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lnleiding 

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren, 

In mijn bedrijfskundige vakgebied de marketing circuleert een klassieke 
anekdote. Die anekdote kent u wellicht, maar ik vertel nog even in het 
kort de kern van het verhaal. Het speelt ergens in de jaren zestig en het 
gaat over exportmarketing. Twee verkopers van concurrerende schoen
producenten bezoeken een land dat nog in een pril ontwikkelings
stadium verkeert. Ze stellen beiden vast dat de bevolking ter plaatse 
zich overwegend nog barrevoets verplaatst. Voor de ene verkoper is 
dat aanleiding om onmiddellijk naar het hoofdkantoor te telefoneren, 
dat er sprake is van een enorme markt voor schoenen, omdat slechts 
weinigen nog gebruik maken van degelijk schoeisel. 'Stuur onmiddellijk 
een voorraad, zodat we meteen van start kunnen gaan'. De andere 
verkoper laat zijn superieuren weten, dat <lit land als markt nauwelijks 
interessant is, aangezien men geen schoeisel gebruikt en de behoefte aan 
schoenen dus matig is. 
Deze anekdote komt aardig overeen met de gevoelens die mij bekropen, 
nadat ik medio 1972 als wetenschappelijk medewerker mijn intrede deed 
aan deze Technische Universiteit. Hoewel iedereen voorzien was van 
ongetwijfeld zeer degelijk schoeisel, daar zat geen enkel probleem, was 
het anders gesteld met mijn vakgebied de marketing. Marketing was een 
onbekend en daardoor ongetwijfeld ook onbemind fenomeen. 
Over de noodzaak van marketing in het onderwijs en onderzoek van 
een Technische Universiteit was men in het algemeen weinig positief. 
Is dit ook wetenschap? Leidt dit niet tot het ongewenst opdringen van 
behoeften en bevordert het niet ongelimiteerde consumptie? Een goed 
product verkoopt zichzelf toch? Moeten we meer gaan beloven dan we 
waar maken? Er valt in de techniek niets te marketen. In het algemeen 
heerste er in de faculteit bovendien het gevoel dat marketing consument
en maatschappij-onvriendelijk is en derhalve niet gedoceerd diende te 
worden. 
Gelukkig dachten sommigen, met name in de vakgroepen 
Organisatiekunde en Bedrijfseconomie daar anders over, evenals een 
grote groep studenten, die na bemiddeling van collega Constant Botter 
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met eigen gehuurd vervoer het vak in Twente gingen volgen. Zo stond de 
vlag erbij toen ik arriveerde. 
Wat voor perspectief zou hier nu kunnen liggen voor het vak, waar ik 
mij in de voorafgaande 15 jaren zowel in de praktijk als in theorie zo 
mee bezig had gehouden. Die twijfel is nog behoorlijk lang gebleven, 
maar heeft zich gelukkig geleidelijk voor mijzelf omgezet in een zeer 
krachtige zekerheid, dat de interface van marketing en techniek een 
hoogst interessante is en perspectieven biedt voor verdere ontwikkeling. 
De ingenieur weet er helaas vaak weinig raad mee. Ook heeft deze 
interface in de vakwereld van marketing nauwelijks enige aandacht 
gekregen De doorsnee marketeer is meer ge1nteresseerd in de marketing 
van consumentenproducten dan van ingewikkelde technische zaken in 
business-to-business markten. Door zwakke marketing blijft zo te veel 
knap ingenieurswerk verborgen en onbenut of wordt men door beter 
verkopende concurrenten links en rechts gepasseerd. Met heel veel 
genoegen heb ik bijna dertig jaar lang de gelegenheid gehad om de 
toegevoegde waarde van mijn vakgebied marketing voor de ontwikkeling 
van de techniek vast te stellen en uit te dragen, een uitdagende missie die 
mij steeds veel voldoening heeft geschonken op de weg van polarisatie 
naar integratie. 
Als thema voor mijn afscheidsrede heb ik dan ook begrijpelijkerwijze 
gekozen voor deze voor mij nog altijd zeer intrigerende relatie tussen 
techniek en marketing. 

Voordat ik op dat thema verder inga geef ik u in vogelvlucht een 
overzichtvan mijn loopbaan die vroeg begon, maar mij heel veel 
voldoening heeft gebracht in een boeiende mix van bedrijfspraktijk en 
theorie. 
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loopbaan 

In de zomer van 1955 startte mijn loopbaan op een kantoor in de 
zogenaamde scheepvaarthoek van Rotterdam, een kantorenwijk, waar 
alle belangrijke scheepvaartmaatschappijen en verwante bedrijven als 
cargadoors en expediteurs hun hoofdzetel hadden. Mijn eerste baan 
was commercieel van aard en had te maken met de exploitatie van 
passagiersschepen die toen nog in lijndienst voeren op Indonesie, 
Australie en Nieuw Zeeland. Klantcommunicatie was behalve persoonlijk 
vooral schriftelijk, per telefoon en soms per telex. Marketing was in 
Europa een nog totaal onbekend begrip, de commerciele functie was 
communicatie met klanten en verkoop. Het rekentuig dat ik 
hanteerde was een mechanisch werkend molentje waarmee alle 
voorkomende berekeningen met vracht- en passagetarieven konden 
warden uitgevoerd. De enige database die ik mij herinner, was een kast 
met kaartenbakken, waarin op alfabet alle ooit vervoerde passagiers van 
de maatschappij op achternaam waren opgenomen en verder uiteraard 
de scheepsmanifesten met namen van passagiers. Vee! meer dan het 
terugzoeken van individuele gegevens kon men er niet mee doen. Zaken 
op alfabet rangschikken is iets, waar ik tot op de <lag van vandaag een 
speciale vaardigheid aan heb overgehouden. Wij werkten zes dagen per 
week, zaterdags tot 13.00 uur. 
De passagiersvaart kwam in de jaren zestig in ernstig verval door het 
wegvallen van Indonesie en de terugloop van de emigratie naar landen 
als Australie en Nieuw Zeeland. De business zette zich alleen nog 
voort in de cruisevaart. Het vlaggenschip van de maatschappij, het m.s. 
"Willem Ruys", werd verkocht aan een Italiaanse cruise rederij. 
Na de afronding van het avondlyceum had ik mij als student laten 
inschrijven bij de economische faculteit van de Erasmus U niversiteit. 
Gaan we naar het jaar 1968, toen ik inmiddels een loopbaan van 
vier jaar achter de rug had bij de toenmalige Amrobank, waar ik 
mij vooral bezig hield met exportvoorlichting en handelsbemiddeling, 
exportmarketing, zouden we nu zeggen. De database bestond uit een 
groat handmatig onderhouden documentatiesysteem en een gigantisch 
systeem van getypte en handgeschreven informatiedossiers van klanten. 
De functie marketing was nog onbekend binnen de bank en over 
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de marketing van financiele diensten werd nog in het geheel niet 
systematisch nagedacht. 
Ik heb niettemin buitengewoon relevante ervaring opgedaan bij de bank, 
vooral op het terrein van wat later de internationale marketing genoemd 
zou worden. 
In 1968 kreeg ik de unieke kans om bij het rekencentrum van de 
Nederlandse Accountants Maatschap een opleiding tot programmeur en 
systeemanalist te mogen volgen met de bedoeling te zijner tijd met 
kennis van computermogelijkheden door te stromen naar de adviesgroep 
voor marketing en organisatie. Ik leerde een kaartcomputer met een 
geheugencapaciteit van 4000 posities, in machinetaal programmeren 
om data op ponskaarten om te zetten in verkoopstatistieken. Nu zouden 
we spreken van een marketinginformatiesysteem en als zodanig was 
dit destijds dus een briljant idee van de informaticus-directeur van het 
rekencentrum. Helaas bestond toen ook al een kloof tussen techniek en 
marketing, want na voltooiing van mijn opleiding waren de organisatie
adviesgroep en de marketeers daarin nog niet zo ver. Achteraf was <lit 
mijn eerste ervaring rond de kloof tussen techniek en marketing. 
Daarop volgde een loopbaan van enkele jaren als projectleider 
bij het marktonderzoekbureau NSS in Den Haag, waar ik een 
reeks van omvangrijke, mondelinge enquetes heb uitgevoerd, surveys 
die ondersteunend waren voor het marketingbeleid van onze 
opdrachtgevers. 
Interessant daaronder was een onderzoek naar de effectiviteit, of 
liever gezegd de ineffectiviteit van gesubsidieerde instellingen voor 
bedrijfsvoorlichting. Dit project zou het vertrekpunt gaan vormen voor 
mijn latere dissertatie-onderzoek (van der Hart, 1983). 
Na deze buitengewoon leerzame praktijkperiode in het marktonderzoek 
en de afronding van mijn academische studie economie, werd ik 
benoemd tot wetenschappelijk medewerker bij de toenmalige afdeling 
Bedrijfskunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. Daarmee 
begon voor mij een geheel nieuwe periode in mijn loopbaan met 
uitdagingen van een totaal andere aard: doceren, onderzoeken en 
publiceren in een wisselwerking van theorie en bedrijfspraktijk en vooral 
techniek en marketing. 
Na mijn promotie in 1983 ben ik door Willem Vrakking ge!ntroduceerd 
in de door hem en zijn drie medefirmanten in 1980 opgerichte Holland 
Consulting Group in Amsterdam. Gedurende vijftien jaar had ik als 
deeltijds partner in deze bijzondere maatschap van organisatie-adviseurs 
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een unieke gelegenheid de voor mij onmisbare mix van praktijk en 
theorie weer te herstellen. De interface van marketing en techniek stond 
daarbij in adviestrajecten heel vaak centraal. 
Achteraf terugkijkend op mijn loopbaan vallen alle stukjes in een logisch 
patroon op hun plaats, maar ik moet bekennen dat dat niet echt het 
resultaat van een bewuste carriereplanning is geweest. Niet gehinderd 
door een welomschreven loopbaanplan heb ik van alle kansen een goed 
gebruik kunnen maken. Planning is toch eigenlijk een uiterst fiexibele 
bezigheid. 
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Techniek en Marketing 

De interface van techniek en marketing heeft een aantal verschillende 
invalshoeken. Ik kan ze samenvatten in drie deelterreinen: 

I. De marketing van technologie 
2. De technologie in marketing 
3- Ingenieurs en marketing 

De marketing van technologie 
De marketing van technologie gaat over de specifieke problematiek van 
de marketing van technologieen en technologisch complexe producten 
en diensten. De onzekerheden zowel in de markt als in de technologie 
zelf zijn zeer groot. Vaak worden er vraagtekens gezet bij de snelheid 
waarmee technologisch complexe producten op de markt moeten 
worden gebracht. Marketeers zien overal bedreigingen van substituut
producten, te lanceren door concurrenten. Nieuwe technologieen lijken 
elkaar in een steeds hoger tempo in te halen, zodat de periode van het 
commercieel benutten van de technische voorsprong kort is. 

Het is na!ef om te veronderstellen, dat het altijd mogelijk is om 
simpelweg marktonderzoek te doen naar wat de afnemer wenst. Dat ligt 
veel gecompliceerder, vooral bij technisch complexe nieuwe producten 
en nieuwe technologieen. Bij de introductie van nieuwe technologieen 
is het vooral de aanbieder die door technology push de technologie 
op de markt zal brengen en dan vervolgens applicaties ontwikkelt 
in nauwe samenwerking met mogelijke afnemers. Afnemers zijn in 
principe alleen gelnteresseerd in wat er uit een product of technologie 
komt en niet in wat er in gaat. De ingenieur neigt vrijwel altijd sterk naar 
wat hij in een product aan vernuft kan stoppen. Afnemers kijken dus 
vooral naar de zogenaamde customer value, de toegevoegde waarde voor 
zijn bedrijf of voor zijn consumentenbestaan. Vooral bij de marketing 
van technologie en daarvan afgeleide technologisch complexe applicaties 
is een goede balans nodig tussen enerzijds wat een afnemer primair 
belangrijk vindt en waarvoor hij bereid is offers te brengen, een prijs te 
betalen en anderzijds de prestatie die de leverancier kan inbrengen. Het 
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gaat dus om een goede balans tussen technology push en market pull. 
Een perfect inzicht in de toegevoegde waarde bij afnemers, de customer 
value staat echter in alle gevallen centraal. 

Voor literatuur verwijs ik naar (Meldrum & Millman, 1991, Moriarty & 
Kosnick, 1989 en Nevens, Summe en Uttal, 1990, Anderson en Narus, 
1998, Gelderman en Van der Hart, 1999, Mohr, 2001) 

Technologie in Marketing 
De tweede invalshoek, de technologie in marketing, is zeker ook 
een zeer interessante en vooral actuele invalshoek. Het gaat hier 
om de spectaculaire ontwikkelingen die zich de afgelopen vijf tot 
tien jaar hebben afgespeeld door de revolutie in de informatie- en 
communicatietechnologie. Hier is de technologie in staat gebleken 
om het vakgebied marketing ingrijpend te veranderen en om de 
middelen om inzicht te verkrijgen in de waarde die afnemers aan 
producten en diensten toekennen, sterk te verbeteren. Eerst was het de 
databasemarketing, waarbij de informatietechnologie ons in staat stelde 
om marketinginformatiesystemen te ontwerpen en te implementeren, 
waar we in de jaren zeventig nog niet van durfden dromen. Daarna is 
daar de ontwikkeling bij gekomen van E-commerce en Internet, waarbij 
er nieuwe media en nieuwe communicatiekanalen met afnemers worden 
gecreeerd; nieuwe verkoopkanalen via on-line verbindingen met klanten. 
Er ontstaan virtuele markten, die de concurrentieverhoudingen sterk 
kunnen beinvloeden. Markten warden beter te overzien, dan ze ooit zijn 
geweest. Concurrentie treedt op vanuit zeer onverwachte hoek. Ofhet 
nu gaat om financiele markten, markten voor investeringsgoederen of 
consumentenmarkten; overal is men driftig bezig om te experimenteren 
met de nieuwe technische middelen, die organisaties en oude 
commerciele wetmatigheden compleet veranderen. 
De ontwikkelingen in de Verenigde Staten op het gebied van de 
integratie van Internet in het zakendoen van bedrijven onderling, 
de zogeheten business-to-business marketing ligt vooruit op de 
ontwikkelingen in Europa. Enerzijds warden initiatieven genomen 
waarbij leveranciers gezamenlijk een virtuele marktplaats creeren voor 
inkopers. Anderzijds zijn het de inkopende bedrijven die gezamenlijk 
een Business Community creeren om leveranciers op de virtuele 
markt te ontmoeten (Kaplan e.a.2000; Werbach, 2000). Ontwikkeling, 
organisatie en beheer van dergelijke virtuele marktplaatsen is dan weer 
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vaak in handen van gespecialiseerde Internetbedrijven, die de vereiste 
investeringen voor hun rekening nemen (Raman, 1999)· Men verwacht 
hiermee een substantiele efficiency-slag te maken in de business mar
keting. Of dat ook zal worden gerealiseerd moet nog worden bewezen. 

Ook hier geldt namelijk het aloude marketing-adagium: welk belang van 
de klant is er mee gediend; welke toegevoegde waarde levert het de klant? 
Wat hier gebeurt en nog staat te gebeuren, de wereld van marketing 
heeft de grootste moeite om dit bij te benen. Juist in het overlappende 
gebied van informatietechnologie en marketing kunnen technologen een 
bijzondere rol spelen, met name wanneer zij in staat zijn om zich 
geheel te verplaatsen in de rol van marketeer, een rol die ze in het 
verleden maar heel slecht lag. De kansen voor de ingenieur liggen hier 
in overvloed, maar clan we! voor de informaticus-marketing specialist. De 
toepassing van alle ICT-mogelijkheden die op ons afkomen vereist een 
goed geprogrammeerde aanpak, die moet voorkomen, dat in de haast 
om concurrenten voor te zijn respectievelijk bij te benen een behoorlijke 
strategie voor implementatie vaak wordt vergeten (Venkatraman, 2000). 

lngenieurs en Marketing 
De derde invalshoek van techniek en marketing is de relatie tussen 
Ingenieurs en marketing. Het is die persoonlijke interactie waar ik 
de afgelopen dertig jaar intensief mee ben geconfronteerd en waar 
ik mij altijd zeer bij betrokken heb gevoeld. Zoals ik aan het begin 
van mijn betoog al memoreerde, bestond en bestaat er nog steeds 
we! een behoorlijke kloof tussen de ingenieur en marketing, populair 
en algemeen gezegd tussen technicus en commercie. Dat is wel een 
historisch gegeven te noemen, zoals blijkt uit de geschiedenis van 
technologie-intensieve bedrijven. Een klassiek voorbeeld is Philips, 
waar vanaf de oprichting een heel duidelijke scheiding bestond tussen 
techniek en commercie: Anton Philips was als verkoper steeds op zoek 
naar nieuwe markten en Gerard de ingenieur voortdurend gespitst op 
technologische vooruitgang (Metze, 1991). Dat heeft een diep spoor 
nagelaten in de organisatie van Philips zo ongeveer tot eind jaren 
tachtig. Marcel Metze spreekt in zijn boek "Kortsluiting" over het 
"Anton en Gerard Syndroom". Het idee was zo gek nog niet om 
technici en marketeers in een soort van competitief spel in het belang 
van de organisatie hun gang te laten gaan. Daamit ontstonden destijds 
belangrijke initiatieven en marktsuccessen in een zich betrekkelijk 
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traag en in alle rust ontwikkelende markten. Dat model werkte tot aan 
de jaren tachtig toen het er steeds meer op aankwam in zeer hoog tempo 
de dynamiek en hectiek van de markt bij te houden. Vertragingen en 
onvoldoende marktafstemming werden steeds scherper afgestraft door 
concurrenten die beter waren. Vanaf dat moment begon de tweehoofdige 
gezagvoering, waarvan de gehele organisatie doortrokken was, een 
behoorlijk remmende en verstarrende factor te worden. In de toch 
al zo complexe Philips-organisatie bevorderde deze overal herkenbare 
tweedeling van commercie en techniek niet bepaald de ontwikkeling van 
een klantgerichte cultuur en slagvaardigheid naar de zich steeds sneller 
ontwikkelende markten. Het bevorderde het bestaan van twee sterk 
afwijkende culturen naast elkaar binnen de organisatie. Philips heeft 
het tweehoofdige model dan ook eind jaren tachtig moeten verlaten. De 
starre rolbepaling, waarin de ingenieur zich vooral niet met marketing 
en verkoop moest bezig houden en de marketeer vooral niet met 
techniek is zonder meer dodelijk voor een onderneming die afhankelijk 
is van de markt. 

Een recenter, vergelijkbaar, voorbeeld is Siemens, die worstelde met een 
technologiegerichte cultuur met onvoldoende oog voor de markt. De 
cultuur was gedomineerd door de ingenieurs en te grote afstand van de 
klanten. Tussen 1996 en 1998 werd Siemens geconfronteerd met een 
omvangrijke winsterosie en ook met concurrenten als General Electric 
en Nokia die we! de kunst van het luisteren naar en observeren van de 
afnemers verstonden. Onder leiding van topman Von Pierer werd een 
veranderingsproces ingezet, waarbij snelheid, innovatie en de kunst om 
het afnemers naar de zin te maken op de voorgrond werden geplaatst. 
Ontwikkeling van nieuwe producten werden voortaan geleid door teams 
van ingenieurs en marketeers. De aandacht werd verlegd van alles zelf 
produceren naar uitbesteding met als enig doe! kostenreductie en zo 
goed mogelijk aansluiten op de wensen en leefwereld van de afnemers. 
Von Pierer heeft dit in een tienpuntenplan in 1998 gepresenteerd aan de 
organisatie en liet zich inspireren door wat bij concurrenten als General 
Electric en Nokia als cultuur zo succesvol was. Siemens kwam sterk 
terug in de afgelopen jaren (zie Ewing, 2000). 

Een derde voorbeeld uit mijn eigen ervaring betreft een onderneming 
die ik maar even de fantasienaam Alpha Chemie meegeef, een onder
neming in de basischemie, van oudsher gesplitst in een productie-
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eenheid en een verkoopcentrale. De productie-eenheid onder leiding 
van een gepromoveerd scheikundig technoloog en de verkoopcentrale 
onder leiding van een verkoopdirecteur gepokt en gemazeld in het 
commerciele spel op de afzetmarkten van grondstoffen. De spanning 
tussen commercie en techniek had een zeer lange historie en was diep 
ingesleten in de organisatie. De spanning spitste zich toe op de twee 
directeuren en leidde tot loopgravenoorlogen in de hierarchie daaronder. 
De marktsituatie was zodanig dat men zich deze conflictueuze 
situatie kennelijk lang kon permitteren, maar geleidelijk trad ook hier 
winsterosie op als gevolg van slechte afstemming van de beide functies 
van verkoop en productie en vooral als gevolg van het culturele verschil 
tussen de beide organisatie-onderdelen onder aanvoering van hun 
directeuren, beiden exponenten van hun eigen disciplines: techniek dan 
wel commercie. De algemeen directeur, rechtstreeks verantwoordelijk 
voor de continu!teit van de gehele onderneming, maakte zich hier 
ernstige zorgen over en er werd een veranderingstraject ingezet met 
als doel de cultuurkloof te overbruggen en beide directeuren bewust te 
maken van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de continu!teit 
van de organisatie en de waarde van hun samenwerking in het zo 
goed mogelijk bedienen van de markt. Uiteraard was het belangrijk dat 
allerlei logistieke, financiele en marketing informatiesystemen werden 
ontwikkeld die de nodige transparantie in de bedrijfsvoering zouden 
kunnen brengen, maar het allerbelangrijkste was toch wel de menselijke 
factor: het veranderen van het gedrag van de beide hoofdrolspelers in 
het bedrijfsgebeuren. Pas nadat daarin een substantiele vooruitgang 
was geboekt konden andere meer bedrijfssysteemachtige maatregelen 
het beoogde effect hebben. Opvallend was de constatering dat de 
beide topfunctionarissen de grootste waardering hadden voor elkaars 
specialiteiten in technologie resp. commercie, maar men was niet 
in staat om de kloof eigenhandig te verkleinen. Achtergrond en 
karakterstructuur speelden uiteraard daarin mee. 

Ten slotte zou aan deze voorbeelden de historie van Fokker nog kunnen 
worden toegevoegd, dat in de jaren So mede door de gescheiden 
werelden van techniek en marketing in moeilijkheden kwam en ten 
onder ging (Koelewijn, 1994). 
We zien dus met deze voorbeelden hoe technologie-intensieve 
organisaties worstelen met de kloof tussen ingenieur en marketing, 
waarin vooral gedragsfactoren en ingesleten aversie bij de ingenieur 
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kader 1 

ingenieurs over 

marketing 

kader 2 

marketeers over 

ingenieurs 

jegens alles wat met commercie te maken heeft een dominante rol 
speelt, maar ook een desinteresse van de marketeer voor de typische 
ingenieursbenadering en de ontwerpgerichte ingenieurscultuur. Helaas 
begrijpen veel marketeers niet eens waar je het over hebt wanneer je 
spreekt over die typische ingenieurscultuur, laat staan dat ze er begrip 
voor kunnen opbrengen. 

Hoe kijkt de ingenieur tegen marketing aan; welke beelden roept het 
begrip marketing bij de ingenieur op? In kader 1 is dit weergegeven in 
korte statements die elk voor zich spreken. 

lngenieurs over Marketing 
• Marketing = Consumentenmarketing 
• Marketing is reclame, PR, Huisstijl, Corporate lmagebuilding 

• Marketing is een mooi woord voor verkoop 
• Een goed product verkoopt zichzelf 
• Marketing is bluffen 
• Marketeers hebben van techniek veel te weinig kennis 
• Marketing levert slechte forecasts 

• Marketing is ongrijpbaar en te soft 
• De afnemer weet zelf niet wat hij nodig heeft; daarom 

"Technological Push" 

Orn de kloof tussen ingenieurs en marketeers nog wat scherper aan te 
geven staan in kader 2 ook een aantal statements opgetekend uit de 
mond van marketeers over ingenieurs. 

Marketeers over lngenieurs 
• Ze zijn te veel productgericht; borduren aan techniek op de cm 2 

• Ze denken niet in termen van toegevoegde waarde voor de 
afnemers, maar alleen in productspecificaties 

• Ontwikkeling van nieuwe producten duurt te lang 
• Ze hebben geen commercieel gevoel 
• Ze zijn niet flexibel in productie 
• Ze vinden te vaak dat ze de klant moeten "opvoeden" 
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Het onderzoek op dit gebied is samengevat door Shaw en Shaw (1998), 
die zelf recentelijk nog in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek 
hebben uitgevoerd rond het conflict tussen ingenieurs en marketeers. 
Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat het verkleinen van de kloof 
tussen beide disciplines Sterk wordt bevorderd door ze op een locatie 
samen te brengen, een uitermate praktisch en zeer belangrijk aspect. 
Een andere krachtige integrator van techniek en marketing, zo blijkt uit 
het Engelse onderzoek, is educatie. Ik kom daar later in mijn rede nog 
op terug. 
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De kern van marketing 

kader 3 

inzicht in customer 

values 

Er blijken tot op de <lag van vandaag dus nog steeds misverstanden 
te bestaan rond de term marketing, met name bij ingenieurs en 
eigenlijk moeten we daarbij in een adem noemen alle professionals 
in allerlei disciplines, waar deze zelfde statements relevant voor 
zijn: medische professionals, advocaten, notarissen, accountants etc. 
Diezelfde misverstanden doen zich voor wanneer we het hebben over 
de marketing van deze universiteit zelf, op zichzelf een boeiende case 
in eigen huis. Op deze plaats is het dan ook niet overdreven om nog 
iets te zeggen over de kern van marketing, ofhet nu gaat om simpele 
consumentenproducten of zeer complexe technologie of professionele 
diensten. Na zo vele jaren met <lit onderwerp zowel in praktijk als in 
theorie bezig te zijn geweest staat voor mij we! vast dat het slagen of 
mislukken in marketing staat of valt met twee belangrijke kernpunten: 
1. Peifect inzicht in de waarden zoals afaemers die ervaren. 
2. Absoluut commitment van iedereen tot in de haarvaten van de 

organisatie bij het crei!ren van de waarden zoals afaemers die ervaren 

Ad.1 Peifect inzicht in de waarden zoals afaemers die ervaren. 
In kader 3 wordt nader toegelicht wat voor het verkrijgen van <lit inzicht 
noodzakelijk is en wat we ons daarbij precies moeten voorstellen: 

lnzicht in de waarden zoals afnemers die ervaren (customer values) 
door: 
• Het denken in oplossingen van vragen en problemen, zoals klanten 

die ervaren 

• Het doorgronden van de processen die zich aan afnemerszijde 

afspelen in het kader van het creeren van de afnemersmeerwaarden. 

• Het denken in termen van functies, business en meerwaarden voor 

klanten (key customer values) 

• Het zich onderscheiden van concurrenten door beter aan te sluiten 

op behoeften afnemer (grotere customer value) 

• De eigen organisatie als leverancier gezien door de ogen v.d. klant 
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Ad. 2 Absoluut commitment van iedereen tot in de haarvaten van de 
organisatie bij het creeren van de waarden zoals afnemers die ervaren. 

Hieruit valt te concluderen, dat geen enkele ingenieur in welke 
organisatie dan ook hier omheen kan, ofhet nu gaat om een industrieel 
bedrijf, een ingenieursbureau, een internetbedrijf of een technische 
universiteit. De bepalende kern van marketing zit dus niet zozeer 
in het instrumentele: technieken voor het voorspellen van de markt, 
marktonderzoektechnieken, marketingplannen maken, marketingmix 
bedenken. Nee, hierbij gaat het over !outer hulpmiddelen, die alleen 
werken wanneer de twee condities die ik zo net heb genoemd zijn 
vervuld. Alles is daarvan af te leiden. 
Mijn ervaringen als partner in Holland Consulting Group waar ik vijftien 
jaar lang de gelegenheid kreeg om heel veel te leren van de weerbarstige 
bedrijfspraktijk, hebben mij alleen maar gesterkt in deze opvatting. Ik 
heb geleerd dat een organisatie die problemen heeft met zijn markt of 
marketing het snelst en het best te helpen is wanneer je van buiten naar 
binnen werkt: eerst vaststellen of men een duidelijk beeld heeft van 
de customer values in zijn voile breedte (zie figuur 3) en vervolgens 
of die customer values we! gedragen worden door het volledige team 
in het bedrijf van de leverancier. In vrijwel alle gevallen warden de 
knelpunten dan snel duidelijk en kunnen hulpmiddelen als het opstellen 
van een marketingplan warden gehanteerd om de organisatie in het 
goede marktgerichte spoor te brengen (Santema en van de Rijt, 2000). 

Dan werkt ook een teambenadering bijvoorbeeld in productontwikkeling 
waarbij ingenieurs en marketeers samenwerken. 
Dit marketingconcept, zoals hierboven beschreven, blijft onveranderd. 
Dit neemt niet weg dat in de loop van de jaren marketing-paradigma's 
beslist zijn verschoven. Dat is maar goed ook, want onze omgeving is 
nu eenmaal dynamisch. Onder invloed van E-business en Internet zullen 
traditionele marketing paradigma's ongetwijfeld verder gaan verschuiven 
(Kuhlmeijer, 2000). 
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Ontwikkelingen in Business Marketing 

kader 4 

Ontwikkelingen in 

business marketing 

Ik heb u met voorbeelden laten zien dat de afgelopen jaren de versnelling 
in marktontwikkelingen samenwerking tussen ingenieurs en marketeers 
in bedrijven heeft afgedwongen. Dit speelt vooral in de markten waar 
bedrijven aan andere bedrijven leveren, de business marketing, ook wel 
genoemd industriele marketing of business-to-business marketing. Er 
zijn in de business marketing, een aantal ingrijpende ontwikkelingen 
gaande, die het nodig maken dat nog een stap verder wordt gemaakt in 
de integratie van techniek en marketing. 

Welke zijn die ontwikkelingen? Ik vat ze samen in kader + 

Ontwikkelingen in Business Marketing 
• Toenemende betekenis van services 

• Van marktaandeel naar marktruimten 

• ICT in marketing (Internet, Intranet, Database Marketing) 

• Verduurzaming van klantrelaties 

• Ontwikkelingen in supply management 

• Ketenmarketing: co-marketing in de keten tot aan de consument 

Deze ontwikkelingen leiden er toe dat de vragen die op de ingenieur 
afkomen steeds complexer warden en een breder terrein beslaan. 
Daardoor wordt er in toenemende mate vanuit de samenleving gevraagd 
om een breder georienteerde ingenieur (Van Duinen, 2000). 

De verschillende trends zullen we achtereenvolgens toelichten: 

Toenemende betekenis van services 
Afnemers verwachten van hun leveranciers een optimale betrokkenheid 
bij het scheppen van winstgevendheid in hun organisatie: het creeren 
van customer value in business marketing vraagt betrokkenheid bij de 
bedrijfsvoering van de klant, zodat de klant zich beter kan concentreren 
op zijn eigen business en veel meer zaken kan overlaten aan de 
leveranciers. 
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Op <lit punt scoren is mogelijk door het uitbreiden van nieuwe 
aanvullende services. 
De strategische opties voor service !open uiteen van het uitgangspunt, 
dat service nu eenmaal moet tot een houding waarin er een intensieve 
en duurzame relatie van dienstverlening ontstaat tussen leverancier 
en afnemer. Deze laatstgenoemde strategie duiden we dan aan met 
de naam Installed Base Management. Tussen die beide uiteenlopende 
servicestrategieen bevinden zich een varieteit aan opties waarbij service 
kan worden uitbesteed of waar de service-organisatie tot een profit center 
wordt getransformeerd. Installed Base Management betekent dat de 
leverancier zijn aandacht primair richt op al die klanten waaraan hij in 
het verleden een functionaliteit heeft geleverd, bijvoorbeeld vervoer door 
middel van een bedrijfswagen of informatievoorziening door middel van 
een geautomatiseerd informatiesysteem. 

Enkele voorbeelden kunnen <lit verduidelijken: 
Enkele jaren geleden kondigde de Raad van Bestuur van Stork aan, dat 
in het kader van hun nieuwe strategie van Installed Base Management 
voor de Storkwerkmaatschappijen op een andere manier naar levering en 
afnemers zou moeten worden gekeken. Hield de betrokkenheid vroeger 
op nadat een machine geleverd was, nu markeert het moment van 
levering van een machine pas een begin van een duurzame leverancier
klantrelatie in het kader waarvan een scala van services wordt geleverd 
met als hoofddoel: zorgen dat de klant kan blijven produceren tegen de 
laagst mogelijke kosten. De zorg over het productie-apparaat wordt als 
het ware uitbesteed aan de machineleverancier. 
Eenzelfde situatie treffen we aan in de markt voor medische apparatuur. 
Topman Barella van Philips Medical Systems stelt in een interview: 
"Sterke groei vindt Philips Medical in de informatietechnologie en de 
dienstverlening. Dat gaat verder dan reparaties. Wij kunnen in onze 
servicecentra via on line verbindingen zien dat er problemen aankomen. 
Als wij een apparaat leveren adviseren wij de klant vaak over de 
inrichting van de gehele kliniek, we leiden personeel op en helpen 
met de financiering. Philips Medical is een organisatie-adviseur in deze 
sector." (NRC, 2000) 

Concurrent General Electric Medical levert complete ziekenhuizen 
en werkt daarvoor samen met een netwerk van toeleveranciers; ze 
regisseren als het ware de levering en in standhouding van complete 
klinieken. 
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General Electric, onder leiding van ingenieur Jack Welch heeft als 
concern de omslag al gemaakt van een hoofdzakelijk industriele 
ondememing naar een waar service centraal staat (Gregoor, 2000). 

Een ander wereldconcem dat ook is getransformeerd naar complex 
technologische dienstverlening is het Zweeds-Zwitserse ABB (Asea 
Brown Boveri). Bestuurslid Van den Assem van Hagemeyer stelt: "Het 
gaat niet om de goedkoopste leverancier met de laagste prijs, maar om de 
leverancier die de kosten voor zijn klant zo laag mogelijk houdt"(Otten, 
2000). Die kostenreducties zijn vaak mogelijk door het aanreiken van 
technische oplossingen die zijn toegesneden op de situatie bij de klant en 
een adequate analyse daarvan. De concurrentie concentreert zich steeds 
meer op het op deze wijze aanbieden van services en het vorm geven 
aan de duurzame en winstgevende relatie met afnemers. Met afnemers 
warden soms zelfs contracten gesloten waarbij risico en winst rand de 
aanschaf van producten en service tussen leverancier en afnemer warden 
gedeeld (zie Anderson & Thomson, 2000) 

Het is duidelijk dat de ICT-ontwikkelingen in bijvoorbeeld on line 
verbindingen ondememingen kansen biedt om daar verder in te gaan en 
meer prestaties te leveren, dan tot nu toe voor mogelijk werd gehouden_ 
Talloze voorbeelden daarvan vinden we in de vele internetbedrijven die 
zi jn ontstaan. 

Deze ontwikkelingen vinden vooral plaats in ondernemingen die 
technisch complexe producten en diensten leveren en die beschikken 
over unieke technische know-how. Ze hebben als consequentie dat er 
een nog veel intensiever klantencontact noodzakelijk is dan vroeger en 
bovendien dat ingenieurs daar veel intensiever bij betrokken zijn. Het 
stelt nieuwe eisen aan ingenieurs in R&D, in ontwikkeling, in service, 
in productie en sales. 

Van marktaandeel naar marktruimten 
Logisch in <lit verband is de samenwerking in netwerken van afnemers 
en leveranciers, maar ook andere partners zoals wetenschappelijke 
instituten en universiteiten bij de ontwikkeling van nieuwe producten, 
diensten en technologieen. 

Traditioneel wordt de prestatie van de marketing van een ondememing 
beoordeeld op kengetallen als marktaandeel, omzet en ROI. Dat 
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spoort niet goed meer met de opvatting dat er met partners wordt 
samengewerkt en dat men samen streeft naar duurzame relaties met 
een weloverwogen gekozen groep van afnemers. De marketing van een 
onderneming zal dan ook meer en meer warden gericht en beoordeeld 
op het veroveren van een bepaald marktruimte in plaats van een 
marktaandeel. Het veroveren van een vaste plek in de markt waar 
samen met partners veeleisende klanten duurzaam warden bediend 
vervangt het traditioneel scoren met een marktaandeel en met ROI. 
Winstgevendheid per afzonderlijke afnemer en sterkte van de positie in 
een bepaalde marktruimte treden meer op de voorgrond. 
Bij marktruimten gaat er in het algemeen om een goed inzicht te krijgen 
in de processen die zich rond de functionaliteit bij de afnemer afspelen. 
Het beste werd dit recentelijk verwoord door Vandermerwe in haar 
publicaties van de jaren negentig, vooral de beide boeken "The nth 
Commandment; How to own your customer" (1996) en "Customer 
Capitalism; increasing returns in new market spaces" (1999), waarin 
ze beschrijft hoe ondernemingen zich zouden moeten transformeren 
in de rich ting van bedrijven die niet alleen maar gefixeerd zijn door 
ROI, bestaande markten en het verhogen van het marktaandeel 
daarin. Centraal staat de "customer experience" de functionaliteit die 
aan de orde is bij de klant en waaraan met behulp van nieuwe 
technologieen, organisatievormen en werkwijzen voortdurend kan 
warden verbeterd. Oat aspect, de functionaliteit bij afnemers en het 
proces dat de mggengraat daarvan vormt, behoort de kern te zijn waar 
de onderneming zich vooral mee bezig houdt. Voortdurend bezig te zijn 
met en nadenken over die klantprocessen vormt een continue bron van 
innovaties resulterend in een steeds grotere customer value. Daarmee 
en daarmee alleen vestigt een onderneming haar positie in de markt. 
De rest vormt op zijn best een set van randvoorwaarden, die het 
mogelijk maken dat een onderneming deze kernfunctie goed kan 
verrichten. Uiteraard zal er continuiteit moeten zijn, zal er een balans 
in geldstromen moeten zijn, zal er een gemotiveerde Human Resources 
kern moeten zijn, maar dit alles is afgestemd op dat ene doel: hoe 
kan ik mijn klant beter bedienen, zodat hij weer zijn klanten beter 
kan bedienen. Voor de consumentenmarkt betekent <lit het streven naar 
het verleggen van de grenzen van de beleving van de consument: de 
consumer's experience (Vandermerwe, 2000). 

Het optimum is het bereiken van een situatie, waarin de onderneming 
een unieke en duurzame positie heeft verworven bij haar klanten in het 
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verzorgen van een voor die klanten onmisbare functionaliteit. Orn die 
positie te bereiken zullen behoorlijke investeringen noodzakelijk zijn en 
kan het even duren voordat ook in financiele zin geoogst kan worden 
en investeringen worden terugverdiend. Amazon.com is een sprekend 
voorbeeld daarvan, zoals veel bedrijven in de nieuwe economie. 

ICT-ontwikkelingen in marketing 
Zoals we al eerder hebben aangegeven bieden de ontwikkelingen op 
het gebied van de informatie- en communicatietechnologie heel veel 
perspectieven voor de ondersteuning van de marketingfunctie in de 
sfeer van efficiency en effectiviteit. Dat is enkele jaren geleden al 
vorm gegeven in de z.g. Data Base Marketing. Daarbij mobiliseert een 
organisatie alle in het bedrijfbeschikbare klantinformatie om een zo 
goed mogelijk beeld te krijgen van de varieteit aan klanten die bediend 
warden. Oak wordt deze informatie benut voor het ontwerpen van op de 
klantbehoefte toegesneden direct marketing acties, een benadering van 
one-to-one, die tot voor enkele jaren praktisch niet uitvoerbaar zou zijn 
geweest. Dit vraagt behalve een informatietechnisch slimme aanpak 
ook een organisatie die hiervoor het geeigende interne klimaat en 
de juiste organisatievorm heeft. Het lukt meestal niet wanneer het 
ontwerp van het Data Base Marketing Systeem in handen komt van een 
doorgewinterde marketeer noch als een uitgesproken informaticus zijn 
gang gaat. Voor de implementatie hiervan zijn er in het ideale geval 
projectmanagers beschikbaar die hetzij als marketeer interesse hebben 
in informatica, die de cultuur van de technische informatica-wereld 
begrijpen en aanvoelen, dan we! een informaticus die een soortgelijke 
feeling en affiniteit tot marketing heeft. Helaas zijn deze beide typen 
managers schaars. Dit onderstreept weer eens de relevantie van de 
interface tussen techniek en marketing. 
De informaticus denkt veel te veel in termen van operaties, van 
formulierenstromen en andere gedetailleerde zaken. De marketeer is 
vaak veel te weinig geinteresseerd in de details en neigt veel meer tot 
de grote lijnen en de strategische aanpak. Daar waar men elkaar kan 
vinden al of niet met behulp van de witte raaf van de informaticus
marketeer, komen buitengewoon interessante ontwikkelingen tot stand. 
Marketing-acties worden trefzekerder en de klant krijgt het gevoel een 
individuele behandeling te genieten bij zijn leverancier. De driver is het 
data warehouse. 
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De laatste paar jaren warden we geconfronteerd met de pijlsnelle 
opkomst van internet en E-commerce. Ik refereerde daar eerder in mijn 
rede al aan. De one-to-one benadering mogelijk gemaakt door Data Base 
Marketing wordt momenteel aangevuld tot een on-line benadering, dus 
niet alleen elke klant individueel benaderen, maar ook nog een continue 
verbinding open hebben staan met onze individuele klanten: on-line 
klantcontact (Peppers en Rogers, 1999). 
Het traditionele marketingconcept om klanten op te zoeken is in de 
wereld van Electronic Business Marketing gewijzigd in: de klant naar 
je toe trekken, hem navigeren naar je eigen website en hem extra 
functionaliteit bieden in het voor klanten gereserveerde domein. Dat zou 
ons gigantische marketing kosten kunnen besparen ware het niet dat 
hoe dan ook veel inspanning noodzakelijk blijft om klanten via off-line 
promotie-acties naar de on line verbinding via de website en E-mail 
verbinding van het eigen bedrijf te regisseren. 
Leek het er aanvankelijk op dat de oude business modellen hun tijd 
hadden gehad en het roer volledig om zou moeten in nieuwe E-bedrijven: 
de zogenaamde nieuwe economie. Op dit moment lijkt de trend toch 
veel meer te zijn dat juist de zogenaamde oude economie bedrijven 
met het op flexibele wijze integreren van de nieuwe E-opportunities op 
de goede weg blijken te zijn. Verschillende strategieen tekenen zich af: 
Siemens heeft gekozen voor een model waarin via het World Wide Web 
ook rechtstreeks aan consumenten wordt geleverd. Philips daarentegen 
kiest er juist niet voor om de consument rechtstreeks te gaan bedienen 
maar in plaats daarvan met behulp van de Internettechnologie het 
traditionele distributienetwerk te versterken en te ondersteunen. We 
lijken op een belangrijk kruispunt van wegen te zijn gearriveerd. 
lnteressant is daarbij dat Electronic Business Marketing ons veel externe 
gegevens over klanten en klantgedrag oplevert. Bovendien wordt de 
bereikbaarheid van klanten stukken grater. Kortom zowel efficiency als 
effectiviteit van de marketing warden sterk bevorderd. Voorwaarde is 
we! dat de implementatie zal plaatsvinden met een open oog voor de 
volstrekt onorthodoxe en totaal vernieuwende manier van zaken doen en 
marketing benadering die het gebruik van internet met zich mee brengt. 
Ook bier is bet weer de synergie van techniek en organisatie die de 
werkelijk interessante veranderingen tot stand brengt. 
Water op een website ook wordt gesuggereerd ofbeloofd, de daarachter 
opererende organisatie ofhet back office zal <lit waar moeten maken. 
Net als bij de ontwikkeling van data base marketing zijn ook hier 
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geschikte implementatiemanagers vereist. Succes in implementatie mag 
warden verwacht van de informaticus die een grate affiniteit tot 
marketing heeft. De implementatiemanager kan ook een marketeer zijn, 
die een behoorlijke affiniteit heeft tot de informatica-wereld en die 
volledig open staat voor de steeds verder reikende mogelijkheden die ICT 
biedt aan de marketeer. 
Kansen te over voor de breed opgeleide ingenieur ofWel de technisch 
georienteerde marketeer. 

Verduurzaming van klantrelaties 
Algemeen is de afgelopen jaren in de business marketing het adagio van 
relatiemanagement en het streven naar duurzame relaties. Dit streven 
is ingegeven door enerzijds de kosten: het werven van nieuwe klanten 
is vele malen duurder dan het vasthouden van bestaande klanten. 
Anderzijds biedt een duurzame relatie met afnemers de mogelijkheid 
om zich veel verder te verdiepen in de activiteitenprocessen van de klant 
en daarop beter aan te sluiten. De trends die zojuist werden genoemd 
versterken de mogelijkheden om met klanten relaties op te bouwen die 
continuiteit hebben en daardoor de eigen organisatie de komende jaren 
verzekeren van omzet. 
In sommige klantrelaties zit het element van duurzaamheid als vanzelf 
opgesloten. Neem bijvoorbeeld de relaties tussen een accountantskantoor 
en haar clienten. Soms zal er een pakket van diensten noodzakelijk 
zijn om de duurzaamheid in de relaties een verankering te geven. De 
klant gedurende een lange periode de garantie van de functionaliteit te 
verlenen biedt meer garanties voor een duurzame relatie dan zich eJ:toe 
te beperken een enkelvoudig product te leveren. 
Stork streeft ernaar elke levering van een machine aan een van haar 
nieuwe relaties een duurzame relatie met klanten in te luiden door de 
productielijn van service te voorzien en in de marge de productie van 
de afnemer te ondersteunen en te verbeteren. De total cost of ownership 
staan daarbij steeds centraal, omdat klanten alleen zijn geinteresseerd in 
verbetering van deze total cost of ownership en van de verbetering van 
de customer value. 
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie versterkt de 
mogelijkheid om tot een succesvol duurzaam customer relationship 
management te komen. 
Het zal duidelijk zijn dat duurzame relaties ge!nitieerd door een 
product versterkt met technische service ook een ondersteuning vragen 
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door technici met een commerciele affiniteit of nog beter: door 
technomarketeers. 

Ontwikkelingen in supply management 
Wie kennis neemt van wat er leeft in de wereld van inkoopmanagement 
kan vaststellen, dat hier een trend is in de richting van supply 
management. De traditionele inkoper gericht op de uitvoering in 
logistieke en administratieve zin van transacties raakt uit de gratie. Er 
is een overduidelijke trend in de richting van een professionalisering 
van het inkoopmanagement. Dit evolueert naar een inkoopfunctie die op 
strategisch niveau lijnen uitzet, maar ook in teamverband bijdraagt tot 
een betere customer value aan de verkoopzijde. 
Van Weele en Rietveld (2000) schetsen een ontwikkelingsproces in zes 
fasen dat uiteindelijk de inkoopfunctie op een sterk hoger plan moet 
brengen. In het laatste stadium is inkoopmanagement medebepalend 
voor water aan het einde van de keten aan de eindafnemer-consument 
voor waarde zal worden aangeboden. Deze ingrijpende verandering in 
de inkoopfunctie vereist een nieuw type van inkoopfunctionaris, die ook 
inhoudelijke veel sterker kan meedenken. Daarbij past het profiel van de 
technische inkoper van hoog niveau weer uitstekend. 

Het zal duidelijk zijn dat de marketeer in business markten deze 
ontwikkelingen in de inkoopfunctie nauwlettend zal moeten blijven 
volgen en daarop anticiperen om te voorkomen, dat straks zijn 
klantbenadering verkeerde accenten zal vertonen in de totale decision 
making unit (DMU). De DMU is het gezelschap van klantmedewerkers 
en managers aan afnemerszijde, dat meebeslist over de aankoop van 
een product of dienst of de contractering van een meerjarenrelatie om 
te voorzien in een functionaliteit van de klant. Overigens wijs ik er 
uitdrukkelijk op dat het zeker nog niet altijd de inkoper is die bij de 
verwerving van producten en diensten de eerste viool speelt. Er is vaak 
een complexe en ondoorzichtige Decison Making Unit van betrokkenen. 

\ 
Ketenmarketing 
De laatste trend die we in ons vakgebied van marketing kunnen 
waarnemen is een logisch uitvloeisel van eerder gesignaleerde trend naar 
een duurzame voorziening in functionaliteiten bij de klant (Wise en 
Baumgartner 1999). 
In business-to-business markten hebben we te maken met 
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achterliggende markten die uiteindelijk reiken tot aan de finale 
consument, die uiteindelijk in alle ketens bepalend is voor het geheel. 
Wanneer een producent van kunstvezels volgens de regels van het 
leveren van functionaliteiten aan afnemers zou gaan werken, dan 
kan het niet anders, dan dat de vezelproducent intensief meedenkt 
in de ontwikkeling van eindproducten, waarin haar grondstoffen een 
onderdeel vormen. Een kunstvezel levert toegevoegde waarde aan het 
product van de volgende schakels in de keten. De vezel Sympatex van 
Acordis b.v. versterkt de regenkleding van een producent van kleding 
en uiteindelijk is <lit traceerbaar via de confectie-detailhandel tot aan de 
uiteindelijke consument. 
Behalve aan de productontwikkeling zal Acordis met haar kennis 
van kunstvezels ook een bijdrage leveren aan de marketing van het 
eindproduct, zoals ook concurrent Gore Text dat doet. De functionaliteit 
geleverd aan de afnemer bestaat voor Acordis uit inbreng van 
know-how bij productontwikkeling, ondersteuning van de marketing 
door rechtstreekse promotie van de vezelstof Sympatex en meedenken 
over productieproblematiek met de afnemers verderop in de keten. 

Ook in <lit geval is de extra toegevoegde waarde sterk inhoudelijk 
bepaald en zal daarom bij uitstek moeten worden geproduceerd 
door de technisch-commerciele medewerkers van de producent van 
basisgrondstoffen. 
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De ingenieur in technology business 

Alle ontwikkelingen die ik u zojuist heb genoemd wijzen in een 
en dezelfde richting: meer commitment, meer inboud en meer 
"lifelong" relaties met afnemers. Afnemers stellen hogere eisen aan de 
inboudelijke bijdrage van de medewerkers van hun leveranciers met wie 
ze contact bebben: servicepersoneel, sales engineers, account managers, 
productontwikkelaars. 
Daar waar bet gaat om technology business: de levering van tecbnisch 
complexe technologieen, producten en diensten, zal de kwaliteit van bet 
klantcontact worden bepaald door de kennisoverdracbt, de commerciele 
vaardigheden en de vaardigheden om zich volledig te verplaatsen in de 
business van de afnemer. Deze kwaliteiten kunnen niet meer geleverd 
worden door verscbillende personen afzonderlijk, maar zullen zo veel 
mogelijk in een persoon moeten worden gecombineerd dan we! in 
hechte multifunctionele teams van personen. Technology business vraagt 
technomarketeers om de kloof tussen techniek en marketing zo klein 
mogelijk te houden. 
Dat stelt nieuwe eisen aan de ingenieur die in het kader van de 
klantrelatie een rol speelt, een rol die dus meer het karakter zal hebben 
van de technomarketeer. Het vraagt een ideaalprofiel dat we als volgt 
kunnen beschrijven: 

De technomarketeer: 
l. heeft veel contact met afnemers 
2. weet zich excellent te verplaatsen in afnemers 
3. is voortdurend op zoek naar de match tussen technologie en customer value 
4. wordt volledig geaccepteerd door de technische kerncompetentie in 

het eigen bedriff. 

\ 
/ De ingenieur zal in technology business de rol die van hem verwacht 

wordt alleen kunnen spelen, wanneer hij daar door educatie en training 
in enige mate op zal worden voorbereid. In de huidige technische 
opleidingen, met uitzondering van de technisch bedrijfskundig 
ingenieurs, vinden we nauwelijks iets terug van de eigenschappen die 
ik zojuist heb genoemd. Educatie en training in het postacademisch 
traject vangt dit momenteel op. We kunnen ons afvragen welke am bi ties 
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we ons in <lit opzicht kunnen veroorloven. Daarbij zouden ons drie 
ambitieniveaus voor ogen kunnen staan: 

Ambitieniveau 1: Begrip en affiniteit kweken 
Er is veel gewonnen wanneer bij de ingenieur meer begrip voor en 
affiniteit met de relatie tussen techniek en marketing zou kunnen 
worden aangekweekt. Het is een al heel oude ambitie getuige het feit 
dat het KlvI (Koninklijk Instituut voor Ingenieurs) al in 1967 aan 
de toenmalige TH Delft een leergang "De Ingenieur in de Technisch 
Verkoop" organiseerde. 
Het is de reden dat zo'n jaar ofr5 geleden vanuit onze eigen faculteit 
Technische Bedrijfskunde voor de studenten van andere technische 
faculteiten een keuzevak Marketing Management voor Technici werd 
aangeboden, een vak dat in populariteit in die jaren sterk is gestegen. We 
moeten ons we! realiseren, dat met deze inspanningen slechts een kleine 
groep van de ingenieurs zal kunnen worden bereikt. 
De ingenieur op <lit niveau is in staat om met meer begrip samen 
te werken met marketeers en andere commerciele specialisten, zodat 
de ingenieur oog krijgt voor allerlei eisen die aan het productontwerp 
worden gesteld en die niets te maken hebben met het ontwerp als 
technisch artefact. Ik verwijs naar de rede ter gelegenheid van de 
opening van het Eindhovense academisch jaar 2000-2001 van het 
voormalig lid van de Raad van Bestuur van Fokker en thans voorzitter 
van NWO, dr. Van Duinen (van Duinen, 2000). 

Voorbeeld: 
Een ingenieur werkzaam in Research B[ Development of Productie bij een 
technologie-intensief bed riff 

Ambitieniveau 2: Voldoende marketingkennis voor het vervullen van 
techno-commerciele functies 
In toenemende mate zullen ingenieurs zelf in techno-commerciele 
functies worden benoemd. Daarbij moeten we denken aan functies als 
marketing management, product management, account management, 
service management, maar ook andere functies die meer commerciele 
inhoud krijgen zoals project management en functies in product/ 
marktontwikkeling. 
Voor een adequaat functioneren in die techno-commerciele functies zal 
de ingenieur over een meer diepgaand niveau van business kennis 
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met name technologie marketing moeten beschikken. Een vluchtige 
orientatie en het creeren van enige affiniteit alleen is daarvoor niet 
voldoende. 

Onze eigen reeds 13 jaar bestaande postacademische opleiding Master 
of Business Marketing voorziet in deze behoefte aan kennis en 
vaardigheden. 

Voorbeeld: 
Een ingenieur werkzaam als product manager in een bedriff dat complexe 
medische apparatuur voor ziekenhuizen ontwikkelt, produceert en bij 
afnemers in bedriff houdt. 

Ambitieniveau 3: De ingenieur als uitgesproken technomarketing 
specialist in technologie-intensieve organisatles 
Bij <lit ambitieniveau kunnen we denken aan de ingenieur die als de 
marketing specialist bij uitstek in een bedrijf een rol heeft als katalysator 
voor het ontwikkelen van een grotere commitment voor klanten. 
In deze functie zal de ingenieur-marketeer de marketing functie 
in de gehele organisatie ondersteunen, zorgen voor adequate 
opleiding en training van ingenieurs in techno-commerciele functies, 
zorgen voor een goed ontwikkeld marketinginformatiesysteem en 
een praktische marketingplanning ondersteunen en coachen. Deze 
ingenieur-marketeer zal als trouble shooter in de relatie bedrijf 
en markt een cruciale rol vervullen. Hij of zij vorrnt het marketing
geweten van de technische onderneming. Als zodanig heeft deze 
ingenieur-marketeer een plaats in het management team, maar 
zal als marketing manager niet noodzakelijkerwijze een directe 
omzetverantwoordelijkheid behoeven te hebben. 

Voorbeeld: 
De ingenieur als hoofd marketing in een groat ingenieursbureau, een 
bouwbedrijf of technisch research instituut. 
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Conclusies 

Ik kom ter afsluiting van mijn rede tot enkele conclusies, die mijn betoog 
samenvatten: 

- Gezien de ontwikkelingen in business-to-business markten, vooral 
die markten waar de levering van technologie-intensieve producten en 
services aan de orde is, zal de integratie van technische en commerciele 
functies van cruciaal belang worden voor de concurrentiepositie. 
- Hi-tech markten, anders gezegd technology business, stellen steeds 
meer nieuwe commerciele eisen aan de ingenieur. 
- De ingenieur zal in de toekomst steeds meer in staat moeten 
zijn om zijn eigen know-how zo veel mogelijk op eigen kracht te 
commercialiseren. 
- Orn aan de gestelde ambitieniveaus op <lit terrein te kunnen 
voldoen beschikken we voorlopig alleen over postacademisch aanbod 
van opleiding en training. Technische universiteiten zouden eigenlijk op 
hun campus de beschikking moeten hebben over een eigen School of 
Technology Business Management om te voorzien in deze post experience 
behoefte van ingenieurs aan training en opleiding. Het gaat hier om een 
veel te belangrijke taak om over te laten aan de bestaande economisch 
georienteerde business schools. Het is overigens niets nieuws, want MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) biedt al sinds 1914 business 
training voor ingenieurs aan, later voortgezet in Sloan School of 
Management. 

Ik ben er van overtuigd, dat meer begrip en affiniteit tot marketing en 
management in het algemeen meer ingenieurs in de top van vooral 
technologie-intensieve ondernemingen zal brengen, dan nu het geval is. 
Niel uit het oog zal moeten worden verloren, dat technologie voor de 
markt alleen verkoopbaar is wanneer de afnemer kan worden overtuigd 
van-de toegevoegde waarde voor zijn eigen business. De positie van 
Nederland als industriele natie wordt dan ook niet zo zeer bepaald door 
het aantal ingenieurs, maar veel meer door de capaciteit van ingenieurs 
om deze toegevoegde afnemerswaarde over het voetlicht te krijgen en 
ontwikkelinginspanningen daar primair op te richten. 
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De hier besproken verbreding van het ingenieursberoep zal wellicht ook 
nog bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het perspectief voor het 
ingenieursberoep bij technisch getalenteerde studiekiezers, die nu voor 
andere studierichtingen kiezen. 
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Dankwoord 

Graag wil ik u bedanken voor uw belangstelling om kennis te nemen van 
de inhoud van dit afscheidscollege. 
Het is met veel genoegen dat ik terugkijk op mijn werk aan deze 
universiteit en vooral op de contacten en samenwerking met studenten, 
collega's en medewerkers. 
Enkele mensen, met wie de samenwerking we! heel intensief en 
bijzonder is geweest, zou ik daarbij persoonlijk willen noemen. In de 
eerste plaats is dat de collega met wie ik bijna 30 jaar in dezelfde 
groep heb samengewerkt, Jacques Theeuwes. Onze samenwerking in 
de vakgroep Bedrijfseconomie, nu de capaciteitsgroep Bedrijfseconomie 
en Markten heb ik altijd als zeer inspirerend en plezierig ervaren. Met 
alle andere medewerkers in de groep BM heb ik ook altijd in een 
uitstekende sfeer mogen samenwerken. Bijzondere dank ook aan mijn 
naaste medewerkers Frederik Klarenaar, )oost Wouters en Bruno van 
der Marek en alle anderen, die langere ofkortere tijd dee! hebben 
uit gemaakt van onze marketinggroep. Ik had het grate voordeel 
van ondersteuning door een perfect functionerend secretariaat; Hennie 
en Florida, voor alle hulp bedankt. Ik zou ook willen noemen de 
promovendi, die ik als promotor heb mogen begeleiden: Wim Biemans, 
Sicco Santema, Paul Konijnendijk, Marcel Wallaert, Marion Kempeners 
en Joos! Wouters. Ik had het genoegen met Arjan van Weele mee 
te mogen doen aan de eerste opbouw van het unieke en later steeds 
succesvoller expertisegebied van inkoop in onze capaciteitsgroep. 
Ik zal de vele studenten missen en in het bijzonder onze student
assistenten en ook degenen die zo enthousiast steeds weer opnieuw een 
rol speelden in de studievereniging De Marketeer. 
Ook wil ik de collega's uit de faculteit Technologie Management 
bedanken. Het zou een lange lijst warden om ze allemaal op te 
noemen, maar met sommigen heb ik heel lang en met veel plezier 
mogen samenwerken, in het bijzonder de collega's met wie ik samen 
dee! mocht uitmaken van faculteitsbesturen en collega-voorzitters van 
capaciteitsgroepen. Van de vele oud-collega's wil ik graag in het bijzonder 
noemen Constant Bolter onder wiens decaanschap de start mogelijk was 
van de commercieel-technische opleiding voor afgestudeerde ingenieurs, 

31 Techniek en marketing 



een opleiding waar hij zelf ook steeds als docent en lid van de 
programma-adviescommissie bij betrokken is geweest 

Het team van docenten en ondersteunende medewerkers van Euforce 
en de leden van de programma-adviescommissie met wie ik samen de 
opleiding Master of Business Marketing heb mogen ontwikkelen, zou ik 
willen danken voor hun geweldige inzet en motivatie. Op dat gebied blijf 
ik ook na mijn officiele afscheid graag nog enige tijd actief. 
Een heel bijzondere rol gedurende mijn loopbaan werd gespeeld door 
Annemiek, die er altijd voor me is, en die ik daarvoor graag bedank 
samen met Michie] en Maartje, Wouter en Caroline. Ik heb altijd het 
geluk gehad een fijn gezin achter me te weten. 

Dames en heren, ik stel de aanwezigheid van u allen bij mijn afscheid op 
hoge prijs en ik dank u voor uw aandacht. 
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