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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Marketingplan, eerste stap:
    Dit begint met het afbakenen van de markt van
    het bedrijf: ‘voor wie willen we wat gaan doen of
    maken?’

    Zonder goede marktafbakening kunnen geen
    goede analyses worden uitgevoerd.  Een
    dergelijke afbakening van de markt (bijv. voor
    een merk) moet dan wel binnen de missie van het
    bedrijf vallen, dus zal eerst de missie duidelijk
    moeten zijn.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Missies, verschillende soorten:
    F Pure missie: langeterijn filosofie van de top:
        “Our mission is to add vitality to life, by meeting
        everyday needs for nutrition, hygiene, and
        personal care with brands that help people
        feel good, look good and get more out of life.”
           (Unilever)

    F Strategische doelstelling: globale weergave van
        gewenste richting en prestaties: 
        “we willen met al onze merken een 1e of 2e
        positie in de markt bereiken.”
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Missies, verschillende soorten:
    F Gekwantificeerde planningsdoelstelling:
        concrete doelstellingen voor een bepaalde
        periode:
        “Aan het einde van dit jaar willen we met merk
        XYZ  10% meer afzet realiseren.”

    F Business definition: afbakening van de breedte
        en activiteiten van het bedrijf:
        “Voor de voedsel-, hygiène- en verzorgings-
        behoeften van zekere doelgroepen maken wij
        de volgende producten...”
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Bedoeling van missies:
    F Bezinningsfunctie: nadenken en formuleren
        over “what business are we in?” 
        -wat is het bestaansrecht van het bedrijf? wat
        is het dat wij doen dat in zekere mate zorgt
        voor het binnenhalen en behouden van klanten?
    F Interne functie: motiveren en activeren van 
        het personeel: keeping the eye on the ball.
    F Externe functie: creëren en uitdragen van een
        zeker imago naar buiten.  (Verschil corporate
        identity / corporate image?)
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Verschil missies en visies/ambities:
    Waar missies vooral gaan over wat een bedrijf nu
    doet, hebben visies / ambities betrekking op wat
    in de toekomst bereikt zou moeten worden.
    F Missies betreffen in hoofdzaak:
        G economisch-technische missies
        G sociaal-maatschappelijke missies
    F Visies/ambities hebben vooral te maken met:
        G overtuiging, geloof wat belangrijk is
        G identiteit, positionering van de organisatie:
            waardestrategie
        G langetermijndoelen
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Economisch-technische missie:
    Gaat uit van de vraag:
    what business are we
    in?  en marktdefinitie,
    bijv.:
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Economisch-technische missie:
    En volgens Abell:
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Economisch-technische missie:
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Sociaal-maatschappelijke missie:
    Deze heeft te maken met een of meerdere doelen
    van het corporate image van het bedrijf:
    F Productassociaties oproepen (expressieve /
        instrumentele waarden)
    F Klantgerichtheid benadrukken
    F MVO / maatschappelijk verantwoord
        ondernemen uitstralen (milieuvriendelijkheid,
        sociaal-maatschappelijke betrokkenheid,
        intern sociaal beleid); people-planet-profit;
        sustainability (duurzaamheid)
    F Geloofwaardigheid creëren.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, verschillende aspecten:
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    Waardestrategieën kunnen zijn gebaseerd op
    verschillende uitgangspunten, bijv.:

    F waardestrategieën (of: waardedisciplines) van
        Treacy & Wiersema,
        of
    F Porter’s generieke concurrentiestrategieën.

  >>
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    Volgens professoren Michael Treacy en Fred
    Wiersema zijn er drie verschillende waarde-
    strategieën (waardedisciplines) die organisaties
    kunnen hanteren om toegevoegde waarde en
    onderscheidend vermogen t.o.v. hun concurrenten
    te creëren. 
    Ze onderscheiden de volgende strategieën:
    G product leadership
    G operational excellence
    G customer intimacy.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G product leadership, kenmerken:
        excelleren op product innovatie en merkmarket-
        ing. De focus ligt op ontwikkeling, innovatie,
        ontwerp, time-to-market, hoge marges in een
        korte tijdsperiode. Bedrijfscultuur is gebaseerd
        op innovatie en resultaten behalen.

        Voorbeelden: Apple, Bang & Olufsen, Samsung,
        Nike.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G operational excellence, kenmerken:
        superieure operaties en uitvoering; veelal 
        een redelijke kwaliteit voor een zeer lage prijs.
        De focus ligt op efficiency, gestroomlijnde
        operaties, supply chain management; volume is
        van belang. De meeste grote internationale
        bedrijven opereren op basis van deze discipline.
        Bedrijfscultuur is taakgeoriënteerd; meet-
        systemen zijn zeer belangrijk, beperkte variatie
        in productassortiment.

        Voorbeelden: Dell, EasyJet, Jumbo, McDonalds.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G customer intimacy, kenmerken:
        uitblinken in klantaandacht en klantenservice.
        De organisatie past producten en diensten aan
        ten behoeve van individuele klanten. 
        De focus ligt op CRM, 1-to-1 marketing, en het
        leveren van producten en diensten op tijd en
        boven klantverwachtingen. Bedrijfscultuur
        gericht op dichtbij de klant staan; grote variatie
        in productassortiment, lifetime customer value.

        Voorbeelden: CarGlass, Rolls Royce, Van
        Lanschot Bank (en vele andere dienstverleners).
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    F Waardedisciplines Treacy en Wiersema, praktijk:
        het is onmogelijk om overal goed in te zijn en 
        alles voor klanten te betekenen. Marktleiders
        zijn goed in het leveren van één waarde aan
        gekozen klanten.  Voor organisaties is het van
        belang om unieke waarden aan te bieden door in
        een zekere behoefte te voorzien, en daarom op
        één bepaald gebied te focussen. 
        Organisaties zullen meestal trachten in zekere
        mate aan al deze disciplines te voldoen, en in
        één daarvan te excelleren.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    F Generieke concurrentiestrategieën van Porter:
        Voortbouwend op het 5-krachten model,
        ontwikkelde Porter in 1980 verschillende
        concurrentiestrategieën:
        G algeheel kostenleiderschap
        G differentiatie
        G focus (differentiatiefocus, kostenfocus).
 
        Wanneer uit deze strategieën geen keuze wordt
        gemaakt, spreekt Porter van: 
        G stuck in the middle.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G Generieke concurrentiestrategieën van Porter:
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G Algeheel kostenleiderschap (overall cost-
        leadership), kenmerken:
        gericht op algemene kostenvoorsprong in een
        bedrijfstak; veelal bij relatief eenvoudige
        producten met weinig noodzaak voor dienst-
        verlening (Black & Decker, Texas Instruments).

        Organisaties die algeheel kostenleiderschap na-
        streven moeten hun engineering, inkoop,
        productie en distributie goed beheersen.
        Beheersing van marketingfuncties is veelal
        minder noodzakelijk. 
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G Differentiatiestrategie, kenmerken:
        gericht op het zodanig onderscheidend maken
        van het producten- of dienstenpakket, waardoor
        dat als uniek wordt beschouwd in de bedrijfstak
        (Mercedes, Coleman, Bang & Olufsen, Intel).

        Differentiatie kan bijv. betrekking hebben op
        kwaliteitsleiderschap: de beste componenten,
        uitstekend in elkaar gezet, onder een perfecte
        kwaliteitscontrole.  Of bijv. door specifieke
        diensten te bundelen voor verschillende
        afnemersgroepen. 
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G Focusstrategie, kenmerken: 
        gericht op het concentreren op één afnemers-
        groep, segment of geografische markt.

        Op basis van de know-how over, en ervaring in
        het gekozen marktsegment, zal vervolgens
        toegewerkt kunnen worden naar kostenleider-
        schap (kostenfocus: EasyJet) of naar
        differentiatie (differentiatiefocus: voormalige 
        BA Concorde) binnen het marktsegment.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G Focusstrategie
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    G Stuck in the middle, kenmerken: 
        gebeurt wanneer een onderneming geen keus
        kan maken uit de 3 concurrentiestrategiëen.  
        Het gevolg: een minder dan gemiddelde
        winstgevendheid, waarbij het bedrijf:
        F te duur is om goedkoop te kunnen zijn;
        F te weinig onderscheidend is om specifiek en
            gedifferentieerd op de wensen van de markt 
            te kunnen inspelen;
        F te algemeen is om een sterke positie bij 
            kleinere doelgroepen te behalen. 

26

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    F Kanttekeningen bij de waardestrategiëen van
        Treacy en Wiersema, een ook bij die van Porter: 
        G het emotionele merkimago speelt nauwelijks
            een rol, terwijl dit steeds belangrijker wordt
            (cola’s, bier, kledingmerken, enz.);
        G klantvoordelen ‘lage prijs’ en ‘gemak’
            (verkrijgbaarheid, in gebruik, wachttijd, e.d.)
            kunnen een gevolg zijn van de strategie, maar
            komen niet uitdrukkelijk naar voren;
        G klantwaarden worden niet vanuit de klant
            bepaald, maar vanuit de onderneming. 
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Visie van een bedrijf, waardestrategieën:
    F Brand benefitting model:
        dit model kan worden beschouwd als variant van
        het model van Treacy en Wiersema, waarbij
        instrumentele merkbeloften (productvoordelen)
        in elk geval in voldoende mate moeten zijn
        ingevuld:
        G de hoogste kwaliteit willen bieden;
        G service- en klantgerichtheid bieden; 
        G de laagste prijs willen bieden;
        G meer gemak willen bieden.
        O En vervolgens dienen emotionele waarden
            hieraan te kunnen worden toegevoegd.
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Missie, waardestrategie en marktafbakening
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Marktafbakening op verschillende niveau’s:
    Marktafbakening kan plaats hebben op:
    F SBU-niveau (divisieniveau): aan de hand van
        groepen producten, doelgroepen en behoeften,
        waarbij de 3 PMT-dimensies worden
        betrokken: afnemersgroepen, afnemers-
        functies en afnemerstechnologieën.

    F Product/merk-niveau (werkmaatschappijen)
        meer gedetailleerde afbakening, waarbij vooral
        aandacht zal uitgaan naar PMC’s.  
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Marktafbakening en nieuwe activiteiten:
    Het proces van marktafbakening kan soms leiden
    tot de ontdekking dat ‘what business are we in’
    zou moeten zijn: ‘what business should we be in?’.

    Dit kan o.a. voortkomen uit onvervulde of
    veranderende behoeften van afnemers, ontwikke-
    lingen in de meso- of macro-omgeving, activiteiten
    van concurrenten (ABCD-analyse!).
    Dit zou kunnen resulteren in het onderzoeken van
    en uiteindelijk instellen van nieuwe activiteiten. 
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Belang en risico’s van marktafbakening:
    Hoe breed of smal een markt wordt gedefinieerd is
    van strategisch belang.  Wordt de markt ruim
    gedefinieerd, dan zal er veel concurrentie zijn.
    Wordt er uitgegaan van een niche, dan zullen er
    minder concurrenten zijn, met mogelijk ook kans
    op een hoger marktaandeel.
  
    Daarnaast zal ook rekening moeten worden
    gehouden met de bekende 4 niveau’s van
    concurrentie.    >> 
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Missie, waardestrategie en marktafbakening

M Belang en risico’s van marktafbakening:


