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Concurrentenanalyse

M Doel van een concurrentenanalyse:
    F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten
        van concurrenten
    F inzicht verkrijgen in toekomstig gedrag
        (strategieën) van concurrenten.

M Invalshoeken van een concurrentenanalyse:
    F de concurrent wordt gezien als rivaal, vijand 
        om te verslaan (gangbaar tot eind jaren ‘80)
    F de concurrent wordt gezien als ‘concullega’, een
        mogelijke samenwerkingspartner (gangbaar
        vanaf de jaren ‘90). 
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Concurrentenanalyse

M Concurrentieniveaus:
    F  behoeften (of: budget-)concurrentie, inzake
         behoefte van afnemer, bijv.  aan vervoer óf
         accommodatie;
    F  generieke concurrentie, m.b.t. verschillende
         soorten producten t.b.v. eenzelfde behoefte,
         bijv. kampeerverblijf óf hotelaccommodatie;

    F  producttype (of: productcategorie-)concur-
         rentie, m.b.t. verschijningsvorm van een
         product, bijv. familiehotel óf 3-sterrenhotel;
    F  merkconcurrentie, bijv. AC Hotel óf NHHotel.
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Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  concurrentie-georiënteerde methode 
         Dit gebeurt op op ondernemingsniveau, bijv.
         door te na te gaan welke concurrenten een
         vergelijkbare strategie hanteren als de eigen
         onderneming.
    F  afnemers-georiënteerde methode 
         Dit gebeurt vanuit het perspectief van de
         afnemers, bijv. door na te gaan welk product
         afnemers zouden kopen indien het
         voorkeursproduct of merk van de afnemer niet
         voor handen is.
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Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  concurrentie-georiënteerde methode 
         onder te verdelen in:
         1/managementoordeel:
             op basis van de ervaring en marktkennis
             van het management wordt ingeschat wat
             de huidige en toekomstige concurrenten
             zijn. 
             Hierbij wordt bijv. gekeken naar concur-
             renten die:
             -wel/niet dezelfde producten aanbieden;
             -wel/niet dezelfde afnemers zoeken.  



7

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  concurrentie-georiënteerde methode 
         onder te verdelen in:
         2/strategische groepen:
             hierbij worden concurrenten ingedeeld in
             groepen van concurrenten die gelijksoortige
             strategieën hanteren. 
             Bijv. een onderneming in de fast-food sector
             zou alle individuele aanbieders (zoals
             McDonald’s, BurgerKing, KFC, enz.)  kunnen
             analyseren, maar kan deze aanbieders
             wellicht beter als één strategische groep
             beschouwen.
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Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  afnemers-georiënteerde methode 
         onder te verdelen in:
         1/direct identificatieonderzoek bij afnemers:
             hierbij worden afnemers rechtstreeks
             gevraagd naar concurrenten, bijv. door te
             vragen welke producten of merken zij nog
             meer kennen, of hebben overwogen te
             kopen.  

9

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING

Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  afnemers-georiënteerde methode 
         onder te verdelen in:
         2/merkwisselingen:
             hierbij wordt gekeken naar de mate van
             merkwisseling (brand-switching) onder
             afnemers.
             Vooral dankzij allerlei elektronische
             toepassingen zoals scanning, kan hierin
             beter inzicht worden verkregen.  
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Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  afnemers-georiënteerde methode
         2/merkwisselingen
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Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  afnemers-georiënteerde methode
         2/merkwisselingen
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Concurrentenanalyse

M Methoden om concurrentie te identificeren:
    F  afnemers-georiënteerde methode 
         onder te verdelen in:
         3/positioneringsonderzoek:
             hierbij wordt op indirecte wijze, via multi-
             dimensionele schaalmethoden (MDS) met
             afnemers, inzicht in de concurrentiesituatie
             op de markt verkregen. 
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M Methoden om concurrentie te identificeren:
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Concurrentenanalyse

M Doelstellingen van concurrenten:
    Bij het in beeld brengen van concurrenten is het
    van belang om hun doelstellingen (te trachten) te
    achterhalen.  Belangrijke aspecten hierbij:

    F wat wil de concurrent?
    F hoe graag wil de concurrent dat? 
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Concurrentenanalyse

M Doelstellingen van concurrenten:
    F wat wil de concurrent?
        kan onderzocht worden door:
        G vergelijking van de doelstelling van de
            concurrent met de huidige resultaten:
            kloppen bijv. gewenst en bereikt markt-
            aandeel met elkaar?
        G toepassing van een portfolio-analyse vanuit
            het perspectief van de concurrent: welke
            groeirichting en investeringen zijn hieruit af
            te leiden?
 >>   
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Concurrentenanalyse

M Doelstellingen van concurrenten:
    F wat wil de concurrent?  (vervolg)   

        kan voorts onderzocht worden door:
        G vaststelling hoe belangrijk het product is
            voor de concurrent: ontwikkeling omzet?
            winst? aantal werknemers?
        G bestudering van de door de concurrent
            gehanteerde marketinginstrumenten: prijs,
            reclame, verkrijgbaarheid?  
            En: minimaliseren van marketing-
            inspanningen kan juist wijzen op toepassing
            van een oogststrategie.
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Concurrentenanalyse

M Huidige strategieën van concurrenten:
    Om te kunnen bepalen wat de toekomstige
    strategie van een concurrent is, zal een
    onderneming eerst moeten onderzoeken wat de
    huidige strategie van de concurrent is.
    Dit onderzoek zal vooral uitgaan naar:
    F de marketingstrategie: welke keuze is door de
        concurrent gemaakt betreffende doelgroep
        (segmenten) en positionering;
    F marketinginstrumenten: welke instrumenten
        worden door de concurrent ingezet: product-,
        prijs-, distributie-, promotiemix?
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Concurrentenanalyse

M Identificatie van KSF’s en S/W’s concurrenten:
    Het gaat hier om:
    F het bepalen van middelen en vaardigheden die
        in de markt belangrijk zijn: de key success
        factors (succesbepalende factoren), en:
    F om het identificeren van sterke en zwakke
        punten van de concurrent. 
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Concurrentenanalyse

M Identificatie van KSF’s en S/W’s concurrenten:
    Key success factors:
    Dit zijn middelen of vaardigheden (assets &
    competencies) die van grote invloed zijn op het
    resultaat van de onderneming (bijv. een sterke
    fysieke distributie, zeer efficiënte productie, een
    trouw klantenbestand, een ijzersterk merk, enz.).
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Concurrentenanalyse

M Identificatie van KSF’s en S/W’s concurrenten:
    Key success factors: belangrijke vragen (Aaker):
    G Waarom zijn succesvolle ondernemingen
        succesvol, en niet-succesvolle ondernemingen
        niet succesvol?
    G Wat vinden afnemers belangrijk (motivaties)?
    G Welke fase in het productieproces levert de
        hoogste toegevoegde waarde, welke fase 
        levert de hoogste kosten?
    G Wat zijn de toetredingsdrempels in de bedrijfs-
        tak en tussen segmenten in de markt?
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Concurrentenanalyse

M Identificatie van KSF’s en S/W’s concurrenten:
    Sterke en zwakke punten concurrenten:
    Een sterkte/zwakte-analyse betreffende
    concurrenten zal meestal een grote hoeveelheid
    informatie opleveren.  
    Dit kan vaak het beste worden samengevat in de
    vorm van een scoretabel waarin tegelijkertijd de
    eigen organisatie als vergelijking wordt
    toegevoegd.
    Ook kan gebruik gemaakt worden van bench-
    marking: vergelijking van de (bedrijfsprocessen
    van) eigen organisatie met concurrenten 
    (afkijken van best practice). 
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Concurrentenanalyse

M Verwachte strategieën van concurrenten:
    In de regel zal het lastig zijn om uit alle
    voorgaande analyses en informatie conclusies 
    te trekken betreffende de te verwachten
    strategieën van concurrenten.
    Hulpmiddelen hierbij kunnen zijn:
    G expert-onderzoek (Delphi-onderzoek)
    G rollenspellen: in de rol van marktpartijen
    G scenario’s definiëren inzake mogelijke acties
        van concurrenten.
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Concurrentenanalyse

M Verzamelen van gegevens over concurrenten :
    Deze business  (of competitive ) intelligence  kan
    op verschillende wijzen worden verkregen:
    G via andere marktpartijen
    G via concurrenten zelf  (website, jaarverslag,
        persberichten, reclame-uitingen, e.d.) 
    G via derden  (consumentenorganisaties, tijd-
        schriften, onderzoeksbureau’s, e.d.)
    G kwantitatieve bronnen  (Nielsen, GfK, Bureau
        voor (Reclame)Budgetten Controle, Summo-
        scan betreffende bereikcijfers, enz.).


