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MARKETINGORGANISATIE

Organiseren, beginselen

M Wat is een organisatie?
    F In feite: elke vorm van menselijke samenwerking
        voor een gemeenschappelijk doel.

    F Ook: een doelgerichte samenbundeling van kennis,
        vaardigheden en kracht tussen meerdere mensen
        gericht op het voorzien in de behoefte aan producten
        en/of diensten in haar omgeving.

    F Of: het geheel van productiefactoren, procedures en
        mensen die samenwerken om bepaalde doelstel-
        lingen te bereiken.
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MARKETINGORGANISATIE

Organiseren, beginselen

M Wat is een organisatie?
    F Een organisatie is elk samenwerkingsverband
        waarbinnen mensen bewust relaties met elkaar
        aangaan om gemeenschappelijke doelstellingen te
        bereiken. 

        Of korter:

    F Een geheel van mensen, middelen en activiteiten dat
        gericht is op het nastreven van bepaalde
        (gezamenlijke) doelstellingen.
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Organiseren, beginselen

M Wat is een organisatie?
    F Om zo’n (effectieve) organisatie te bereiken, zal het
        management de juiste organisatiestructuur moeten
        ontwikkelen en doorvoeren.

    F Organisatiestructuur kan hier betrekking hebben op:
        G de hiërarchische (.rangordelijke) opbouw van de
            organisatie: wie de leiding heeft over welke
            mensen;
        G de bevoegdheden van personen, groepen of
            afdelingen, en hun onderlinge relaties;
        G de communicatie tussen alle betrokkenen bij de
            organisatie.

6

MARKETINGORGANISATIE

Organiseren, beginselen

M Waar een goede organisatie aan voldoet:
    F een duidelijke ondernemingsdoelstelling, duidelijk
        voor iedereen in de gehele organisatie;
    F duidelijke taakomschrijvingen, met daarin heldere
        verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
    F een evenredige verdeling van taken over afdelingen
        en daarin werkzame personen;
    F een effectieve communicatiestructuur;
    F het beschikken over een zodanige verandercapaciteit
        dat snel en adequaat op toekomstige ontwikkelingen
        kan worden ingespeeld.
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Organiseren, beginselen

M Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
    F Bij functies behoren verantwoordelijkheden,
        bevoegdheden, en in veel gevallen ook: delegeren.
        G Delegeren = het overdragen van taken aan andere
            medewerkers.  De betreffende, uitvoerende mede-
            werker legt verantwoording af over de verrichte
            activiteiten; de leidinggevende blijft
            verantwoordelijk voor (het werk van) de
            medewerker;
    >>
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Organiseren, beginselen

M Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
    F uitleg verantwoordelijkheid, bevoegdheid:
        G verantwoordelijkheid = de morele verplichting om
            een taak naar beste vermogen uit te voeren, plus
            de plicht om over de uitvoering daarvan te
            rapporteren;
        G bevoegdheid = het recht om beslissingen te nemen
            die voor het uitvoeren van de taak nodig zijn.

    F De beschrijving van het geheel van taken,
        bevoegdheden en verantwoordelijkheden heet:
        werkstructurering.
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Organiseren, beginselen

M Management, managers en taken:
    F Managers concentreren zich op het op gang brengen
        en  het sturen van activiteiten van anderen in een
        organisatie.
        Managers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering
        van de hoofdactiviteiten van management, waar-
        onder vooral:
        G plannen
        G organiseren & coördineren
        G leiding geven
        G controleren.
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Organiseren, beginselen

M Management, managers en taken:
    F Managers kunnen worden geclassificeerd naar:
        G het scala van organisatorische activiteiten
            waarvoor zij verantwoordelijk zijn (functionele /
            algemene managers) 
            en naar
        G hun niveau in de organisatie (1e lijns- / midden- /
            topmanagement).
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Organiseren, beginselen

M Management, managers en taken: 
    F de functionele manager is verantwoordelijk voor één
        activiteit binnen de organisatie.  De medewerkers van
        deze manager houden zich alleen bezig met dezelfde
        soort activiteiten. 
        Voorbeelden: productiemanager, marketingmanager,
        personeelsmanager, enz.

    F De algemene manager daarentegen heeft de leiding
        over een complexe unit (onderdeel, bedrijf, divisie),
        en is verantwoordelijk voor alle activiteiten daarvan,
        waaronder productie, marketing, en financiën. 
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Organiseren, beginselen

M Managementlagen:
    F het aantal managementlagen (hiërarchische niveaus)
        is sterk afhankelijk van het type organisatie, de
        omvang van de organisatie, het specialisatieniveau
        en het organisatiebeleid. 
        De bekende 3 niveaus die worden gehanteerd:
        G topmanagement: verantwoordelijk voor de
            algehele leiding van de organisatie;
        G middenmanagement: stuurt de activiteiten aan van
            uitvoerende medewerkers, of, afhankelijk van de 
            organisatiegrootte, alleen van het lager
            management;
        G lager management (1e lijns managers): afdelings-
            chefs of groepsmanagers. 
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Organiseren, beginselen

M Organisatiestructuur: 
    de manier waarop taken, bevoegdheden en verant-
    woordelijkheden in een organisatie zijn verdeeld en de
    onderlinge relaties zijn geregeld.  Hierbij spelen zowel
    de organieke als de personele structuur een rol:
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Organiseren, beginselen

M Organisatiestructuur: 
    feitelijk is deze opgebouwd uit:
    F functiestructuur (ook wel: functiegebouw): beschrijft
        alle voorkomende functies binnen de organisatie;
    F organieke structuur: beschrijft de vorm van
        organisatie-eenheden binnen een organisatie, wordt
        vaak als ‘organisatieschema’ of ‘organogram’
        aangeduid;
    F personele structuur: beschrijft de personele bezetting
        van functies binnen de organisatie-eenheden.
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Organiseren, beginselen

M Organisatiestructuur:
    hoe ook de uiteindelijke organisatiestructuur zal zijn
    gecreëerd, er zullen altijd verschillen zijn tussen hoe in
    de organisatie dient te worden gewerkt, en hoe in de
    praktijk werkelijk wordt samengewerkt.

    In dit verband wordt onderscheid gemaakt in de
    formele organisatie en de informele organisatie.
   >>
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Organiseren, beginselen

M Organisatiestructuur:
    F de formele organisatie is het geheel van de officieel
        vastgestelde procedures, richtlijnen, gezags-
        verhoudingen, e.d., zoals vastgesteld in organisatie-
        schema’s en handboeken;

    F de informele organisatie betreft de sociale structuur
        van de werknemers, die het werk en de gedragscodes
        met elkaar afstemmen, dit soms in afwijking van wat
        formeel is vastgesteld.
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Organiseren, beginselen

M Spanwijdte, omspanningsvermogen en spandiepte:
    De opbouw van een organisatie is mede afhankelijk van:
    F de spanwijdte (span of control) van de leiders op de
        verschillende niveaus.
        De spanwijdte betreft het aantal ondergeschikten aan
        wie door een leider direct (zonder tussenniveaus)
        leiding wordt gegeven.

    Een kleine spanwijdte leidt tot meer hiërarchische
    niveaus, en daarmee tot een meer steile, personele
    structuur, en dus ook lange communicatielijnen.
    Een (gemiddeld) grote spanwijdte zal leiden tot weinig
    niveaus en daarmee tot een plattere structuur.

>>
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Organiseren, beginselen

M Spanwijdte, omspanningsvermogen en spandiepte:
    F het omspanningsvermogen (scope of control) betreft
        het aantal ondergeschikten aan wie een leider direct
        leiding kan geven;

    F de spandiepte (depth of control) betreft de mate
        waarin de invloed van een leider doordringt tot onder
        in de organisatie.  
        Hoe meer niveaus, hoe verder deze spandiepte zal
        afnemen.
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Organisatiestelsels
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Marketingfuncties

M Marketingfuncties:
    F commercieel directeur: o.a. verantwoordelijk voor
        geheel marketing- en afzetbeleid;
    F marketing manager: verantwoordelijk voor analyse,
        uitvoering en evaluatie van marketingactiviteiten 
        van de organisatie, divisie of productlijn;
    F category manager: verantwoordelijk voor
        analyse, planning, uitvoering, controle en evaluatie
        van marketingactiviteiten van een bepaalde product-
        groep of van een (deel-)assortiment;

>>
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Marketingfuncties

M Marketingfuncties:
    F product- of brand manager: verantwoordelijk voor
        analyse, planning, uitvoering, controle en evaluatie
        van marketingactiviteiten van een bepaald merk;
    F market- of branchemanager: verantwoordelijk voor
        de afzet, marketinkosten en winstbijdrage in een
        segment of PMC;
    F accountmanager: verantwoordelijk voor de
        marketingactiviteiten die de hij/zij onderneemt met
        zijn/haar accounts (grotere afnemers);

>>
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Marketingfuncties

M Marketingdeelfuncties / sales functies:
  [F accountmanager];
    F sales manager: hoogste verkoopfunctionaris,
        verantwoordelijk voor alle verkoopactiviteiten;
    F verkoopleider: verantwoordelijk voor analyse,
        planning, uitvoering, controle en evaluatie van alle
        taken in het kader van persoonlijke verkoop 
        (binnen- , buitendienst);
    F vertegenwoordiger: zorgt voor (persoonlijke)
        productverkoop en het sluiten van contracten;
    F marketing controller: verantwoordelijk voor
        financieel-economische controle en evaluatie van
        marketingactiviteiten.


