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ORGANISATIE & UITVOERING VAN MARKETING

Marketing en personeel

M Organisatie van marketing 
    Effectieve en efficiënte marketing (in organisaties) kan
    niet zonder het goed organiseren van marketing. 
    Uitgangspunten hierbij zijn:
    F een sterke marktoriëntatie
    F een effectieve infrastructuur van de organisatie
        (verbindingen, communicaties, e.d.), en
    F werkelijke klantgerichtheid door de gehele
        organisatie.
        In dit verband dient aangetekend te worden dat:
        G het hebben van een marketingafdeling niet ook
            betekent dat de organisatie klantgericht is, of
        G een klantgerichte organisatie dus ook een
            marketingafdeling heeft.
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ORGANISATIE & UITVOERING VAN MARKETING

Marketing en personeel

M De vertaling van kernwaarden naar het personeel 
    Volgens Alsem dienen marketing en personeel hand in
    hand samen te gaan, omdat:
    F de in de identiteit vastgelegde kernwaarden (van
        product/merk en organisatie) alleen gerealiseerd
        worden wanneer (al) het personeel dat uitdraagt;

    F welke plannen het management ook ambieert, deze
        alleen worden gerealiseerd als daar draagvlak voor
        bestaat;

    F gegeven de noodzaak om regelmatig te innoveren, dit
        uitsluitend tot stand kan komen als het personeel
        daarin een rol speelt.



OUR 10 STANDARDS OF EXCELLENCE

 1  We're committed to quality.

 2  We’re friendly, helpful, courteous.

 3  We smile.

 4  We are a team.

 5  We're positive.

In everything we do. In our hiring, our training, our work 
environment, our Cast Member and Guest experience.

It's the right attitude. We treat our Guests and fellow Cast
Members as we would like to be treated.

It's contagious. Remember: we create happiness and make
memories.

A group of eagles, flying in formation.

We always find a way to get it done. We always try to make it 
happen.  We never, never, never give up.

 7  We're impeccable.

 8  We're on stage, we know our role.

 9  We're professional and efficient.

10 We strive to be the very best.

 6  We never say "no".

In every way. In our personal appearance, in our hygiene, in our
posture and in maintaining our surroundings, in everthing we do.

We're entertainers, we know our script, we know our standards.
We constantly give a good show, all the time.

We take responsibility for all actions and decisions. We are
consistent and reliable.

We do the best job we are capable of, all the time, and we're
proud of it.

We say "I'll be happy to check and see." We suggest alternatives 
or call our supervisor if we feel we can't satisfy our Guest's needs.
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Marketing en personeel

M De vertaling van kernwaarden naar het personeel 
    Voor de realisatie van merkbeloften is het van belang
    dat degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn -het
    personeel- de merkwaarden ook daadwerkelijk
    uitdragen.  In dit verband speelt internal branding een
    belangrijke rol: het gebruiken van het merk als kompas
    om het gedrag en de houding van medewerkers te
    sturen. 

    F Internal branding:
        het voortdurende proces om de houding en gedrag
        van medewerkers te stimuleren in de richting van de
        gewenste merkidentiteit van de organisatie. 
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Marketing en personeel
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Marketing en personeel
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ORGANISATIE & UITVOERING VAN MARKETING

Klantgerichtheid, motivatie en innovatie

M Het belang van motivatie en innovatie 
    Klantgerichtheid kan pas (goed) gerealiseerd worden
    wanneer iedereen in de organisatie zich verbonden
    voelt met de klant(en).  En tegelijkertijd zullen de
    mensen in de organisatie de (merk)identiteit van de
    organisatie moeten uitdragen. 
    Mensen in de organisatie vormen dus de bronnen van
    succes.  Belangrijke eigenschappen betreffende de
    menselijke factor:
    F motivatie: nodig voor goede uitvoering;
    F leren en vernieuwen: nodig om vanuit de hele
        organisatie nog beter in klantenwensen te kunnen
        voorzien.
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Klantgerichtheid, motivatie en innovatie

M Het belang van motivatie en innovatie 
    Waar voorheen in organisaties meer aandacht uitging
    naar structuur i.p.v. personeelsbeleid (strategy>
    structure>people), wordt bij klantgerichte organi-
    saties steeds meer prioriteit gegeven aan personeels-
    beleid (strategy>people>structure). 
    Belangrijke instrumenten bij dergelijke veranderingen:
    F visie: goed overgebracht en gedragen door personeel
    F leiderschap: duidelijkheid over koers van organisatie
    F open communicatie, tussen leiding en personeel
    F gezamenlijke doelen: shared values and goals; liever
        bottom-up dan top-down
    F stimuleren van innovatie: kennismanagement (uit-
        bouw kennis, skills, ideeën, leer- & innovatiecultuur).
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Leiderschapsaspecten: leiders en managers

M Leiders:
    F beïnvloeden anderen om te volgen;
    F creëren visies en doelen en beïnvloeden anderen om
        die visies te delen en naar die doelen toe te werken.
 
    F Formele leiders, zoals presidenten of staatshoofden,
        leiden door hun positie;
    F informele leiders hebben niet het voordeel van
        formeel gezag, maar zijn nog steeds in staat met
        nieuwe ideeën te komen, nieuwe doelen te
        verdedigen en collega’s te inspireren om strategische
        visies te volgen.
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Leiderschapsaspecten: leiders en managers

M Managers:
    F doen dingen goed, leiders doen de goede dingen
        (efficiency vs. effectiviteit);
    F beheersen routines en behouden controle zodat ze
        de aan hen toegewezen doelen op de efficiëntste
        manier kunnen bereiken. Leiders vinden het
        belangrijker om effectief zijn: de juiste dingen doen
        om de missie van  de organisatie te verwezenlijken.  

11

ORGANISATIE & UITVOERING VAN MARKETING

Leiderschapsaspecten: leiders en managers

M Managers of leiders?:
    F Organisaties hebben zowel managers als leiders
        nodig:
        G managers beheersen complexe zaken;
        G leiders zetten verandering in gang;
        G beide rollen omvatten het beslissen wat er gedaan
            moet worden, het creëren van netwerken van
            mensen en relaties die een planning kunnen
            realiseren, en vervolgens proberen ervoor te
            zorgen dat mensen het werk ook echt doen. 
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Leiderschapsaspecten: leiderschapsvormen

M Transactioneel vs. transformationel leiderschap:
    F Transactionele leiders plannen, geven supervisie,
        controleren, budgetteren en meten resultaten.
        Transactioneel leiderschap gaat uit van ruil.  Hierbij
        wordt verondersteld dat het gedrag van
        medewerkers gestuurd wordt door het zoeken naar
        aangename en vermijden van onaangename
        gevoelens.  Binnen deze ruildiscipline passen dus
        belonen en straffen. 
 >>
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Leiderschapsaspecten: leiderschapsvormen

M Transactioneel vs. transformationel leiderschap:
    F Transformationele leiders zijn visionair; ze
        formuleren een missie en richting voor een
        organisatie.
        Transformationeel leiderschap gaat ervan uit dat
        medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan
        extrinsieke factoren (zoals beloning), maar ook aan
        intrinsieke (het proces naar die beloning).
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Leiderschapsaspecten: leiderschapsvormen

M Situationeel leiderschap (Hersey & Blanchard):
    F op basis van de mate van taakvolwassenheid van
        de medewerker ontstaan 4 competentieniveaus:
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Leiderschapsaspecten: leiderschapsvormen

M Situationeel leiderschap (Hersey & Blanchard):
    F bij de 4 competentieniveaus passen vervolgens
        4  leiderschapsstijlen:
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ORGANISATIE & UITVOERING VAN MARKETING

De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties 
    De activiteiten van marketing vertonen -uiteraard- veel
    overeenkomsten met managementactiviteiten:

    F analyse: analyseren van de omgeving;
    F planning: het maken van een marketingplan, en het
        nemen van marketingbeslissingen, met name
        betreffende het kiezen van markten en doelgroepen
        en op welke wijze onderscheidend te zijn;
    F implementatie: uitvoering van de genomen
        beslissingen;
    F controle: het controleren en evalueren van de
        bereikte resultaten.
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De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties 
    Enkele organisatievormen -wijzen- waarop marketing
    kan worden georganiseerd, zijn: 
    F de functionele organisatie, dus rondom bedrijfs-
        functies (inkoop, productie, marketing, enz.).
        Eenvoudig, maar wie verantwoordelijk is voor welke
        klanten of producten, is vaak onduidelijk;
    F de productorganisatie, vaak met product- of brand-
        management, waarbij samenwerking met andere
        afdelingen (productie, R&D, e.d.) essentieel is;
    F de markt- of afnemersgerichte organisatie, opge-
        deeld naar markten of klanten, al dan niet met een
        accountmanagementsysteem;
    F de regionale of geografisch gerichte organisatie.
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De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties
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De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties
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De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties
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De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties 
    In veel organisaties zijn vormen van brand-manage-
    mentorganisatie gebruikelijk, waarbij één manager en
    zijn team verantwoordelijk zijn voor een merk.  
    Probleem is dat er dan mogelijk te veel op een merk
    wordt gelet en minder op de klant. 

    Een oplossing hiervoor kan bestaan uit het combineren
    van een markt- of afnemersgerichte aanpak door het
    aanstellen van accountmanagers of klantmanagers
    (customer managers).  Dergelijke functionarissen
    behartigen dan 2 belangen: die van de klanten en die
    van de organisatie / het brandmanagement.
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De organisatie van marketing en communicatie

M De inrichting van klantgerichte organisaties 
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De organisatie van marketing en communicatie

M De organisatie van communicatie 
    Alle vormen van communicatie van een merk (en
    onderneming, of product) hebben invloed op het
    merkbeeld bij de doelgroep. Hiervoor is een profes-
    sioneel georganiseerde en uitgevoerde communicatie
    (vaak door externe bureaus) vaak onontbeerlijk. 

    Voorwaarden voor dergelijke effectieve communicatie
    zijn o.a.: 
    F de onderneming moet zorgen dat er consistent (vast,
        stabiel) één helder beeld wordt uitgedragen;
    F dit beeld dient op een creatieve wijze, passend bij
        het merk, te worden gecommuniceerd.
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De organisatie van marketing en communicatie

M De organisatie van communicatie 
    Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen zal het
    management het belang van effectieve communicatie 
    moeten ondersteunen en de gevolgen daarvan moeten
    aanvaarden.  
    Belangrijke factoren daarbij zijn:
    F aansturing vanuit de top van de onderneming
    F continue afstemming tussen alle vormen van
        communicatie
    F personeel met marketing- en communicatiekennis
    F voldoende ondersteuning en middelen
    F ondersteuning door professionele communicatie-
        bureaus (betreffende creatie, mediaplanning, merk- 
        naamontwikkeling, design)
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De organisatie van marketing en communicatie

M De organisatie van communicatie 
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Onderbouwing en interne verkoop van plan

M Internal marketing: het plan verkopen 
    Al is binnen een organisatie sprake van teamgeest,
    sterke motivatie en trots, dan nog zal voor elk
    marketingplan steun (draagvlak) moeten worden
    gevonden, en wel onder de volgende interne
    doelgroepen:
    F andere afdelingen (functionele gebieden), o.a. inzake
        haalbaarheid van het plan
    F het topmanagement, vooral voor het verkrijgen van
        financiering van het plan
    F werknemers, voor de uitvoering van het plan.
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Onderbouwing en interne verkoop van plan

M Internal marketing: het plan verkopen, financieel 
    Door middel van een marketingplan dienen marketing-
    doelstellingen zoals afzet en marktaandeel te worden
    gerealiseerd.  En, per saldo zal dit moeten resulteren in
    het behalen van (meestal meer) winst.
    Daarom zullen de verwachte kosten en opbrengsten
    helder moeten worden uiteengezet, passend bij de
    accountability van marketing.
 
    2 belangrijke vormen van draagvlak hierbij:
    F steun van het topmanagement voor het verkrijgen
        van geld voor het plan;
    F draagvlak in de gehele organisatie om de beloftes te
        kunnen waarmaken.
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Onderbouwing en interne verkoop van plan

M Internal marketing: het plan verkopen, financieel 
    Voorbeeld van een marketingexploitatiebegroting:
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Onderbouwing en interne verkoop van plan

M Internal marketing: het plan verkopen 
    Factoren die de acceptatie van het plan vergroten:
    F overtuigende redenen waarom het plan zal slagen;
    F goede en eerlijke onderbouwing, dus zoveel mogelijk
        gebaseerd op onderzoek en feiten;
    F alternatieven presenteren: keuzen voorleggen
        vergroot de acceptatie en draagvlak;
    F overtuigende communicatie van het plan;
    F interne doelgroepen betrekken in het proces (mee-
        beslissen, meepraten, meedenken, enz.). 
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Onderbouwing en interne verkoop van plan

M Internal marketing: het plan verkopen 
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Uitvoering van het marketingplan

M Enkele richtlijnen bij de uiteindelijke uitvoering  
    G een plan heeft meer succes als er één trekker  is;
    G duidelijke taken formuleren , zodat iedereen precies
        weet wat te doen en wat verwacht wordt;
    G tussentijdse metingen verrichten  i.p.v. alleen 1x per
        jaar, geeft betere mogelijkheden tot bijsturing. Denk
        hierbij bijv. aan klantentevredenheidsmetingen;
    G grondige procesevaluaties doen , als gevolg van de
        tussentijdse metingen.  Dit voorkomt dat een op zich
        goede strategie of product wordt veranderd i.p.v. een
        onvoldoende goed uitgevoerde implementatie;
    G flexibiliteit creëren : plannen moeten niet leiden tot
        starre, bureaucratische budgetteringssystemen, e.d.;
    G uitvoering sterk afhankelijk van bedrijfsgrootte  !


