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BEDRIJFSKOLOM, -TAK & MARKTEN

Begrippen

M Bedrijfskolom:
    alle opeenvolgende schakels en hun onderlinge
    positie in het voortbrengingsproces van een zeker
    product, dus van oerproducent tot finale afnemer.
M Bedrijfstak: alle organisaties die een gelijksoortige
    functie vervullen in het voortbrengingsproces van
    een bepaald product of dienst, bijv. Detailhandel,
    Bouwnijverheid, Vervoer, Horeca. 
M Branche: grote organisaties binnen een bedrijfstak
    die qua productie en product grote overeen-
    komsten vertonen, bijv. de levensmiddelenbranche
    in de bedrijfstak Detailhandel.
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Begrippen

M Markt: alle vragers en aanbieders van een bepaald  
    product of een bepaalde dienst, en de gevraagde/
    aangeboden hoeveelheden daarvan in een bepaald
    gebied.
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Begrippen

M Productschap / Bedrijfsschap: publiekrechtelijk
    samenwerkingsverband van ondernemers en
    werknemers, dat activiteiten ontwikkelt voor een
    gehele sector.

    Een productschap zet zich in voor bedrijven die
    zich met hetzelfde product bezighouden, van
    grondstof tot eindproduct (’Dranken’); een
    bedrijfsschap zet zich in voor bedrijven met een-
    zelfde functie in het economische leven (’Horeca 
    en Catering’). 
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Strategieën in de bedrijfskolom
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Strategieën in de bedrijfskolom

M Parallellisatie (ook: horizontale integratie)
    strategie waarbij activiteiten worden ondernomen
    afkomstig van een andere bedrijfskolom, meestal
    op dezelfde hoogte (bijv. luchtvaartmaatschappij
    neemt een hotelketen over).

    Deze vorm van assortimentverbreding wordt ook
    wel branchevervaging genoemd.
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Strategieën in de bedrijfskolom

M Belangrijke redenen voor parallellisatie:
    Q voldoen aan de wensen van klanten om voortaan
       meer bij één leverancier in te kopen, waardoor
       klanten worden behouden en aangetrokken;
    Q niet afhankelijk zijn van één type product;
    Q beperken van concurrentie, of concurrentie een
       slag vóór zijn (overname Instagram door
       Facebook);
    Q schaalvergroting, voor zover het gaat om
       vergelijkbare producten of procedés.
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Strategieën in de bedrijfskolom

M Specialisatie: strategie waarbij wordt teruggekeerd
    naar de core business.
    Voorbeeld: een speelgoeddetaillist die zich
    specialiseert in modelbouw en accessoires.
    Ander (industrieel) voorbeeld: CSM die haar
    levensmiddelenpoot afstoot aan Heinz, en zich
    concentreert op suikerverwerking, biochemie en
    bakery supplies.

    Productieproces wordt door specialisatie wél
    efficiënter, maar bij terugval van vraag, kan
    continuïteit van organisatie in gevaar komen.
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Strategieën in de bedrijfskolom

M Integratie: strategie waarbij activiteiten worden
    ondernomen afkomstig uit voorgaande of volgende
    fase in de bedrijfskolom, bijv. producent die tevens
    een winkelbedrijf onderneemt (voorwaarts) of die
    een toeleverancier overneemt (achterwaarts).

    Nadeel bij integratie kan zijn dat niet alle
    processen of activiteiten even goed of kosten-
    efficiënt worden verricht.
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Strategieën in de bedrijfskolom

M Differentiatie: strategie waarbij activiteiten
    worden afgestoten die afkomstig zijn uit de voor-
    gaande of uit de volgende fase in de bedrijfskolom.
    Uit voorgaande fase betreft achterwaartse
    differentiatie; uit volgende fase betreft
    voorwaartse differentiatie.
    Voorbeeld: Shell die haar tankervloot vrijwel
    volledig heeft afgestoten, en voor olietransport
    nu is aangewezen op tanker-rederijen.
    Ander voorbeeld: Nike sportschoenen, terug naar
    schoenen-design en -handel (marketing &
    merchandising), en waarbij schoenenproductie
    is afgestoten / uitbesteed.
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Markten

M Het begrip ‘markt’ is niet eenduidig; er zijn
    verschillende markten, waaronder:
    F concrete markt
    F abstracte markt
    [F markt volgens marketing: de markt van
         mensenmassa’s, zoals de jongerenmarkt,
         seniorenmarkt, de markt van autobezitters,
         de markt van woningbezitters, enz. ]
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Markten

M Concrete markt (technische markt): 
    de markt in concrete zin: een bepaalde plaats waar
    vragers en aanbieders met elkaar daadwerkelijk in
    contact (kunnen) treden, zoals:
    Q de straatmarkt
    Q veilingen (AGF, bloemen, vastgoed, enz.)
    Q beurzen: - ‘oneigenlijk’ (op basis van monsters)
                          zoals graanbeurs
                        - ‘eigenlijk’ (op basis van vastgestelde
                          hoeveelheden van zekere kwaliteit)
                          zoals effectenbeurs.
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Markten

M Abstracte markt:
    de markt in economische zin: de samenkomst van
    vraag en aanbod, waarbij de marktprijs tot stand
    komt.

    Hierbij is het niet noodzakelijk dat de goederen
    op één plaats aanwezig zijn, of dat de vragers en
    aanbieders elkaar daadwerkelijk ontmoeten.

    Voorbeelden: kapitaalmarkt, vrachtenmarkt,
    valutamarkt, oliemarkt, huizenmarkt.   


