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Interne analyse

M Interne analysis op verschillende niveau’s:
    F Strategieën kunnen op verschillende niveau’s
        worden ontwikkeld: 
        organisatie- (concern-) niveau, 
        SBU- (divisie-) niveau,
        PMC- (BU- of werkmaatschappij-) niveau.

        Ook interne analyse kan op deze niveau’s
        worden uitgevoerd.
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Interne analyse

M Interne analysis op verschillende niveau’s:



4

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

Interne analyse

M Interne analysis op verschillende niveau’s:
    F Het doel van interne analyse is het in kaart
        brengen van sterkten, zwakten en belemmer-
        ingen in de organisatie, 
        en uiteindelijk het ontwikkelen van passende
        strategieën, gericht op het benutten van deze
        sterkten en/of het verbeteren of compenseren
        van de zwakten.
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Interne analyse

M Interne analyse begint meestal met het nalopen
    en analyseren van de financiële prestatie
    (performance) van het bedrijf, alsmede de afzet /
    omzet en winstgevendheid ervan.
    F Met interne analyse wordt ook inzicht verkregen
        in kenmerken van het bedrijf (zoals mate van
        klantentevredenheid, merktrouw) die wel of juist
        minder bepalend zijn voor de te kiezen strategie.

    F Verder zal interne analyse zich richten op:
        verleden en huidige strategie, strategische
        problemen, mogelijkheden en beperkingen van 
        de organisatie, en haar sterkten en zwakten.
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Interne analyse

M Nog een keer: doelstellingen:
    F Doelstellingen dienen binnen de onderneming
        als leidraad voor wat men wil bereiken: een
        communicatieve en motiverende functie.

    F Doelstellingen vormen instrumenten in het
        planningsproces: worden deze bereikt, prima. 
        Worden deze in mindere mate bereikt, dan
        dient wellicht de strategie te worden
        aangepast. 
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Interne analyse

M Eisen waaraan effectieve doelstellingen voldoen:
    F SMART:                           (boek hanteert hier ‘SMUR’(?)) 

        -specifiek: betreft te bereiken aantallen of
          percentages, vaak tijdgerelateerd.
        -meetbaar: het echt kunnen vaststellen (in
          concrete aantallen, e.d.)  In hoeverre
          doelstellingen worden bereikt.
        -actiegericht (uitdagend), d.w.z. niet op te laag
          ambitieniveau gebaseerd.
        -realistisch: dus passend bij wat vanuit de
          organisatie haalbaar is.
        -tijdsgebonden: concreet in tijd uitgedrukt.
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Interne analyse

M Hulpmiddel bij bepaling doelen / doelstellingen:
    F Balanced Score Card:
        Er van uitgaande dat bedrijfsexploitatie meer is
        dan alleen geld verdienen, is de BSC ontstaan.
        De BSC -uniek voor ieder bedrijf- is namelijk een
        vertaling van de strategische doelen van een
        bedrijf in concrete, meetbare prestatie
        indicatoren (parameters) in 4 prestatiegebieden
        (ook wel invalshoeken of perspectieven):
        G Financieel
        G Klanten (afnemers en markten)
        G Interne bedrijfsvoering (interne processen)
        G Ontwikkeling en groei (innovatie)            
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Interne analyse

M Balanced Score Card, prestatiegebieden:
    F Financieel: doelen in termen van winst, bruto-
        marge, cashflow, aandelenkoers, e.d.
    F Afnemers en markten: meestal marketingdoel-
        stellingen, zoals afzet, omzet, marktaandeel, en
        ook: mate van klanttevredenheid, klanten-
        en merktrouw, gepercipieerde kwaliteit, e.d.
    F Interne processen: het intern effectief en effi-
        ciënt functioneren (van personeel): hoe wordt
        wat door wie en waarom uitgevoerd?
    F Innovatie: opleiding, opstelling, bedrijfscultuur,
        m.b.t. individuele en bedrijfsverbetering.
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Interne analyse

M Balanced Score Card:
    F Voor elk prestatiegebied van de BSC worden in
        elk geval 4 aspecten in de gaten gehouden:
        G doelen (objectives): belangrijke doelen die
            bereikt moeten worden
        G indicatoren (measures): waarneembare
            factoren voor het meten van de voortgang bij
            het bereiken van de doelstellingen
        G doelstellingen (targets): kwantitatieve
            waarden voor de metingen
        G initiatieven (initiatives): projecten en
            programma’s die moeten worden gestart om
            de doelstellingen te realiseren.
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Interne analyse
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Interne analyse

M Balanced Score Card, route:
    F De BSC kan op verschillende manieren worden
        uitgevoerd.  Een gebruikelijke 4 stappenroute:

        1/ Stel aan de hand van waardedisciplines van
             T&W de marketingstrategie vast: wat willen
             we bereiken met welke afnemers, en op welke
             wijze?
        2/ Stel de kritieke succesfactoren vast per
             perspectief.  Zo kan de mate van klant-
             tevredenheid een kritieke succesfactor zijn
             binnen het prestatiegebied ‘klanten’.
   >>
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Interne analyse

M Balanced Score Card, route:
    F Een gebruikelijke 4 stappenroute, vervolg:

        3/ Stel kritieke prestatie-indicatoren per kritische
             succesfactor vast.  Zo kunnen KPI’s als bijv.
             ‘aantal servicecontacten in een jaar’, ‘tijds-
             duur van oplossing van klachten’ of ‘tijdsduur
             van beantwoording van mail- of telefoon-
             berichten’ als KPI’s worden vastgesteld voor
             de kritische succesfactor ‘klanttevredenheid’.
   >>
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Interne analyse

M Balanced Score Card, route:
    F Een gebruikelijke 4 stappenroute, vervolg:

        4/ Koppel normwaarden aan de kritieke
             prestatie-indicatoren vast. Zo kunnen bijv. ‘6
             servicecontacten per periode’, ‘oplossing van
             klachten binnen 2 werkdagen’ of ‘mail- of
             telefoonbeantwoording binnen 2 uur tijd’
             als normwaarden voor de betreffende KPI’s
             worden vastgesteld.
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Interne analyse

M BSC-doelen en waardestrategieën:
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Interne analyse

M Evaluatie van resultaten:
    betreft het nalopen of doelen, zoals in de BSC
    genoemd, zijn behaald.  Het gaat hier om het
    analyseren van kwantitatieve gegevens (data), al
    dan niet d.m.v. machine learning, waarbij
    computers zelf op zoek gaan naar patronen in data.

    F het doel van deze metingen is om uiteindelijk
        meer klantwaarde te leveren (value to customer)
        en ook waarde voor de onderneming (value to
        firm).
        Een handig instrument hierbij is de Deming-cycle:
        Plan - Do - Check - Act                                        >>
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Interne analyse

M Evaluatie van resultaten:
    F Deming-cycle:
        -plan
        -do
        -check
        -act
  
        en uitendelijk:
        -standaardiseren
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Interne analyse

M Evaluatie van resultaten:
    F Marketing intelligence:
        het continu meten van resultaten is onderdeel van
        marketing intelligence: het verzamelen en
        analyseren van allerlei informatie en metrics
        (variabelen) die nodig zijn bij (strategische)
        marketingbeslissingen.
        Door de sterke toename van onlinegedrag gaat
        het hier inmiddels om enorme hoeveelheden
        gegevens: big data.
        Belangrijkste problemen bij het werken met big
        data: kwaliteit van data en toegankelijkheid
        daartoe. 
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Interne analyse

M Analyse klantgerichte variabelen:
    F Vooral wanneer het gaat om FMCG’s, zijn diverse
        analysemogelijkheden voor handen, vaak op 
        basis van Nielsen of GfK gegevens:
        G marktontwikkelingen: afzetten totale markt,
            deelmarkten
        G merkanalyses: ontwikkelingen per merk
        G concurrentieanalyses: identificatie grootste
            concurrenten en relatieve afzetverhoudingen:
            BCG, MABA-analyses
        G analyses m.b.t. merkposities bij retailers
        G marktaandeelanalyses, waaronder Parfitt &
            Collins analyse (MA = CP x HA x VI !). 
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Waardestrategieën: analyse en beoordeling van
        de toepassing van de waardedisciplines van
        Treacy enWiersema.

    F Analyse en beoordeling van functionele gebieden:
        G innovatie: skills, uitgaven, patenten, e.d.;
        G productie: capaciteit, toegevoegde waarde, e.d;
        G financieel: financieringsmogelijkheden, e.d.;
        G management & organisatie: kwaliteiten,
            benutting van talenten, bedrijfscultuur, e.d.;
        G personeel: motivatie, klantgerichtheid, e.d.;
        G marketing & sales: klantgerichtheid, drive, e.d.
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        de financiële positie zal vaak worden
        geanalyseerd aan de hand van bekende ratio’s:
        O liquiditeit: de mate waarin de onderneming
            haar financiële verplichtingen gedurende een
            bedrijfscyclus zonder problemen en op tijd
            kunnen worden nagekomen.  Kan worden
            bepaald aan de hand van:

            G Current ratio = 
                vlottende activa ÷ vlottende passiva
                                                                         (>±1,5 à 2)
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        O andere liquiditeitsratio’s:
            G Quick ratio =
                (vlot. activa - voorraden) ÷ vlot. passiva
                                                                         (>±0,5 à 1)

            G Werkkapitaal = EV + Lang VV - Vaste activa
                ook:                = vlot. activa - vlot. passiva
                Kan positief zijn: liquiditeitsoverschot, dan
                wel negatief: indicator van liquiditeits-
                problemen.
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        O solvabiliteit: de capaciteit om op langere
            termijn financiële verplichtingen te kunnen
            voldoen:

            Beoordeling van uitkomst hangt af van type
            bedrijf; in algemeen wordt gesteld dat
            bedrijven in gevarenzone zijn bij  <25%.
            Te lage solvabiliteit kan leiden tot betalings-
            problemen, beperking van kredietfaciliteiten,
            hogere rentelasten en evt. faillissement.
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        O rentabiliteit: betreft de verhouding tussen 
            een inkomen (winst) en het vermogen dat dit
            inkomen heeft verdiend.  
            Rentabiliteit is een belangrijke maatstaf voor
            beslissingscalculaties op de lange termijn.
            Voorbeelden zijn: 

            G Return on Investment (ROI);
            G Rendement op het totale vermogen (RTV);
            G Rendement op het eigen vermogen (REV). 
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        O rentabiliteit:
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        O omloopsnelheid; omzetsnelheid:

            G omloopsnelheid van de voorraad:
                kengetal waarmee wordt aangegeven
                hoeveel keer per jaar de eigen (gemiddelde)
                voorraad wordt omgezet:
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Financiële aspecten: financiële ratio’s:
        O omloopsnelheid; omzetsnelheid:

            G omzetsnelheid van de voorraad:
                betreft omloopsnelheid van de voorraad
                tegen verkoopwaarde:
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Interne analyse

M Interne analyses op ondernemingsniveau:
    F Marketingaudit: doorlichting van alle marketing-
        activiteiten van een onderneming of een SBU,
        waarbij aandacht uitgaat naar:
        G de mate waarin de organisatie marktgericht
            opereert;
        G de kennis die de organisatie heeft omtrent de
            (meso- en macro-) omgeving;
        G hoe gegevens uit de omgeving worden
            geanalyseerd (marktonderzoek, ontwikkeling
            van scenario’s, evaluatie marketingstrategieën,
            inrichting van marketinginformatiesysteem.
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vertrouwd,
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op je gemak voelen

emotionele
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VOORDELEN,
GEVOLGEN VOOR

AFNEMER
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MERK-

PESOONLIJKHEID

WAARDEN
VAN HET MERK,
GEVOLGEN VOOR

AFNEMER
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Interne analyse

M Interne analyse op merkniveau:
    F Producten worden veelal geassocieerd met
        merken, en andersom.  Omdat producten zowel
        functionele als emotionele eigenschappen
        bezitten, kan het van belang zijn deze te
        onderzoeken en te analyseren. 
 
    F Om de waarden en motivaties te achterhalen
        wordt veelal gebruik gemaakt van een middel-
        doelketen van betekenissen. >>
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Interne analyse

M Middel-doelketen van betekenissen:


