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Afnemersanalyse

M Afnemersanalyse aan de hand van de 6 W’s:
    F Belangrijke vragen die bij afnemersanalyse
        gesteld moeten worden:
        O Wie zijn onze huidige en potentiële klanten?
        O Wat doen onze klanten met onze producten?
        O Waar kopen onze klanten onze producten?
        O Wanneer kopen onze klanten onze
            producten?
        O Waarom en hoe kiezen onze klanten onze 
            producten?
        O Waarom kopen potentiële klanten onze
            producten niet?
  Prof. O.C. Ferrell (VS)
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Afnemersanalyse

M Meerdere doelen van afnemersanalyse:
    F voor segmentatie en doelgroepenkeuze (door
        kwantitatief onderzoek)
    F als basis voor sterkte-zwakte-onderzoek en
        merkpostioneringsbeslissingen (door kwalita-
        tief en kwantitatief onderzoek)
    F ter controle van behaalde resultaten en effect-
        meting van marketinginstrumenten (door
        kwantitatief onderzoek)
    F voor de identificatie van concurrenten (door
        kwantitatief onderzoek)
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    (Hoe zat het ook alweer met segmenteren?)
    F niveau’s van segmentatie
    F eisen aan segmenten
    F segmentatievariabelen B2C, B2B
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Niveau’s van segmentatie:
        Marktsegmentatie -micromarketing- wordt
        bedreven op één van 4 niveau’s:
        O segment-marketing niveau
        O niche-marketing niveau
        O lokaal marketing niveau
        O individueel marketing niveau
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Eisen aan segmenten:
        O  meetbaarheid, qua koopkracht, segmentgrootte,
              segmentkenmerken
         O  voldoende omvangrijk, qua grootte, winstgevend-
              heid en groeiperspectief
         O  homogeniteit, qua reacties van de afnemers in het
              segment op de marketingmix
         O  heterogeniteit, qua onderscheid tussen de onder-
              linge segmenten
         O  bereikbaarheid, qua activiteiten vanuit marketing,
              m.n. communicatie en distributie
         O  bewerkbaarheid, qua beschikbaarheid over eigen
              middelen en methoden om segment(en) te kunnen
              bewerken.  

  
  
  
  



7

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2C :
        O  geografische variabelen: regio-bepaald, populatie,
              densiteit, klimaat, e.d.
         O  demografische variabelen: leeftijd, leeftijdsklasse,
              gezinsgrootte, gezinslevenscyclus, inkomen,
              beroep, opleiding, sociale klasse, religie, ras,
              nationaliteit, generatie, e.d.
         O  psychografische variabelen: op basis van
              levensstijl, op basis van persoonlijkheid, e.d.
         O  gedragsvariabelen: benefitsegmentatie, verbruik,
              verbruikersstatus, merk-/winkeltrouw, reactie op
              marketingmix, adoptiecategorieën, e.d.
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2C :
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2C :
        O benaderingen van segmentatie:
            bij voorwaartse segmentatie worden segmenten
            gevormd aan de hand van persoonsgebonden
            criteria (leeftijd, sociale klasse, woonplaats,
            geslacht, e.d.): a priori segmentatie ;
            vervolgens worden de segmenten ingedeeld op
            basis van productgebonden criteria (merkkeuze,
            gebruiksfrequentie, gezochte productvoordelen,
            e.d.);
            Zo kan men de markt bijv. indelen naar leeftijd en
            vervolgens kijken in welke mate deze segmenten
            een andere gebruiksfrequentie vertonen.
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2C :
        O benaderingen van segmentatie:
            andersom, bij achterwaartse segmentatie worden
            eerst segmenten gevormd aan de hand van
            productgebonden criteria: post hoc segmentatie; 
            daarna worden de segmenten ingedeeld op basis
            van persoonsgebonden criteria.

            Hier zal men eerst uitgebreid onderzoek (€ !)
            moeten verrichten om gelijkenissen in consumptie-
            gedrag op te sporen. Pas daarna wordt gezocht
            naar relevante persoonsgebonden variabelen die in
            de gevormde segmenten van elkaar verschillen.
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2C :
        O benaderingen van segmentatie:
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2B:
        O  variabelen m.b.t. kopende organisatie: 
              G  type organisatie: bedrijf, instelling, enz.?
              G  demografische gegevens: bedrijfstak, aantal
                   werknemers, aantal vestigingen, enz.
              G  producttoepassing
              G  fase in het koopproces
              G  mate van leverancierstrouw
              G  bestaan van inkoopcontracten
              G  mate van reciprociteit
              G  e.d.
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2B:
        O  variabelen m.b.t. de DMU:
              G  samenstelling, rolbezetting
              G  item van onzekerheid: behoefte, leverancier,
                   transactieverloop?
              G  mate van decentralisatie
              G  mate van tijdsdruk bij de DMU
              G  belangrijkste koopmotieven
              G  wijze van inkoop: beslisregels, onderhande-
                   lingstactiek
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Afnemersanalyse

M Segmentatie en doelgroepenkeuze:
    F Segmentatievariabelen B2B:
        O  variabelen m.b.t. de betrokkenen in de DMU:
              G  demografische gegevens: leeftijd, functie,
                   opleiding, ervaring
              G  rol in de organisatie: positie en interactie in
                   organisatie structuur en in de DMU
              G  lidmaatschap van beroepsverenigingen
              G  psychologische gegevens: voorkeuren,
                   houding, mate van zelfvertrouwen
              G  gehanteerde koopmotieven: prijs, gemak, e.d.
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Afnemersanalyse

M Richtlijnen voor segmentatie:
    F In algemeen kan gesteld worden dat mensen niet
        in slechts één segment zijn in te delen, maar
        meestal in meerdere segmenten zijn te vinden. 
        Achterwaartse segmentatie verdient in dit
        verband de voorkeur (dus eerst vanuit product-
        gebonden criteria), juist omdat:
        G mensen op verschillende momenten verschil-
            lende voorkeuren kunnen hebben;
        G mensen zelfs per gebruikssituatie verschillende
            voorkeuren kunnen hebben; 
        G ook binnen huishoudens voorkeuren van indivi-
            duele leden onderling sterk kunnen verschillen.
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Afnemersanalyse

M Modellen van klantpercepties:
    F Multi-attribuut attitudemodel (’nut’-analyse):
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Afnemersanalyse

M Modellen van klantpercepties:
    F Klantwaardemodel
        of
        doel-middel-keten:
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Afnemersanalyse

M Modellen van klantpercepties:
    F ServQual-model (voor dienstverlening):
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Opzet voor onderzoek naar klantwaarden:
        1: bepaling van doelgroepen (STP)
        2: bepaling mogelijke waarden per doelgroep
            (kwalitatief): gebruikssituaties, algemene
            waarden per gebruikssituatie (bijv.: ‘wat vindt
            u belangrijk bij thuisdineren?’), product-
            gebonden waarden per gebruikssituatie (bijv.:
            ’wat is er wel / niet fijn aan gourmetten?’;
        3: bepaling belang van waarden: belang
            algemene alsook productgebonden waarden;
        4: meting prestaties van het merk op de
            algemene en op de productgebonden waarden.
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Likert-schalen, Osgood-schalen, korte uitleg:
        Voor het meten van attitudes wordt veelal
        gebruik gemaakt van Likert-schalen; voor het
        meten van images (beelden) worden vaak
        Osgood-schalen ingezet.
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Likert-schaal:
         ook wel een unipolaire ordinale schaal genoemd,
         waarbij wordt gevraagd in hoeverre respondenten
         het eens zijn met bepaalde stellingen, meestal
         (maar niet altijd) volgens 5-puntsschalen:
         Beoordeel de volgende stelling: 
           “Ik kan gemakkelijk een hele dag zonder mijn smartphone.”
                      Q helemaal mee eens
                      Q mee eens
                      Q niet mee eens, niet mee oneens
                      Q mee oneens
                      Q helemaal mee oneens
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Osgood-schaal:
         ook wel semantische differentiaal of bipolaire
         ordinale schaal genoemd, waarbij respondenten
         worden gevraagd merken e.d. te beoordelen aan
         de hand van tegengestelde uitspraken of woord-
         paren, meestal volgens 7-puntsschalen: 

               “Wat vindt u van merk A?:”
                        Prijs:         zeer goedkoop F F F F M F F zeer duur
                        Kwaliteit: zeer slecht        F M F F F F F zeer goed
                        Service:    zeer slecht        F F F M F F F zeer goed
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Osgood-schaal: hoewel, strict genomen, het hier
         gaat om een ordinale schaal, waarvoor geen
         gemiddelde waarden mogen worden gesteld,
         gebeurt dit wel, bij bijv. meerdere respondenten:
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Directe methode voor vaststelling klantwaarden:
         Om het belang van de klantwaarde-dimensies te
         onderzoeken, worden hier klanten rechtstreeks
         naar belangen gevraagd, bijv. middels een (Likert)
         schaaltechniek.
         Problemen hierbij:
         F klanten zijn geneigd alles belangrijk te vinden:
             kwaliteit, prijs, vormgeving, status, enz.
         F klanten zijn geneigd instrumenteel te denken, 
             dus in termen van functionele producteigenschap-
             pen, terwijl ze vaak de expressieve eigenschappen
             belangrijker vinden.
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Indirecte methode voor vaststelling klantwaarden:
         Om het belang van producteigenschappen te 
         bepalen, kan conjuncte analyse worden verricht. 
         Dit conjunct meten is een onderdeel van MDS-
         techniek (multi-dimensional scaling).

         Hierbij wordt per respondent een nutswaarde
         (utility) toegekend aan attributen (eigenschappen)
         op nominaal niveau.  De eigenschappen worden
         hierbij in paren aangeboden met de vraag voor deze
         combinaties een voorkeursrangorde aan te geven.
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F MDS / multiple dimensional scaling:
         waarbij merken, eigenschappen en wensen van
         gebruikers via statistische programma’s, met
         behulp van eenvoudige vraagstellingen aan
         respondenten, overzichtelijk in kaart worden
         gebracht. 
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Perceptual mapping (multivariate techniek):
         de Osgood-weergave 
         hiervóór levert bij veel
         merken een chaotische
         plaatje; perceptual
         mapping biedt dan
         uitkomst: 
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Meting van merkperceptie en merkassociaties: 
        dit kan zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve
        wijze gebeuren.
        G kwalitatief:
            Q directe associatietechniek: waar denkt u aan
               bij dit merk?;
            Q projectieve (indirecte) technieken, middels
               foto’s of het laten beschrijven van een merk
               als persoon;
        G kwantitatief:
            Q Likert-schalen (direct);
            Q perceptual mapping / MDS (indirect);
            Q semantische differentiaal (Osgood).
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Afnemersanalyse

M Onderzoek naar klantwensen en -percepties:
    F Meting van merkperceptie en merkassociaties:
        G Toekomstige klantwaarden:
             Onderzoek naar huidige klantwaarden is erg 
             zinvol, maar geeft geen inzicht in wat klanten in 
             de toekomst belangrijk vinden.  Om dit te kunnen
             voorspellen, kunnen:
             G andere bronnen worden geraadpleegd, zoals
                 verkopers, consultants, onderzoekers, e.d.;
             G trackinggegevens geanalyseerd en gekoppeld
                 worden aan bijv. diverse macro-ontwikkelingen;
             G de gegevens uit afnemersanalyse worden
                 besproken in brainstormsessies met experts e.d.
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Afnemersanalyse

M Meten van merksterkte:
    F 2 soorten merksterkten:
        G merkkracht: de kracht van een merk in de ogen
            van de afnemer, bijv. bekendheid;
        G merkwaarde: de financiële waarde van een
            merk voor de onderneming / brand equity.

    F Meting van merksterkte kan belangrijk zijn:
        G voor strategieformulering en marketingbeleid;
        G met het oog op fusies of overnames;
        G voor financiële waardering op de balans, of met
            het oog op mogelijke (imago)schades of
            andere crisissituaties.
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Afnemersanalyse

M Meten van merksterkte:

32

Afnemersanalyse

M Merkwaarde, 4 fasen van merkontwikkeling:
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Afnemersanalyse

M Meten van merksterkte:
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Afnemersanalyse

M Meten van merksterkte:

    F Om merkvoorkeur te kunnen meten, wordt vaak
        gebruik gemaakt van de NPS / Net Promoter
        Score.  Op een 10-puntsschaal worden klanten
        gevraagd of zij het merk zouden aanbevelen aan
        vrienden en kennissen.  Dit resulteert in 3
        categorieën: weglopers (nee), passieven (weet
        niet) en promoters. 

 
        De score: % promoters - % weglopers. Een score
        van 75 of hoger wordt als hoog beoordeeld.  
        Een 90 of hoger wordt als goed beschouwd. 
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Afnemersanalyse

M Individuele klantgegevens, aspecten:
    F Hoewel veel ondernemingen dichter bij de klant
        proberen te staan door toepassing van
        strategieën als customer intimacy, 1-to-1
        marketing en mass customization, blijft het lastig
        om aan relevante klantgegevens te komen.
        NAW-gegevens zijn vrij gemakkelijk te
        verzamelen, maar gegevens over voorkeuren,
        koop-en gebruiksgedrag, e.d. zijn lastiger te
        verkrijgen, en zijn ook nog aan verandering
        onderhevig.  En: in hoeverre mogen deze
        gegevens dan gebruikt worden?  (privacy, opting
        in, opting out, permission marketing, enz.) 
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Afnemersanalyse

M Selecteren van klanten:
    F Centrale vragen bij het selecteren van klanten,
        zijn o.a.:
        O hoe niet-klanten tot klanten te maken?
        O hoe bestaande klanten te behouden?
        O hoe bestaande klanten meer te laten kopen?

    F Hulpmiddelen om klantgegevens te kunnen
        analyseren:
        G de klantenpiramide; >>
        G klantportfolioanalyse, waarbij o.a. de mate van
            gebruik/verbruik en het marktaandeel van de
            klant /share of wallet  worden geanalyseerd.
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Afnemersanalyse

M Selecteren van klanten:
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Afnemersanalyse

M Primair onderzoek:
    F 4 doelen van primair onderzoek:
        G onderbouwing van het segmentatieproces:
            STP;
        G informatie verzamelen voor het nemen van
            positioneringsbeslissingen;
        G informatie kunnen verstrekken voor de
            controle op klantgerichte doelstellingen (in het
            kader van merkkracht: merkbekendheid,
            emotionele en instrumentele associaties,
            merkuniciteit en merkvoorkeur);
        G inzicht verwerven omtrent hoe klanten de
            concurrentie(producten) beschouwt.
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Afnemersanalyse

M Primair onderzoek:
    F In principe worden voor afnemersanalyse 2
        vormen van marktonderzoek ingezet:
        G kwalitatief onderzoek, vooral om inzicht te
            verkrijgen in de uitkomst van ‘waarom’-vragen
            (bijv. waarom koopt een consument bepaalde
            producten, of juist niet?);
        G kwantitatief onderzoek, vooral voor het in
            kaart brengen van aantallen, om antwoorden
            te vinden op ‘wat’- en ‘hoeveel’-vragen
            (bijv. hoe vaak koopt de consument welke
            producten, en hoeveel en waar?).
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Afnemersanalyse

M Primair onderzoek:
    F Met het oog op te nemen merkbeslissingen, zijn
        met name 3 kwalitatieve onderzoeksmethoden
        aan te raden:
        G vrije associatietechnieken, waarbij gevraagd
            wordt om allerlei associaties te geven rondom
            het merk;
        G laddering, waarbij naar het waarom van de
            percepties van klanten wordt gevraagd;
        G customer journey mapping, waarbij o.a. het
            consumentenbeslissings- en gebruiksproces en
            beleving in kaart wordt gebracht.
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Afnemersanalyse

M Primair onderzoek:
    F Laddering (hotel voorbeeld):
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Afnemersanalyse

M Primair onderzoek:
    F Customer journey mapping:
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Afnemersanalyse

M Primair onderzoek :
    F Voor opzet, methodieken, en andere aspecten
        van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, zoals:
        G steekproeven, steekproefomvang;
        G soorten vragen, vragenlijsten;
        G schriftelijke / telefonische enquêtes,
        G en meer:
        
        zie Kernstof marketing-A / J. Smal & A. Tak
        en handout HBO kernstof marketing 1 / 07A;
        Modern Marketingmanagement / G. Scheers 
        en handout 02 / marktonderzoek.


