip directe marketing,
ligt het voor de hand de schaar te hanteren. Wat moeten wij met het
stukje "direct" aan? Het antwoord op deze vraag lijkt zo evident, dat
het níet nodig is daarover verder uit te wijden. Toch willen wij de ge-
dachte dat het hier het directe contact van de leverancier met de finale
afnemer betreft, aarrvullen. Dit initiatief hoeft nl. niet alleen van de
leverancier uit te gaan, maar kan ook omgekeerd door de afnemer worden
gezocht. In het "business to business" traject komt het geregeld voor
dat afnemers in het kader van co-makership of programma management op
zoek gaan naar de juiste partner-leverancier. Maar waarom zou ook een
consimment niet aan directe marketing doen als hij op zoek gaat naar de
uiteindelijke maker van een produkt en daarbij de handel passeert. In de
19e eeuw zijn daartoe de consumenten cobperatiea opgericht, die zelf
winkels voor hun leden vestigden. Waarom zouden zij, meer aaneengesloten
en voorzien van nieuwe communicatieve mogelijkheden, niet op zoek gaan
naar hun leverarcier? Rekening houdend met deze verbreding omschrijven
wij '.irec~" als volgt:

Direct: het zonder tussenkomst van derden

benaderen van (finale) afnemers

door leveranciers

en

... van leveranciers

door afnemers.
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2.2. Ontwikkeling maatschappij

Voor een oude gildemeester bevat onze omschrijving van "direct"
in het geheel niets nieuws. Hij leefde ergens tussen 1000 en 1200 nl.,
de tijd waarin de gilden tot grote bloei kwamen. Hij werkte direc[ voor
zijn klanten, die naar hem toekwamen met de grondstoffen van het land om
deze door hem te laten bewerken. Het maatschappelijk principe van de
behoeftenbevrediging vormde de directe ruil, het onderling ruilen van
produkten door boer en ambachtsman. Het onmiddellijk contact tussen deze
beide vormde de verzekering dat overeenkomstig de mogelijkheden van de
gildemeester en de behoeften van de consument werd geproduceerd. De kun-
de van de gildemeester vormde zijn "kapitaal", daarmee kon hij zijn
klanten aan zich binden.

Door de maatschappelijke ontwikkeling is op grond van verde~
gaande arbeidsdeling en invoering van technologische vernieuwingen de
kloof tussen producent en consument steeds groter geworden. De bedrijfs-
kolom werd langer en daarmee verdween in vele gevallen het rechtstreekse
contact tussen producent en finale afnemers. Zelfs in de handel trad
verdere differentiatie op, waardoor het contact met de finale afnemer
uiteindelijk de taak van de detailhandel ging vormen. Directe marketing
zou men kunnen zeggen, is weer een stap in de rlchting van het herstel
van de oude structuur tussen maker en gebruiker. Het voockomt de ruis
die tengevolge van de vele intermediërende handelsschakels i n de commu-
nicatie met de finale afnemer kan ontstaan. Mag men daaruit concluderen
dat directe marketing niets nieuws bevat en een cosmetische facelift van
de directe ruil vormt?

2.3. Marketing

De beantwoording van de zojuist gestelde vraag, is slechts moge-
lijk nadat ook het tweede stukje van het doorgeknipte begrip "direct
marketing" is bekeken. Zo komen we bij het marketing concept terecht.
Daar hier vele bladzijden over volgeschreven zijn, veronderstellen wij
dat de lezer hiet~ee bekend is en volstaan wij met het weergeven van de
essenties. Het marketing begrip is ontwikkeld uit daaraan voorafgaande
concepten, die in tegenstelling tot de marketing vooral aan de ge-
dachtenwereld van de leverancier waren ontsproten. Zo kennen we het
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"produc[ concept", dat de betekenis benadrukt van de kwaliteit van het
produkt om afnemers aan te trekken en te binden. Het vormde ook de
zienswijze van de gildemeester, die trots op zijn bekwaamheden deze te-
samen met zijn collega's via gildekeuren liet beschermen om zo zíjn
klanten aan zich te binden. Hij beschouwde deze dan ook als zijn pet~
soonlijk eigendom, hetgeen door andere gildemeesters diende te worden
gerespecteerd. Hij had de vakkennis, zijn meesterwerk getuigde daarvan,
en was dan ook de sutoriteit op het gebied van het produkt.

Een tweede voorloper vormde "het selling concept". In uiterste
hardheid ging dit ervan uit, dat de afnemer helaas niet op de hoogte was
van de goede eigenschappen van een produkt zodat niete anders overbleef
dan hem op te voeden. Meestal zonder veel scrupules werd de afnemer via
rap van de tongriem gesneden verkopers geconfronteerd met het produkt,
die trachtten hem of haar uiteraard tegen betaling te laten genieten van
de zegeningen van het produkt. Daar deze activiteit niet altijd aan de
reguliere handel kon worden overgelaten, zette de fabrikant zlch soms
zelf aan het werk. Zo ontstond het begrip directe verkoop. Eerst werden
vrije harde methoden toegepast op grond waarvan men wel van "hard sel-
ling" spreekt, later werden zij subtieler en voor de potentiéle klant
aangenamer, de zg. "soft selling". In het laatste geval tracht men nie[
à tout prix te verkopen, maar is eerst nagegaan of de beoogde klant
daadwerkelijk geinteresseerd kan zijn en de voordelen die de aanschaf
van een produkt kan bieden. Daarvan overtuigd, werd ernaar gestreefd de
eventuele koopweerstanden zo veel mogelijk te verlagen door de wijze van
optreden en klantvriendelijke condities.

Bezien wij daarentegen het marketing concept dan kunnen wij niet
nalaten eerst Kotler te citeren: '~larketing" - zo stelt hij -"is a so-
cial process by which individuals and groups obtain what they need and
want through creating and exchanging products and value with others".
(Marketing Management 5e druk, blz. 4.) Om deze aansluiting te verwerke-
lijken is "customer orientation" noodzakelijk, dit vormt de spil van het
marketing begrip. Toch willen wij ons hier eer. vraag veroorloven. Is dat
niet dezelfde oriëntatie die wij ook bii de soft selling aantreffen,
daar geen verkoper een produkt heden ten dage gaat verkopen, zonder zich
op de hoogte gesteld te hebben van de even[uele behoefte daaraan bij de
potentiële afnemer? Wie gaat een grasmaaier drie hoog op een flat aan-
bieden? Wij stellen dan ook dat het marketing begrip de nodige scherpte



mist en zich schaart onder de methoden van soft selling. Niet de orién-
tatie vormt de spil, maar welgemeende interesse voor de problematiek van
de klant om op continue basis hiervoor oplossingen aan te bieden. In
onze ogen is verkoop op de ruil (de transactie) gerlcht, maar behoort
marketing zich op de relatie met de potentiële afnemer af te stemmen.
Marketing - zo stellen wij dan ook - is:

,i~!' Marketing:

het creëren van duurzame relaties met

(potentiele) afnemers ~leveranciers~ ,

teneinde met wederzijds voordeel

in behoeften te voorzien.

2.4. Direct marketing als begríp

Plakken wij na onze uiteenzettingen de beíde begrippen "direct" en

"marketing" aan elkaar, dan ontstaat de volgende inhoud van direct

marketíng: Direct Marketing s

Direct het zonder tussenkomst van derden

benaderen van finale afnemers door

leveranciers.

t ( met het doel )

Marketing : het creëren van duurzame relaties
~-

met deze afnemers teneinde met

wederzijds voordeel in beider

behoeften te voorzien.
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Als wij deze omschrijving relateren aan die van M. Baier (Elements of
Direct Marketing, blz. 19) "Direct marketing 1s an interactive system of
marketing which uses one or more advertising media to effect a measur-
able response and~or transaction at any location" dan vallen de ver-
schillen op. Het enig gemeenschappelijke blijkt het interactie aspect te
zijn, dat in de relatie ligt verankerd. De media zijn voor ons niet van
belang, ook de vertegenwoordiger valt daaronder, zo ook de meetbaarheid
niet. Dit laatste kan volgens ons geen criterium vormen, daar op metho-
dologische gronden het effect ín de tijd en per actie niet exact te iso-
leren valt.

In onze visie vormt de term directe marketing een pleonasme.
Relaties 21jn slechts direct. Als marketing zich op relaties concen-
treert is zij per definitie direct. Beter zou het zijn directe marketing
te omschrijven als marketing door middel van directe communicatie. Het
voordeel hiervan is, dat we bevri jd worden van alle voorvoegsels van
marketing. Marketing is marketing of het nu wordt toegepast op produk-
ten, diensten, ideeén of door non-profit, sociale en maatschappelijke
instanties. De inhoud blíjft fundamenteel hetzelfde, de uitwerking kan
verschillen.
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3. Relatie ontwikkeling

3.1. Ontwikkeling in de bedrijfskolom

Het relatie begrip is van oudsher in de menselijke cultuurpa-
tronen ingeburgerd. Als eenling kan de mens zich niet binnen zijn omge-
ving handhaven, zowel bij de natuur - als de cultuurvolken. Slechts ge-
zamenlijk was in behoeften te voorzien en kon men zich beschetmen tegen
gevaren. Niet dat nu iedereen op gelijke wijze daartoe bijdroeg. Lang-
zaam ontstond een arbeidsdeling, die al naar gelang de capaciteiten een
beroep deed op diegenen, die voor bepaalde taken beter waren uitgerust.
He[ gevolg was een toegenomen onderlinge afhankelijkheid en daarmee een
versterking van de onderlinge relaties. De maatschappelijke ontwikkeling
heeft in economische zin de mogelijkheden aangereikt, om zich aan deze
wederzijdse betrokkenheid enigszins te ontworstelen. Door de introduktie
van het geldstelsel als algemeen betaalmiddel, verviel de noodzaak tot
directe ruil met vaste ambachtslieden, daar de geldelijke tegenpresta-
ties door een ieder werd aanvaard. Maar ook de toename van de welvaart
gaf een zekere onafhankelijkheid, die benut kon worden om aankopen uit
te stellen en op zoek te gaan naar betere transactie mogelijkheden. Door
verdere differentiaties en specialisaties werd de bedrijfskolom steeds
langer en pluriformer en verbreedde zích de afstand tussen producent en
consument. De overbrugging van de ontstane kloof vond door de tussen-
handel plaats, die zich verder splitste in klein- en groothandel.

De relatie tussen producent en consument is door de formering
van de bedrijfskolom bij vele artikelen verloren gegaan. De producent
als leverancier van produkten onderhield relaties met de tussenhandel,
teneinde zijn goederen via deze aan de finale afnemer aan te bieden. De
laatste stond in relatie met de handel om te voorzien in zijn behoeften.
Deze "blokkade" door de handel van het contact met de afnemer, werd door
sommíge producenten als nadelig ervaren. Zij kenden hun produkten het
beste, zij wilden dan ook de mogelijkheid hebben aan hun uiteindelijke
afnemers iets over hun produkt te vertellen om zodoende de band met hen
te herstellen en hopelijk te verstevigen. Dit was tevens nodig, om de
invloed van concurrenten tegen te gaan. Ook zij trachtten de gunst van
de consument te verkrijgen. Als antwoord ontstond het merkartikel, dat
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als het ware over de handel heen contact zocht met potentiéle afnemers

en trachtte de relatie - zij het op onpersoonlijke wijze - tussen de

leverancier via zijn produkt met de afnemer te heretellen. In het onder`

staande schema, hebben wij deze gedachte gellluetreerd:

Relatie

~-------~
~ merkartikel ~

L--f--J

I

Leverancier
produkt

~,
~ ~ Or n

` ` ` am~rke~r~9~ 1
`

~--~
trade

marketing

Tussenhandel
assortiment

`

` ` `y

f---~
retail

marketing

Afnemer
behoette

Schema 1: Herstel van de relatie leverancier - afnemer via hun merkar-

tikel.

3.2. Personifícatie en individualisering

De opkomst van het merkartikel vormt echter slechts een voor

loper om tot het herstel van de op basis van de maatschappelijke ontwik-

kelingen verbroken relaties met afnemers te komen. Aet merkartikel

blijft een dood ding, dat slechts door suggestieve communicatie tot

leven gebracht kan worden. Relatíes - zo hebben wij gesteld - zijn in-

teractieve verbanden, tussen levende en elkaar belevende pereonen. Het

is dan ook moeilijk om de rol van het merkartikel te personificeren en

als volwaardige partner in de relatie haar plaats te laten aannemen. Een

bepaalde mate van loyaliteit vanuit een opgeroepen positieve attitude

lijkt het hoogste wat in deze te bereiken valt. Moderne zienswijzen gaan
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verder. Zij stellen dat het produkt slechts de "carrier" is van de
dienst die het aan de ge- of verbruiker levert. De dlenst is veel be-
langrijker geworden, niet alleen vanuit het produkt maar ook vanuit de
gezochte oplossing voor een probleem bij de afnemer. De toegenomen wel-
vaart stelt ertoe in staat om in plaats van zelf iets met produkten te
doen, de leverancier te laten komen en aan hem de oplossing van het
eigen probleem over te laten. Zo gaan wij naar het restaurant en laten
de kok koken of halen de traiteur naar binnen om het feest culinaire
luister bij te zetten.

Niet alleen het remplaceren van produkten door diensten, maar

ook de consumptie van diensten neemt steeds meer toe. Daar dienstver-

lening een persoonlijke zaak is, heeft dit als gevolg dat de relatie met
leveranciers wordt verstevigd. Zijn naam krijgt meer betekenis en zo ook
verminderd de gevoelde afstand tot de leverancier. We gaan terug naar
patronen van vroeger, zij het dat nu de leverancier zich de moeite moet
getroosten om in de gunst van de afnemer te komen. Dit gegeven wordt
momenteel onderstreept door de corporate advertising, waarin de naam van
het bedrijf veelal steeds gepersonificeerd onder de aandacht wordt ge-
bracht. Als het ware deelt men aan de organisatie persoonlijkheid toe om
de hand naar de afnemer te kunnen uitsteken. Het verkleinen van de a~
stand tussen beiden vormt het doel en het beleven van de onderlinge re-
latie de bedoeling van dit streven naar personificatie.

Naast het personificatie streven bij de leverancier vindt een
verdere individualisering plaats bij de afnemer. 'De' consument bestaat
niet, maar ook steeds minder een consument getypeerd door socio-econo-
mische kenmerken. Het gedragspatroon blijkt meer veroorzaakt door de
denkwijzen en intenties van zich belevende mensen. Het leidt tot een
scala van levensstijlen, die als labels aan clusters van gelijkgezinde
en min of ineer gelijkhandelende personen kunnen worden gehangen. De vorm
en inhoud van een relatie met een leverancier is van de levensstijl af-
hankelijk. Zo zijn er de sterk organisatie bewuste consumenten, díe zich
geheel omringen met de produkten van het door hén geadoreerde bedrijf
(Sony), dan wel degenen die zich niets van fabrikanten aantrekken en de
relatie met hun detailhandel trouw blijven. Daartussen zijn evenzovele
mengvormen, die het geheel van verbanden tussen leverancíers en afnemers
uitermate pluriform maken. (schema 2)
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Personificatie

r------i
~ naam ; ~
L------~ ~~~`

~ ~~ -----~ ~ ~ ~
1 dienst ~~ ~ ~i ~~~` ~``

~~`` ~`
------~ ~~~ ~~`I

I merkartikel I~-. -- `~ ~ ~ ~ Afnemers~ ~ --~--- ~~
------ ---.- segmenten `

- -~ ~~-,y

~------'

Leverancier
produkt

~~ Tussenhandel

Individualisering

~ Schema 2: Vormen van relatieverbanden tussen leveranciers en afnemers.

3.3. Relatie en reputatie

Personificatie en individualisering maken het geheel van rela-
tiepatronen steeds breder. Toch í s er enige structuur aan te brengen in

het bouwen aan relaties. Zonder naam in het bedrijfsleven is het zo goed

als uitgesloten om enige loyaliteit bij potentiële afnemers te bereiken.

' Elke relatie vooronderstelt dai, ook het bij name bekend zijn. Des te
~ groter de afstand tussen leverancier en afnemer~ des te indringender de

~ naamsbekendheid moet zijn om deze kloof te overbruggen. Reputatie gaat
~dan ook aan de Relatie vooraf. En uit de relatie volgt de Ruil. Ulter-
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aard zullen onderling iteraties voorkomen, maar toch blijft dít het
grondpatroon voor marketing zoals door ons omschreven:

Marketing: 3 R's

ReputatieI
RelatieI

Ruil

i~ Schema 3: Marketing: 3 R's.

Hiermee is tevens duidelijker de draagdracht aan te geven van
het door ons ontwikkelde marketing begrip. Ter onderscheiding van het
"product concept" en het "selling concept" laten wij onderstaand ons
"marketíng concept" volgen gerelateerd aan de 3 R's:

~ Schema 4: concepten en 3 R's.
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Bij marketing veronderstellen wij een systematische opbouw van-
uit de reputatie naar de relatievorming en van relaties naar ruiltrans-
acties. Verkopen beperkt zich tot het leggen van een contact om zodoende
ruil te forceren. Het product concept daarentegen bekommert zich niet om
de afnemer, het produkt staat centraal. Wie het koopt is niet belang-

, rijk, men mag blij zijn het te kunnen en te mogen bemachtigen.
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4. Relatie analyse

4.1. Communicatie

Om te komen tot relaties is communicatie absoluut noodzakelijk.
Dit geldt echter niet alleen voor relaties, maar voor ieder contact on-
geacht of daarmee ruil wordt beoogd. Marketing in onze opvatting streeft
interactie na, zowel tussen produkt en afnemer als tussen leverancier en
klant. Wordt híerbij gebruik gemaakt van directe communicatie, dan komen
wij op het terrein van de dírecte marketing. Het geeft ons in de regel
een respons mogelijkheid, die vereist is om de nagestreefde persoonlijke
interactie te ondersteunen. Vandaar dat een indeling naar de directheid
van communicatiewijzen ons behulpzaam kan zijn voor het afleiden van
beoogde effecten. Als ingang daarvoor kíezen wij het feit dat communi-
catie hetzij door spreken, hetzij door schrijven plaatsvindt. Beide kun-
nen zowel persoonlijk door de leverancier (of afnemer) zelf, dan wel
onpersoonlijk door anderen geschieden. Voegen wij daaraan de mogelijk-
heid van al dan niet respons toe, dan ontstaat het volgende schema van
communicatie wijzen tesamen met een direct-indirect dimensie. (Schema 5)

Dit schema geeft de graad van directheid weer van de verschil-
lende mogelijkheden van communicatie. Vanuit het persoonlíjk gesprek met
de afnemer als meest directe vorm naar het onpersoonlijke geschrift van
een advertentie zonder respons mogelijkheid. Deze dimensie hanteren wij
in 4.3 om het succes van de communicatie nader aan te geven.



16

respons Direkt
-----------L ---

geen
respons

t

i
Indirekt

,yC Schema 5: Communicatie-mogelijkheden gegroepeerd naar direct-indirect.
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4.2. Intensíonaliteit

Behalve de wijze waarop men communiceert, ís voor de relatie
ontwikkeling eveneena van betekenia de intensionaliteit. Hieronder ver
ataan wij de lading van de communicatie naar breedte van onderwerpen,
diepte van bespreking en gewogen naar het wederzijde belang dat daaraan
wordt toegekend. Des te meer belangrijke onderwerpen "ín depth" tussen
personen worden besproken, des te hechter de band en des te beter de
beleving van de wederzijdse relatie. Of omgekeerd: het onder de aandacht
brengen van specífieke doch voor de persoon onbelangrijke onderwerpen
zal weinig bijdragen tot enige wederzijdse betrokkenheid. Daar wij
slechts ernaar streven schematisch in dit hoofdstuk atil te staan bij de
relatie analyse, hanteren wij eenvoudige illustraties om onze gedachten
over te brengen. Zo ook hier, waar wij de mate van intensionaliteit
weergeven met de vector getrokken als diagonaal van de intensionali-
teitsruimte:

intens

H breedte

~k Schema 6: De intenaionaliteitsruimte.

0

Deze weergave impliceert het verband tussen de breedte van de
onderwerpen in de communicatie en de lading die er aan wordt toegekend.
Als zodanig geeft het een uitbreiding op de wijze van communiceren en
kan daaraan worden gerelateerd.
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4.3. BelevinR

Het aan elkaar relateren van de dimensie der directheid van de
communicatie met de intensionaliteit, geeft ons de mogelijkheid iets van
de beleving van de relatíe in te kleuren. Als uitgangspunt wordt aange-
nomen dat verhoging van de directheid van de communicatie en van de in-
tensionaliteit leidt tot een vergroting van de beleving. Alhoewel de
verbanden tussen deze grootheden persoon epecifiek zijn, geven wij on-
deretaand als hypothese een compilatie weer, waarin deze vertrekpunten
zíjn ingebracht:

Schema 7: De belevingsruimte
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Uit het schema blijkt, dat toenamen van de directheid van de

communicatie en van de intensionaliteit, leidt tot een hogere beleving,

gezien als het sníjpunt van de loodlijn op het coSrdinatenpunt van de

genoemde dimensies met het belevingsvlak. Indirecte communicatie en ge-

ringe intensionaliteit verlagen de beleving, soms zelfs tot een negatief

niveau. De les hieruit spreekt voor zich: als men weinig te vertellen

heeft en dan nog op afstand, kan men beter zwijgen.

4.4. Relatie-vormgeving

Met de beleving stopt de relatie ontwikkeling niet, zij komt nu

juíst echt naar voren. Des te positiever de beleving is, des te meer

zijn partijen erin geYnteresseerd met elkaar verder te gaan. Enerzijds

ontwikkelt zich een meer positieve attitude met betrekking tot de andere

partíj, anderzijds neemt de behoefte tot ínteractie toe. In een schema

geillustreerd, zien deze verbanden er als volgt uit:

Beleving

Schema 8: Relatie vormgeving.
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Rierbij is ervan uitgegaan dat een negatieve beleving eerst tot
weinig negatieve attitude en interactie leidt, maar met de toename van
de mate van onvrede zal uitbarsten in acties gericht tegen de partij die
het ongenoegen heeft opgeroepen.

Bij een positieve beleving wordt het aantrekken van de banden
, door de ontvanger van de communícatie op prijs gesteld. Als hierop nieti

is geanticipeerd, kan teleurstelling niet uitblijven met dito gevolgen
voor de te verwachten ruiltransacties. De afnemer staat niet alleen op
een goede fulfilment van gegeven orders, maar nog meer op de mogelijk-
heden daadwerkelijk de leverancier te kunnen benaderen en met hem te
overleggen over de eigen problematiek. Marketing dient zich dan ook te
bezinnen op de vraag hoe aan het relatiebeheer vorm kan worden gegeven
en hoe de kwaliteitsbewaking ervan zal plaatsvinden.

4.5. Meten van relaties

Is het nu mogelijk een relatie naar sterkte te meten en de zwak-
ten specifiek bij te spijkeren? Wij denken van wel, ofschoon verder on-
derzoek geboden is. Toch wagen wij een poging, al is deze dan ook hypo-
thetisch. Wij kunnen stellen dat een relatie vanuit haar beleving zich
uit in een zichtbaar interactie gedeelte en een onzíchtbare attítude
component. Dit laatste vormt de gevoelsstroom waarop het gedrag is ge-
baseerd. Voor beide kunnen aspecten gevonden en gemeten worden die iets
over de relatie vertellen. Voor wat de interactie betreft is het moge-
lijk iets te vertellen over de frequentie en de regelmaat van de con-
tacten. Vele contacten op regelmatige momenten wijzen op een stevige
relatie, zoals bijvoorbeeld binnen een gezin of een bedrijfsafdeling.
Ook de uitgebreidheid en de onderlinge coárdinatie van de uitwisselingen
duiden op een hechte relatie, alsmede de symmetrie en de directheid van
de contacten. Onder symmetrie is dan te verstaan dat het zoeken van con-
tact van beide partijen uitgaat in ongeveer gelijke mate.

Maar ook de attitude is op cognitief, affectief en conatief ni-
veau te meten. Voor het kennis aspect zou men zich kunnen richten op de
precisie van denken bij de partíjen en de convergentie daartussen. Bij
het gevoel en het s[reven zullen meer de intentíes ten opzichte van el-
kaar en de gerichtheid naar samen- dan wel tegenwerking van belang zijn.
Door ordinaal deze grootheden te meten, ontstaat een slangprofiel, dat
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een indicatie geeft van de soort relatie en de sterke en zwakke plekken
daarin. Dit profiel zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Sterkte Relatie

Interactie
frequentie

regelmaat
uitgebreidheid

co~rdinatie

symmetrie
direktheid

Attitude
- cognitie

- precisie
- convergenti

- affectie

- intentie
- gerichtheid

- conatie
- intensiteit
- gerichtheid

-- - 0 t t t

~ ~ ~ ~
~

X

~ ~~ ~
~
I

~~
~`

~
~

~ ~
~

~
~ ~

~
f a

~ ~

i~ Schema 9: Aet relatieprofiel.



Nader onderzoek zal moeten leren, welke aspecten tenminste een kri-

tisch niveau moeten bezitten om van een marketing relatie te kunnen spreken.

A1 naar gelang het soort produk[ of dienst zou hierin differentiatie kunnen

optreden. Uit het voorgaande is reeds duidelijk geworden dat directheid en

uitgebreidheid belangrijke dimensies vormen. Hieraan moeten naar onze mening

regelmaat en coórdinatie worden toegevoegd bezien vanuit de overeenkomst in

cognities en intenties. Ontbreekt de kritische massa voor een commerciéle re-

latie dan resteert elechts het meer vluchtige contact, zoals aangegeven bij de

directe verkoop.

4.6. Netwerk

Ter afsluiting van dit hoofdstuk verbreden wij ons aandachtsveld van

de enkele relatie naar het geheel van relaties vanuit de leverancier naar zijn

afnemers. Die geven wij aan met de term "netwerk". Elk geYnstitutionaliseerd

netwerk kenmerkt zich door een bestuur, een structuur en een cultuur.

~ Relaties - Netwerk

Bestuur

Structuur Cultuur

Schema 10: Kern van een netwerk.
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Het bestuur is de leidende instantie, die richting geeft aan de
activiteiten binnen het netwerk. Bij een grote mate van asymmetrische
relaties, zal het bestuur hoofdzakelijk zo niet uitsluitend door de
leverancier worden gevormd. Bij democratisatie zullen beiden, leveran-
cier en afnemer aan een netwerk sturing kunnen verlenen, zoals bijvoor-
beeld door middel van een klanten parlement, een ideeénbus voor klanten,
de klanten initiatieflijn tot het opnemen van een klantvertegenwoordiger
in de eigen organisatie ~.:a toe. De .structuur bepaalt de onderlinge lig-
ging van de partijen in het netwerk en de wijze waarop zij met elkaar
zijn verbonden. Veelal staat de leverancier centraal in het commerciële
netwerk en zijn er geen dwarsverbindingen tussen afnemers. Hierdoor kan
het probleem ontstaan, dat klanten vanuit een bepaalde beleving moeilijk
hun waardering of afkeuring binnen het netwerk kwijt kunnen, en zich
daarin verloren gaan voelen. Dwarsverbindíngen verschaffen de mogelijk-
heid tot een grotere band te komen en tijdig ongenoegen weg te nemen
alvorens dit tot uitbarsting komt. Aan dit laatste wordt ook vorm ge-
geven door de cultuur binnen het netwerk, die aangeeft hoe men met el-
kaar omgaat. Wat mag men van de leverancier verwachten, wat streeft men
in het netwerk na, welke geboden en verboden beheersen de activiteiten.

Des te steviger de relaties binnen het netwerk, des te beter het
netwerk af te scheL-men is tegen de invloeden van andere netwerken. Als
meerdere leveranciers ernaar streven voor zich een netwerk van relaties
op te bouwen, vindt een confrontatie van hun activiteiten plaats bij
afnemers waarop meerderen hun oog laten vallen. Op een ander vlak kan de
vraag voorkomen of inen tot de Rotary, de Lions, de Round Table of de
Junior kamer zal toe[reden. Hoe zal een potentiéle netwerkklant hierop
reageren. Uiteraard vanuit de attractiviteit van de aangeboden relaties.
Hierin speelt mee de perceptie van afnemer i van de reputatie van lever
ancier j:Rij. Zo ook de indruk van i over de wijze waarop j zijn aanbod
heeft uitgevoerd (Aij). Daarbij wordt ook betrokken het verwachte voor-
deel uit de relatie van i met j(Wij) alsmede een eventueel geperci-
pieerd nadeel (Vij) in vergelijking met de door i te leveren prestaties
voor j(Eij). De kans nu dat i met j een relatie aangaat (Pij) zou als
volgt te modelleren zijn:
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W~j.

i~ . ~- Eij
Pi j 3 n n ~ n w~-vii

E R E A E
jal ij j'1 ij j-1 Eij

waarbij reactieparameters die factoren van belang kunnen doen toe- of
afnemen zijn weggelaten.

In woorden geeft deze formule aan, dat de kans dat een afnemer
(i) met één van de leveranciers (n), in dit geval met leverancier j
zaken gaat doen, wordt bepaald door het produkt van de relatieve reputa-
tie van j(dus in vergelijking met alle andere leveranciers), de relat-
ieve beoordeling van de wijze waaraan j uitvoering geeft aan de relatie,
alsmede door het relatieve voordeel afgezet tegen de vereiste eigen in-
zet. Naast de persoon van de afnemer en zijn levensstijl, blijven dus
voor de leverancier reputatie, wijze van opbouw van relaties en geperci-
pieerd voordeel ten opzichte van inzet door de afnemer belangrijke
bouwstenen voor het nastreven van een functionerend netwerk.



25

5. De Detailhandel

5.1. Relatirontwikkeling

Wat kan nu de inhoud van het voorgaande voor de detailhandel
betekenen? Uiteraard betreft het hier slechts een toepassing op een be-
paalde sector, zonder de bruikbaarheid van het gestelde in andere be-
drijfstakken in twijfel te trekken. Wij kiezen echter bewust de detail-
handel, daar deze door de direct marketing benadering van de producent
wordt gepasseerd. Zij heeft reeds vele jaren achtereen relatief inge-
leverd voor wat betreft het aandeel van de consumentenbestedingen die
over de detailhandel lopen, een percentage dat nu onder de 40Y gaat
dalen. Enerzijds is dit te wijten aan de grote opkomst van de consumptie
van diensten, die - daar zij niet in voorraad te houden zijn - per defi-
ni[ie buiten de detailhandel omgaan. Anderzijds is een bepaalde inertie
aan de detaillist te verwijten, door te passief binnen zijn verkoopsy-
steem te blijven en niet de ontwikkeling in moderne marketing te volgen
en er derhalve op uit te gaan.

Waarom zou hetgeen voor de fabrikant geldt, ook niet voor de
detaillist gelden: reputatie is de sleutel voor de moderne marketing?
Waarom zou hij zich laten overschaduwen door deze benadering van de
leverancier en ook niet "zijn partijtje meeblazen in de op relatie ont-
wikkeling gerichte melodie"? (schema 11)

Ook de detaillist kan zich onderscheiden. Via zijn huismerken is
hij in staat een assortimentsrelatie op te bouwen met zich daarop oriën-
terende klanten. Maar ook geeft het expliciteren van zijn diensten hem
kansen. Zo wordt de slijter wijnadvi.seur en de woninginrichter in-
terieurdeskundige. Tenslotte staat voor hem de weg open om binnen zijn
actieradius zijn reputatie te verstevigen en te verhogen. Juist omdat
hij zich dichter bij de afnemer bevindt dan de fabrikant, kan hij op een
voor hem gemakkelijker wijze gebruik maken van directe communicatie vor-
men en het vergroten van de intensionaliteit. Door zelf naar potentiéle
afnemers toe te gaan of deze op andere wijze direct te benaderen wordt
de beste basia gelegd voor de commerciële relatie ontwikkeling via een
positieve beleving door de klant van de activiteiten van de detaillist.
Daar de klanten binnen hun actieradius elkaar zullen ontmoeten, wordt
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Relatie Ontwikkeling

van de detaillist

personificatie
~----~ ~----~

I naam I I naam I
~----~ ~-

I

Leverancier Detaillist o ~ o o~ o o ~ o 0 0~co
J

oao ooa ~J~
produkt assortiment J~ a c o 0 0~ o ~ o

Individualisering

Schema 11: Relatie ontwikkeling door de detaillist.

ook tegemoet gekomen - zij het op informele wijze - aan de structuur- en
cultuurvorming binnen het opgebouwde netwerk. Door zelf in te epelen op
de behoeften aan interactie, hetzij via een klantentelefoon of advie~
lijn, hetzij door uitnodigingen voor assortimentspresentatiea (bijv.
modeshows) of "social happenings", kan het netwerk verder worden verste-
vigd. Allereerst biedt dit de mogelijkheid de verloren gegane klanten
weer aan zich te binden, daarnaast om de marktkracht te vergroten. Deze
is opgebouwd als produkt van assortimentsgrootte, filialisering en inte-
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gratie, zoals hieronder gespecificeerd:

parallellisatie

Marktkracht-
Assor-
timent

Schema 12: De marktkracht.

x filiali-
sering

x Inte -
gratie

De marktkracht geeft aan de greep welke de detaillist op de
markt heeft vanuit het assortiment dat hij voert, het geografische g r
bied waarin hij opereert (filialisering) en de beheereing van de goe-
derenstromen door integratie. Op grond van een moderne marketing aanpak
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is het mogelijk zijn assortiment uit te breiden zonder zelf voorraad te
houden. Vanuit zijn reputatie biedt de detaillist goederen op foto,
staal of sample aan, die door de fabrikant worden bezorgd. Zo ook kan
hij zijn geografische actieradius uitbreiden zonder tot filialisering
over te gaan. Daartoe dient hij over adressen van potentiële afnemers te
beschikken welke hij direct kan benaderen om hen te interesseren in een
voorgestelde commerciële relatie. Reputatie, directe communicatie en een
vergrote intensionaliteit vormen daartoe de basis. Juist op grond van
zijn nabijheid bij de afnemer kan hij veelal lokaal ook deze factoren
beter voz~ngeven dan andere leveranciers. En waarom zou voor de afnemer
het spreekwoord niet gelden: "Beter een goede buur dan een verre vriend"
(als leverancier?).



29

7~ 6. Samenvatting

"Panta Rhei", alles beweegt; zo ook ín de marketing. Het marke-
ting begrip krijgt dientengevolge een lading die gericht is op een
blijvende interesse van de leverancier voor de afnemers en andersom.
Hieruit ontstaat een relatie, gekenmerkt door een bepaalde mate van in-
teractie. Relaties zijn in de regel direct en vooronderstellen respons.
Vandaar dat "directe marketing" een pleonasme vormt, het ia niets anders
dan marketing bedreven via directe communicatie.

Binnen de marketing is het relatie begrip nog niet ontwikkeld.
Door de personificatie vanuit de leveranciers en de individualisering
bij de afnemers ontstaan vele vormen van relaties. Het is dan ook nood-
zakelijk verder op deze verbanden in te gaan. Voor de marketing betekent
dit een 3 R's benadering: reputatie ~ relatie -. ruil. Marketing streeft
ernaar door het opbouwen van relaties met potentiële leveranciers of
afnemers wederzijds voordeel te behalen. Door het bewust werken aan het
relatie netwerk, kan een sterke machtspositie worden verkregen.
Aan relaties liggen zowel communicatieve als intensionele factoren ten
grondslag. De combinatie van beide, leidt tot een mate van beleving van
de marketing relatie bij zowel leverancier als afnemer. Deze beleving
uit zich in behoeften aan interactie op grond van gevormde attitudes.
Het is nuttig aspecten van interactie en attitude te meten, teneinde
zicht te krijgen op de sterkten en zwakten van het relatieprofiel. Door
met deze hulp planmatig aan het relatie netwerk te bouwen, kan de macht-
positie worden versterkt. Niet zozeer vanuit de tactiek die op kortston-
dige contacten is georiënteerd, maar vanuit een strategie die zich ba-

, seert op het verkrijgen van bestendige relaties tussen leverancíers en
~

afnemers.
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