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Voorwoord 
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Samenvatting 

De klant van Procurement kan in de toekomst kiezen tussen het 
kopen van benodigde goederen bij Procurement en het kopen van 
benodigde goederen bij externe leveranciers. Daardoor moet de 
instelling van Procurement veranderen, van ondersteunende af
deling naar dienstverlenend bedrijf. Klantgerichtheid wordt erg 
belangrijk. Procurement wil daarvoor een marketingplan opgesteld 
zien. 
Dit rapport bevat een marketingplan voor de dienst 'Levering uit 
voorraad'. Binnen deze dienst beperkt zich het plan tot de 
produktgroep 'Algemene Materialen', waaruit zes artikelgroepen 
zijn genomen. 
De opzet van dit rapport is als volgt: Eerst wordt een beschrij
ving van de huidige situatie gegeven, waaruit de kansen/bedrei
gingen en sterkten/zwakten volgen. Vervolgens komt de strategie
fase met de invulling van de marketing-mix aan de orde en ten 
slotte het activiteitenplan. 
Op basis van de situatie-analyse zijn de volgende doelen 
gesteld: 
- behouden van intern marktaandeel in '89; 
- gestelde omzet van de zes groepen meet gehaald warden in '89; 
- gestelde brute marge van de zes meet gehaald worden in '89; 
- klanten moeten beter bekend gemaakt worden met procedures en 

mogelijkheden in '89; 
- er meet meer feedback vanuit de interne markt komen in '89; 
- servicebewustzijn van de groep 'Algemene materialen' meet ver-

groot warden. 
De doelgroep van de dienst 'Levering uit voorraad' is de grote 
interne klant. De dienst 'Levering uit voorraad' zal als volgt 
gepositioneerd warden: kwalitatief beter aanbod dan externe 
leverancier tegen een acceptabele prijs. De klant krijgt 
namelijk veel meer dan alleen het gewenste artikel. 
De invulling van de marketing-mix komt er als volgt uit te zien: 
Produkt: D.m.v. een A,B,C-analyse wordt het assortiment genorma

liseerd. 
Prijs: Op grond van de A,B,C-verdeling worden bodemprijzen ge

steld, die lager liggen dan de huidige prijzen. De definitie
ve prijzen zijn afhankelijk van marktprijzen. Er warden drie 
soorten korting gegeven: 
- korting voor vooruitplannen; 
- korting bij bepaalde omzetgrootte per jaar; 
- korting voor grote orders qua waarde. 

Promotie: De nadruk ligt op personal selling, klanten zullen 
vaak bezocht warden. Klanten warden geYnformeerd door middel 
van een catalogus, brochures, mailings en advertentiecampagne. 
Gestart wordt met een centraal infodesk, aandacht zal besteed 
warden aan publiciteit. 

Distributie: Klanten warden direct beleverd d.m.v. vrachtwagens 
(eventueel in eigen beheer) op een punt dichtbij de klant, 
volgens de gehanteerde frequenties. 

Personeel: De drie C's zullen ingevoerd warden: 
Competence: vakkundigheid, bekwaamheid; 
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Compatibility: toegankelijk z1Jn; 
Comprehension: interesse, begrip voor problemen. 

Kosten van de uitvoering van deze mix zijn voor het eerste jaar 
geschat op: bij de laagste kortingspercentages: f 791.830,-; 

bij de hoogste kortingspercentages: fl.118.260,-. 
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Hoofdstuk 1 Probleemstelling 

§1.1 Inleiding 
DSM is een internationaal industrieel concern, waarvan het 
merendeel van de vestigingen zich in West-Europa en de VS 
bevindt. Er werken in totaal zo'n 27.000 mensen en de jaaromzet 
bedroeg in 1986 ruim 18 miljard gulden. De belangrijkste acti
viteiten van DSM liggen op het gebied van de chemie: productie 
van meststoffen, chemische produkten, kunststoffen, harsen en 
kunststofverwerking. Een ander belangrijk werkgebied is de 
energie, waarbij het gaat om de opsporing en exploitatie van 
Nederlands aardgas. Elke activiteit is ondergebracht in een 
divisie, t.w.: 

- divisie meststoffen; 
- divisie chemische produkten; 
- divisie kunststoffen; 
- divisie harsen; 
- divisie kunststofverwerking; 

divisie energie. 

Ten behoeve van de op de lokatie Zuid-Limburg werkzame 
divisie-onderdelen, de zgn. Sociaal-technische Eenheid, is de 
DSM Limburg B.V. opgericht, die een aantal staf- en dienstver
lenende activiteiten verricht. Een van de ondersteunende 
lichamen die deel uitmaakt van DSM Limburg B.V. is de afdeling 
Procurement, voorheen InkoopMateriaalBedrijf (1MB). Zie bijlage 
1. Procurement is een dienstverlenend bedrijf dat verantwoorde
lijk is voor het tijdig beschikbaar hebben van goederen en 
diensten t.b.v. produktie, research, onderhoud, nieuwbouw en 
algemeen gebruik op de lokatie Zuid-Limburg, echter afgezien 
van de kostprijsbepalende grondstoffen die de divisies zelf 
inkopen. Dit is omdat deze grondstoffen zeer specifieke kennis 
vergen en omdat ze slechts een klein gedeelte van de totale 
hoeveelheid ingekochte goederen innemen. Enkele cijfers ter 
illustratie: 

Inkopen DSM Limburg B.V. 1986 

bedrag inf. mln. 
divisies 
Procurement 

3800 837. 
800 177. 

§1.2 Procurement in het kart 

aantal orders 
2100 107. 

19900 907. 

Alle artikelen voor de lokatie Zuid-Limburg warden via 
Procurement centraal ingekocht, behalve de kostprijsbepalende 
grondstoffen. Alle activiteiten die buiten de primaire taken 
van de divisies vallen (zoals inkoop, opslag en administratie}, 
behoren in principe tot Procurement. 
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I __________ __,____ ______ ----, 

Stat 

r=:,_J ~r::, 
1-==-.1 1-==..1 

Contracting lnkoop Materials 

fig.1 Organigram Procurement 

Procurement valt uiteen in drie afdelingen: A) Contracting, B) 
Inkoop en C) Materials. 
A) Contracting: Voor de nieuwbouw en instandhouding van haar 

fabrieken, installaties, gebouwen, etc. doet DSM voortdurend 
een beroep op de markt voor het contracteren en/of het 
inkopen van diensten bij de afdeling contracting. 

B) Inkoop: Deze afdeling valt weer uiteen in zes afdelingen: 
1) 4 inkoopafdelingen, t.w.:: 

inkoop algemene materialen en services; 
- inkoop electrotechnisch en instrumentatiemateriaal; 
- inkoop werktuigbouwkundig materiaal; 
- inkoop grond- en hulpstoffen. 
Elke inkoopgroep wordt geleid door een hoofdinkoper en 
bestaat uit een aantal inkopers en een binnendienst. Deze 
laatste is verantwoordelijk voor de totale orderproces
sing: offerte-aanvraag, orderaanmaak en bewaking van 
orderbevestiging en levertijden. Elke inkoper is 
verantwoordelijk voor een betreffend gebied. 

2) Qe afdeltng erojec!coo~din~tte: zij verzorgt de materiaal
stroom t.b.v. projecten, behandelt projectaanvragen en 
behoefte-opgaven, en zorgt voor de projectrestanten. 

3) ge afdeltng ~d~i~i~t~a!ie en infor~a!ie: dit is een 
ondersteunende afdeling waar de inkoopaanvragen behandeld 
worden. 

C) Materials: Deze afdeling valt uiteen in vijf produktgroepen, 
twee magazijnafdelingen en een grafisch service center. 
1) De vijf produktgroepen zijn: 

- Chemie; 
- Electro- en instrumentatie-materiaal; 
- Apparaten; 
- Algemene materialen; 
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- Constructiemateriaal en piping. 
De belangrijkste taken van de produktgroepen zijn: 
- klanten informeren over het assortiment; 
- assortimentsbeheer; 
- bevoorrading en voorraadbeheer. 

2) De twee magazijafdelingen zijn: 
QegtEa1e m~g~zijgeg: Er zijn drie centrale magaziJnen: Het 
magazijn gerede produkten, het magazijn halffabricaten en 
het magazijn grondstoffen, alien en vetten. 
~eEkEl~a~s eg ~eftQr~aga~iJn~n: In de werkplaatsen en in 
research en produktiesectoren zijn kleine magazijnen 
ingericht. Elk magazijn heeft een specifiek service 
assortiment goederen en hulpmiddelen, gericht op de 
operationele medewerkers. 

3) Het grafisch service center verzorgt drukwerken voor DSM. 

Naast deze afdelingen kent Procurement een viertal ondersteunen
de afdelingen: de afdeling control, de staf, de personeelsdienst 
(P & O) en de afdeling informatiemanagement. Zie ook het organi
satieschema, figuur 1. 

§1.3 Taak Procurement 
Procurement koppelt de interne markt met de externe markt; de 
gebruikers in de interne markt hebben materialen nodig en de 
leveranciers op de externe markt bieden materialen te koop aan. 
Dit koppelen gebeurt rechtstreeks of door het aanhouden van 
voorraden. 

' I 
I 
I I externe voorraden interne 

markt 
I 

markt 

leveranc. I PROCUREMENT I gebruiker 

I 

I • 
I 

fig.2 Koppeling interne markt met externe markt 

Voor de klant zijn er dus twee mogelijkheden: het artikel ligt 
op voorraad bij Procurement of het moet ingekocht warden bij een 
externe leverancier. Voor deze twee mogelijkheden zijn er twee 
procedures: 
- kopen d.m.v. verbonningssysteem: deze artikelen warden op 

voorraad gehouden en kunnen d.m.v. een hon warden opgevraagd; 
- kopen d.m.v. aanvraag direct materiaal: deze artikelen warden 

door Procurement niet op voorraad gehouden, zoals materiaal 
voor nieuwbouw of voor een eenmalig project. 

Procurement levert nu het volgende dienstenpakket: 
- het leveren van goederen uit voorraad; 
- het leveren van inkoopservice, zeals selectie van leveran-
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ciers, offertes aanvragen, e.d.; 
- het contracteren van dienstverlening door derden; 
- het bewaren van goederen; 
- het beheren van magazijnen; 
- het verpakken en verzenden van goederen; 
- het verkopen van goederen, zoals overtollig materiaal e.d.; 
- grafische service. 

§1.4 Probleemafbakening 
Toen DSM zich nog hoofdzakelijk op de steenkolen richtte, waren 
alle activiteiten in Nederland gebundeld. Voor de mijnen werd 
centraal ingekocht. In de 70'er jaren werden de mijnen gesloten 
en ging DSM zich op de chemie richten. Die chemische activitei
ten concentreerden zich rondom de mijn Maurits te Geleen. Voor 
alle bedrijven op dit Maurits-complex bleef de inkoop centraal 
geregeld. Deze bedrijven moesten dus van (toen nog) IMB gebruik 
maken, vaak tot ongenoegen van de besteller. Door haar grootte, 
de vele procedures, e.d. was IMB uitgegroeid tot een bureau
cratisch geheel; de interne markt was geheel afhankelijk van 
haar. 
Nu heeft echter het management van DSM besloten de divisies meer 
zelfstandigheid te geven. Een van de consequenties daarvan is 
dat de divisies nu niet !anger afhankelijk zijn van IMB. 
Sinds de invoering van deze verzelfstandiging zit IMB niet stil. 
De organisatiestructuur is veranderd, evenals de naam, - IMB 
heet nu. Procurement-, en de structuur sluit nu meer aan bij het 
klantgericht denken. De basisdoelstelling van Procurement is nu: 
op markteffectieve wijze de chemische industrie, en met name de 
DSM-ondernemingen, ondersteunen 
- bij verwerving en contracting van goederen en diensten; 
- door levering van goederen en diensten. 
Tevens is er gestart met het project Dialoog voor de werknemers 
van Procurement, waarbij ze meer vertrouwd raken met de nieuwe 
klantgerichtheid. Om er nu voor te zorgen dat de interne klanten 
gebruik blijven maken van de diensten van Procurement, zodanig 
dat Procurement als een zelfstandige onderneming kan functione
ren, wil Procurement een marketingplan opgesteld zien. In prin
cipe zal voor iedere dienst van Procurement zo'n marketingplan 
opgesteld moeten worden, maar in deze stage zal slechts een 
marketingplan worden opgsteld voor de dienst 'Levering uit 
voorraad'. Deze dienst neemt namelijk een belangrijke plaats in 
in het dienstenpakket. De levering uit voorraad is met 96.000 
artikelen in het assortiment en 222 artikelgroepen een erg com
plex geheel. Het is te verwachten dat een marketingplan voor dit 
geheel niet zal voldoen, omdat door de grootte van het assorti
ment er sprake is van verschillende klanten, verschillend prijs
beleid, etc .. Daarom zal ik me hier beperken tot een van de vijf 
produktgroepen, nl. Algemene materialen. Deze produktgroep is 
goed voor 15% van de totale omzet. Zie onderstaande tabel 1. 



PRODUKTGROEP 

Chemie 
Electro/instrumentatie 
Machines en reserve ond. 
Algemene materialen 
Constr. mat. & piping 
overig 

TOTAAL 

OMZET (fl.) 

61.762.056 
10. 971. 928 

8.411.516 
17.253.664 
13.178. 071 
4.154. 982 

115. 732.217 

Tabel 1 0mzetten in 1985 per produktgroep 
[bron: Interne publicatie] 
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53.37 
9.48 
7.27 

14.91 
11.39 

3.59 

Binnen deze produktgroep Algemene materialen gaat de 20/80-regel 
op; d.w.z. ±20% van de artikelen is verantwoordelijk voor ±80% 
van de omzet; namelijk 19.4% van de artikelgroepen leveren 73.8% 
van de omzet van de Algemene materialen. Het marketingplan zal 
daarom in eerste instantie warden beperkt tot deze artikelgroe
pen. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze artikelgroe
pen wordt verwezen naar bijlage 2. Uit deze groep is een verdere 
selectie gemaakt van zes groepen op basis van het grote aantal 
klanten, de diversiteit van de inhoud van de artikelgroepen en 
het aantal artikelen in een groep. Zie ook figuur 3. 

P R O C U R E M E N T 

1 2 3 4 5 

Levering uit voorraad 

E/I G/H A.M. I Pip. 

1111111 

fig.3 Probleemafbakening 

§1.5 Probleem 

6 7 8 

1 van de 5 
produktgroepen 

6 van de 72 
artikelgroepen 

1 van de 8 
diensten 

(zie §1.3) 

Dat de klant in de toekomst kan kiezen tussen Procurement en 
externe leveranciers, heeft verregaande gevolgen voor 
Procurement: de totale bedrijfsinstelling moet veranderen, van 
ondersteunende afdeling naar dienstverlenend bedrijf. De 
mogelijke concurrentie is duidelijk een bedreiging. Deze 
verandering brengt met zich mee <lat ze zich ten opzichte van de 
afnemers geheel anders moet gaan gedragen: klantgerichtheid 
wordt erg belangrijk. Verwaarlozing van klantgerichtheid zou in 
de toekomst ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Daarvoor wil Procurement een marketingplan opgesteld zien, 
waarin deze klantgerichtheid duidelijk gestalte krijgt. 
Mijn taak is het opstellen van zo'n marketingplan. 
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§1.6 Methode van aanpak 
De aanpak zal uiteen vallen in drie stukken, t.w.: 

Literatuuronderzoek: 
Hier zal warden ingegaan op vragen als: 'Wat is een 
marketingplan?' en' Waar past een marketingplan in een 
organisatie?'; 
Beschrijving van de huidige situatie; dit is de eerste fase 
van het opstellen van een marketingplan, d.m.v. 
* interviews met 24 klanten, zowel verbonners als afdeling

chefs; 
* interviews met medewerkers, zowel van de produktgroepen als 

van de ECA en staf; 
* desk research. 
Opstellen van de strategie- of beleidsfase; dit is de tweede 
fase van het opstellen van een marketingplan, d.m.v. 
* desk research; 
* ABC-analyse; 
* gesprekken met medewerkers, ook weer van de produktgroepen 

en van ECA en staf. 
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Hoofdstuk 2 Organisatiestructuur 

In dit hoofdstuk zal warden ingegaan op het effect van verande
ringen in de omgeving op de organisatiestructuur en dan vooral 
bij IMB. Wanneer een bedrijf de marketingaanpak gaat hanteren, 
zal deze marketingfunctie ergens in de organisatie ondergebracht 
moeten warden. Waar, hangt vooral af van de aard van de organi
satie. De vraag is of de organisatie wel geschikt is om op ef
fectieve wijze om te gaan met veranderingen in de omgeving. Or
ganisatiestructuren zijn zelf in meerdere of mindere mate aan 
verandering onderhevig. In de literatuur [19] vindt men de op
vatting terug dat veranderingen in de omgeving kunnen leiden tot 
wrijving tussen de organisatie en haar omgeving. Zelfs wordt wel 
gesteld dat organisatorische problemen te wijten zouden zijn aan 
het niet aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Een 
mogelijke manier om die wrijving op te heffen, is de omgeving 
(zoals markten, concurrenten, e.d.) duidelijk in kaart te 
brengen en als het ware te weerspiegelen in de organisatie. 

Wanneer een organisatie belangrijke veranderingen,-veranderingen 
die invloed hebben op het eigen functioneren-, waarneemt in de 
omgeving, zal ze daarop moeten inspelen. Echter wanneer heeft 
dit consequenties voor de organisatiestructuur? Daarvoor moet 
men de organisatie steeds analyseren en kijken of het beter kan. 
Er moet als het ware steeds met de 'ideale' structuur vergeleken 
warden. Het organiseren bestaat uit vier stappen, t.w.: 
- vaststellen van de te vervullen funkties; 
- groeperen van die funkties tot afdelingen; 
- deze afdelingen bemannen met personen; 
- toewijzen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
De eerste twee stappen hebben betrekking op de organieke 
structuur en de laatste twee stappen hebben betrekking op de 
personele structuur. Eerst wordt dus de organieke structuur 
ontworpen, daarna de personele. 

Bij het vormgeven van een organisatie zijn onder meer de 
volgende aspekten van belang [27], n.l.: 
- beheersbaarheid, organisatie moet beheersbaar zijn; 
- .flexibiliteit, organisatie moet in staat zijn zo snel te 

reageren op veranderende omstandigheden, dat ze goed kan 
blijven functioneren; 

- informatie, de informatiestromen moeten zo eenvoudig mogelijk 
en effectief zijn. 

Deze drie verdienen bij het vormgeven van een organisatie 
speciale aandacht. 

Wat zijn nu de mogelijke structuren? Er zijn drie basisstruc
turen te onderscheiden: 
1 Functionele structuur; hier wordt de organisatie ingedeeld op 

basis van de functie van de activiteiten. Alle activiteiten 
die een gemeenschappelijke functie, warden geclusterd. Een 
voorbeeld is het indelen naar bedrijfsfunctie, zoals Inkoop, 
Produktie en Verkoop, of naar soort bewerking, zoals Zagen, 
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Verven en Inpakken. 
In kleine en middelgrote bedrijven is deze structuur vaak te 
vinden, omdat in een dergelijke structuur gebruik gemaakt 
wordt van de ervaring en de specialistische kennis van de 
werknemers. De marketingfunctie is in zo'n structuur centraal 
georganiseerd. Dat wil zeggen dater een marketingafdeling 
verantwoordelijk is voor het marketingbeleid van alle 
produkten. 

2 Produkt- of marktgerichte structuur: hier wordt de organisatie 
ingedeeld naar produkten of markten. Hier is een afdeling 
verantwoordelijk voor bijv. een produktgroep of voor bijv. een 
afzetmarkt. De marketingfunctie is in zo'n structuur decen
traal georganiseerd, d.w.z. er zijn meerdere marketingafdelin
gen die allen onder een bepaald produkt of markt georganiseerd 
zijn. Slechts voor die produkten of markten verzorgen zij dan 
de marketing. Deze structuur is alleen dan te rechtvaardigen 
wanneer er sprake is van sterke verbijzondering van de marke
tingactiviteiten, d.w.a. dat de marketingactiviteiten zodanig 
verschillen (bijv. door grate verschillen in produkten, 
klanten, e.d.) dat ze zinvoller per produkt (of markt} georga
niseerd warden. Is er geen sprake van zo'n verbijzondering dan 
ligt de functionele structuur meer voor de hand, omdat die in 
zo'n geval effectiever is. Zeis effectiever, omdat in zo'n 
geval dan een bundeling van kennis, produktiemiddelen, e.d. 
plaats heeft. 

3 Matrixstructuur; deze structuur is een combinatie van de bo
vengenoemde twee. In grate ondernemingen kan het noodzakelijk 
zijn de werkzaamheden naar meer dan een aspect te organiseren. 
Bijv. binnen een functionele structuur oak een indeling maken 
naar produkten of projecten. In het geval van een matrixstruc
tuur hebben de werknemers niet meer alleen te maken met op
drachten van hun hierarchische chefs, maar oak met aanwijzin
gen en richtlijnen van specialisten. In een matrixstructuur 
zou de marketing als volgt georganiseerd kunnen zijn: 
- uitgaande van de functionele structuur: specialisten op het 

gebied van produkten zijn gekoppeld aan de marketingafdeling 
- uitgaande van de produktgerichte structuur: specialisten op 

het gebied van marketing zijn gekoppeld aan de produktafde
lingen. 

In de praktijk zijn van de basisstructuren vele tussenvormen te 
vinden. 

§2.1 De situatie bij IMB 
De verandering in de omgeving waar IMB meer te maken had, was 
dat de interne klanten binnen DSM niet langer van IMB afhanke
lijk waren. Voortaan zouden ze zelf hun leverancier kunnen kie
zen. IMB moest dus de interne klanten tevreden stellen en tevre
den houden, zodat ze hun goederen en diensten van IMB bleven be
trekken. Er moest rekening warden gehouden met de wensen van de 
interne klanten, de concurrentie moest in de gaten warden 
gehouden, eventuele klanten buiten DSM moeten bekeken warden, 
etc .. Er was behoeften aan een nieuwe funktie, nl. marketing. 
Hoe was nu de oude structuur bij IMB, vooral m.b.t. tot de as-
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pecten beheersbaarheid, flexibiliteit en informatie. De oude 
structuur van IMB was functioneel: er waren nl. drie afdelingen, 
naast vijf ondersteunende, t.w. 
- 'contracting', voor het contracteren van diensten; 
- 'inkoopmateriaalplanning', die zorgde voor de inkoop van alle 

goederen en de voorraadbeheersing. 
- 'materiaalbedrijf', dat zorgde voor de fysieke materiaalstroom 

van ontvangen tot afleveren bij de klant. 

Pe,soneelsdiensl 

lnformatiemanagement 

Veiligheidsdiens I 

Contracting 

fig.4 Organigram van IMB 

lnkoop 
Materiaal 

Bednjf 

lnkoop 
Maleriaalplaming 

Materiaalplaming 

Slat 

Economie & Adm. 

Materiaal 
Bedrijf 

Ontvangst Ke1King 
Verbonning 0istributie 

Centrale magaziinen 

Voor het uitvoeren van het dienstenpakket dat IMB toen aanbood, 
waren vaak verschillende afdelingen nodig. Vooral voor de twee 
diensten 'Leveren uit voorraad' en 'Inkoopservice' waren deaf
delingen 'Inkoopmateriaalplanning' en 'Materiaalbedrijf' beide 
nodig. De organisatie was goed beheersbaar, omdat de verant
woordelijkheden en bevoegdheden duidelijk waren. Flexibel was de 
organisatie echter niet: vooral omdat ze tot een bureaucratisch 
geheel was uitgegroeid, werden veranderingen moeilijk doorge
voerd. De informatiestromen liepen ook door de verschillende 
afdelingen. 
Echter sinds de DSM-bedrijven meer zelfstandigheid kregen, 
-waardoor bijvoorbeeld interne klanten niet langer afhankelijk 
waren van IMB-, moeten ze volgens het topmanagement ook self
supporting zijn. Voor IMB werd het daarom belangrijk hun aange
boden diensten te kunnen evalueren op basis van winstgevendheid, 
kostendekking, etc .. De informatiestromen die daarvoor noodzake
lijk waren, waren in de oude structuur niet georganiseerd. Nie
mand was direct verantwoordelijk voor de kwaliteit van een be
paalde dienst, de betrokkenheid bij de diensten was klein, twee 
bekende nadelen van de functionele structuur. De reden ligt 
daarin dat vele afdelingen bij een dienst betrokken waren. 
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Op die manier kwam men terecht bij de produktgerichte structuur: 
alle activiteiten groeperen per aangeboden dienst. Binnen de 
dienst 'Leveren uit voorraad' is een onderverdeling gemaakt naar 
verschillende artikelen, omdat het assortiment bijzonder groat 
is. Zo zijn er nu vijf produktgroepen met aan het hoofd vijf 
produktmanagers, die ieder voor een gedeelte uit het assortiment 
verantwoordelijk zijn. Deze structuur is per 1-7- 1 88 ingevoerd 
en sindsdien is de naam 'IMB' vervangen door 'Procurement'. Zie 
figuur 5. 

Procurement 
DLS 

P en 0 -, ...---- Stat 
I 
I 
I -
I 

nformetle - ...J - Control 
'""""gernent 

Contracting lnkoop Materials 

fig.5 Huidige organigram van Procurement 

Het zal duidelijk zijn dat de informatiestromen behorende bij 
een dienst eenvoudiger zullen zijn wanneer de organisatie per 
dienst gestructureerd is. Er is dan namelijk een afdeling waar 
alle informatie over een bepaalde dienst aanwezig is. De flexi
biliteit wordt door de produktgerichte structuur verhoogd, omdat 
op belangrijke factoren door iedere afdeling afzonderlijk kan 
warden ingespeeld. Wanneer alle verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden duidelijk warden vastgelegd, is oak de beheersbaar
heid gewaarborgd. 
Het ligt dan voor de hand de marketingactiviteiten oak per 
dienst te organiseren. Dit is echter alleen aan te bevelen 
wanneer er sprake is van sterke verbijzondering; de marketing
activiteiten moeten per dienst zodanig verschillen dat een cen
trale afdeling daarvoor niet geschikt is. Binnen Procurement is 
er sprake van een grate diversiteit van het dienstenpakket en 
daarbinnen (vooral bij de dienst 'Levering uit voorraad') van 
het artikelenpakket. Er zijn namelijk zoveel verschillende 
klanten en artikelen zodat de marketingactiviteiten sterk uit
eenlopen en daardoor een produktgerichte structuur voor de hand 
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ligt. Iedere afdeling kan en moet nu z1Jn eigen marketingbeleid 
ontwikkelen. Echter de verschillen zijn oak niet dusdanig dat 
iedere afdeling volledig las van elkaar kan staan. Denk bijv. 
aan het catalogussysteem dat alle vijf produktgroepen aangaat of 
het distributiesysteem dat zowel voor de dienst 'Leveren uit 
voorraad' als voor de dienst 'Inkoopservice' van belang is. Op 
dit moment opereren op marketinggebied de afdelingen echter 
zonder onderlinge coordinatie. Voor zaken die voor meerdere af
delingen van belang zijn, is daarom behoefte aan een coordine
rende functie. Een nadeel van deze structuur is echter dat op 
dit moment, nu de marketingaanpak nag in de beginfase verkeert, 
het activiteitenniveau m.b.t. de marketing op iedere afdeling 
anders is. Sommige afdelingen zijn erg overtuigd van zo'n markt
gerichte aanpak en handelen overeenkomstig, terwijl andere afde
lingen (nag) niet veel marketingactiviteiten ondernemen. Oak 
hier blijkt de noodzaak voor een coordinerende functie. Deze 
coordinerende functie heeft dan een adviserende rol bij de tot
standkoming van een gezamenlijk beleid op het gebied van die 
zaken die meer afdelingen aangaan. Als voorbeeld kan het distri
butiebeleid genoemd warden. Op dit moment zou deze funktie oak 
een rol kunnen spelen bij het stimuleren van de marketingaanpak 
bij de afdelingen. In een later stadium zou deze functie betrok
ken kunnen warden bij de onderlinge afstemming van marketing
plannen en het toetsen van deze plannen aan de Procurement-stra
tegie. 

§2.2 Knelpunt 
Na het invoeren van de nieuwe structuur is er een knelpunt 
opgetreden. Omdat dit knelpunt is ontstaan uit de nieuwe 
structuur zal hierop kart warden ingegaan en een verbetering 
warden voorgesteld. Het knelpunt is namelijk dater wrijving 
ontstaat tussen de dienst 'Inkoopservice' en de dienst 'Leveren 
uit voorraad'. Dit komt omdat er geen stricte scheiding mogelijk 
is tussen de diensten. De afdeling 'Inkoop' koopt namelijk oak 
de goederen in voor de dienst 'Leveren uit voorraad'. Het 
inkooptraject valt niet onder de verantwoordelijkheid van de 
dienst 'Leveren uit voorraad', terwijl bij deze dienst het in
kooptraject een belangrijke rol speelt (denk bijv. aan het be
palen van de bodemprijzen, de kwaliteit van de artikelen, etc.). 
De onderlinge samenwerking laat hier te wensen over, temeer daar 
'Inkoop' vreest voor een inkrimping van haar takenpakket. 
In de extreme situatie zou iedere afdeling geheel verantwoorde
lijk zijn voor haar dienst. Dat zou betekenen dat 'Leveren uit 
voorraad' haar artikelen zelf inkoopt, opslaat en aan de klant 
levert. Voor 'Inkoopservice' zou dat betekenen dat ze alleen 
'direct materiaal' (zie §4.2) inkoopt en aflevert aan de klant. 
Hier is een stricte scheiding niet efficient; dit zou resulteren 
in twee inkoopafdelingen en twee distributieafdelingen, terwijl 
bij dezelfde leveranciers gekocht kan warden en door dezelfde 
distributiekanalen dezelfde klanten warden beleverd. Oplossing 
voor de genoemde wrijving zou kunnen zijn dat de funktie van het 
inkopen van uit voorraad te leveren goederen onder de desbetref
fende produktgroep wordt geplaatst. Wanneer het dan gaat om de 
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personele structuur, -het bemannen met personeel-, kan deze 
funktie nog goed bij de inkoopafdeling uitgevoerd worden. Daar 
is immers veel kennis en ervaring verzameld. 

Wanneer dan alle funkties gegroepeerd worden, ziet er dat als 
volgt uit: 

PROCUREMENT 

p & 0 

Inf.mgt 

Staf 

Control 

Marketing 
Coordinatie 

I r-----,-----,-----,- - ---7----- l-- -- I-----, 
' I ' I 

De 8 nummers corresponderen met de 8 diensten. 

fig.6 Voorgestelde organigram van Procurement 

In dit hoofdstuk is weergegeven dat de gekozen verandering in de 
markt van 1MB niet alleen aanleiding geeft tot het ontplooien 
van marketingactiviteiten, maar dat dat tevens effect heeft op 
de gehele organisatiestructuur. Hoe die marketingactiviteiten er 
dan precies in het marketingplan uitzien wordt in de volgende 
hoofdstukken beschreven. 
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Hoofdstuk 3 Theorie m.b.t. marketing planning 

Om een duidelijker beeld te geven hoe een marketingplan past in 
het geheel van strategische plannen is de volgende paragraaf 
gewijd aan de relatie marketing planning - strategische plan
ning. Deze paragraaf heeft als doel duidelijk te maken dat een 
marketingplan op zich niet voldoende is. Het moet een onderdeel 
zijn van een geheel. 
De daaropvolgende paragraaf zal dan gaan over het marketingplan 
zelf. 

§3.1 Relatie marketing planning - strategische planning 
Iedere onderneming moet verder kijken dan de huidige situatie 
waarin ze verkeert; ze moet een lange-termijn-strategie 
ontwikkelen om op de toekomstige veranderingen in te kunnen 
spelen. Daarbij zal iedere onderneming voor zich moeten bepalen 
wat de meest geschikte manieren zijn haar doelen te bereiken, 
rekening houdend met haar mogelijkheden en restricties. Hierbij 
zal niet alleen gedacht moeten warden aan strategieen, maar ook 
aan de organisatiestructuur. 

Het strategisch planningsproces ziet er als volgt uit: 
1. bepalen van de zgn. 'basic mission'; 
2. bepalen van doelstellingen; 
3. opstellen van portfolio plan van bestaande produkten; 
4. opstellen van portfolio plan van nieuwe produkten. 

Deze vier stappen zullen hieronder in het kort warden 
toegelicht: 

1. Basic mission 
Hier wordt bepaald wat het basisdoel is van de onderneming. 
Dit wordt vaak gedaan door antwoord te geven op de volgende 
vragen: 

'Wat is onze business?' 
- 'Wie zijn onze klanten?' 
- 'Wat is waardevol voor onze klant?' 
- 'Wat zal onze business in de toekomst zijn?' 
- 'Wat zou onze business moeten zijn?' 

Dit basisdoel is afhankelijk van verschillende factoren; 
- historie; hoe heeft een onderneming zich in de loop der 

tijd ontwikkeld?; 
- huidige voorkeuren van het management; 
- omgevingsinvloeden; 
- resources die bepaalde beperkingen opleggen aan financien, 

personeel, produktie, etc.; 
- kennis/kunde: 'Waar zijn we goed in?'. 

In dit basisdoel moeten drie belangrijke factoren gedefi
nieerd warden, nl.: 
- 'Welke klantengroepen benaderen we?'; 
- 'Op welke klantenwensen spelen we in?'; 
- 'Welke technologie gebruiken we (bv. produktietechniek)?'. 
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2. Bepalen van doelstellingen 
De basisdoelstelling (basic mission) moet getransformeerd 
warden tot specifieke doelen voor de verschillende 
afdelingen. Tot de meest gebruikelijke behoren doelen m.b.t. 
winstgevendheid, omzet, investeringen en marktaandeel. 
Van belang is dat bij de doelen oak de gestelde waarde en 
tijdsperiode vermeld warden. Dus niet als doel:'verhoog de 
omzet', maar 'verhoog de omzet met 5% het komende jaar'. 
Tevens is het van belang dat de doelen realistisch zijn, en 
oak uitdagend, en niet onderling strijdig. 

3. Portfolio plan van bestaande produkten 
Na het bepalen van de basisdoelstelling en daaruit 
voortvloeiende doelstellingen bekijkt de onderneming 
nauwkeurig welke verschillende businessactiviteiten te 
onderscheiden zijn (zgn. Strategic Business Unit). Dit z1Jn 
eenheden binnen de onderneming met de volgende kenmerken: 
- een SBU heeft een eigen doelstelling; 
- een SBU heeft eigen concurrenten; 
- een SBU heeft een verantwoordelijke manager; 
- de planning van een SBU kan las staan van andere SBU's; 
- per SBU kan een actieprogra.mma opgesteld warden; 
- iedere SBU afzonderlijk kan baat hebben bij strategische 

planning. 
Deze warden geanalyseerd om daarna doelen per SBU te kunnen 
opzetten. 

4. Portfolio plan van nieuwe produkten 
Wanneer de geplande verkopen en winsten van bestaande SBU's 
niet de gewenste totalen bereiken, kan het management 
besluiten nieuwe SBU's op te zetten. Dit kan zijn: 
- nieuwe produkten op bestaande markten brengen, 
- nieuwe produkten op nieuwe markten brengen, 
- bestaande produkten op bestaande markten brengen, 
- bestaande produkten op nieuwe markten brengen. 
Oak hiervoor moeten doelen per SBU warden opgesteld. 

Een aanzet tot het strategisch plannen wordt binnen Procurement 
gedaan d.m.v. het jaarlijks terugkerend Strategisch Meerjaren 
Plan. 

Marketing speelt een belangrijke rol in dit strategisch planning 
proces. Strategische planners zijn afhankelijk van marketing 
afdelingen op vijf manieren, t.w: 
- marketingafdeling draagt nieuwe ideeen aan voor produkten 

en/of markten; 
- marketingafdeling evalueert nieuwe mogelijkheden; 
- marketingafdeling ontwerpt gedetailleerd marketingplan met een 

activiteitenplan; 
- marketingafdeling voert de plannen uit; 
- marketingafdeling evalueert de resultaten. 
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Deze relatie in schema ziet er als volgt uit: 

~► 

marketing 
department 

!.marketing 
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inputs 

4.marketing 
plans 
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execution 
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strategic planning 
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2.strategic 
planning 
analysis 
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3.business 
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6.results 
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fig.7 Relatie marketing afdeling - strategische planning 
afdeling 
[bran: Kotler [15], pag. 61] 

stap 1. marketing afdeling voorziet strategische afdeling 
informatie en meningen; 

stap 2. info en meningen analyseren en evalueren; 
stap 3. doelen stellen voor iedere SBU; 
stap 4. opstellen van marketing plannen; 
stap 5. uitvoeren van marketing plannen; 
stap 6. evaluatie van resultaten. 

De stappen 1,4 en 5 behoren toe aan het zgn. 'marketing 
management proces'. Dit proces bestaat uit: 
- het analyseren van marktmogelijkheden; 
- research en selectie van doelmarkten; 
- ontwikkelen van marktstrategieen; 
- plannen van activiteiten; 
- invoeren en bewaken van marketinginspanningen. 

van 

De laatste drie activiteiten behoren tot de marketing planning, 
de andere twee tot marketing research. 

Binnen Procurement bestaat (nag) geen marketingafdeling, waar
door de stappen 1, 4 en 5 niet consequent warden uitgevoerd. 
Het blijkt dat het marketing management proces nauw verbonden is 
met het strategisch management proces. In de praktijk is het dan 
oak zo dat niet stap voor stap iedere activiteit afgehandeld 
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wordt, maar dater een continu spel ontstaat tussen budgetten, 
doelen, veronderstellingen, strategieen en programma's. 

§3.2 Marketingplan 
Het marketingplan is te scheiden in twee belangrijke stukken: 
de analyse-fase en de strategie- of beleidsfase. De analyse-fase 
is vooral gericht op de huidige marktsituatie en de marktpositie 
van de eigen onderneming. Op grond hiervan kan men de belang
rijkste marktproblemen en marktmogelijkheden bepalen. 
De strategie- of beleidsfase moet leiden tot beleids-alternatie
ven, keuzes daaruit en het doelmatig uitvoeren daarvan. 

In de analyse-fase vinden we in eerste instantie een beschrij
ving van de huidige situatie. Hier komen zaken aan de orde zoals 
een analyse van de markt (bijv. naar grootte, klanten, segmen
ten, e.d.), analyse van de produkten (bijv. naar prijzen, 
winsten, e.d.), analyse van de distributie, en een beschrijving 
van de belangrijkste macro-economische trends. 
Mede op grand van deze beschrijving warden de sterkten/zwakten 
en kansen/bedreigingen van de onderneming in kaart gebracht. 
Kansen en bedreigingen hebben te maken met externe factoren die 
de onderneming raken. Ze warden zodanig beschreven dat een 
eerste aanzet in de richting van de oplossingen wordt gegeven. 
Tevens warden ze naar belangrijkheid gerangschikt. 
Sterkten en zwakten hebben te maken met interne factoren, 
waarbij sterkten wijzen op bepaalde succesvolle strategieen en 
zwakten wijzen op zaken die de onderneming moet corrigeren. 
Na dit in kaart te hebben gebracht, moeten duidelijke doelen 
gesteld warden. In eerste instantie zijn dat de financiele 
doelen en hieruit warden dan de marketing doelen afgeleid. 
Daarna wordt de marketing-strategie opgesteld. Deze bestaat uit 
het nemen van beslissingen over de doelgroep, beslissingen over 
de positionering van het produkt, de invulling van de marketing
mix en het schatten van de marketing-uitgaven. Het invullen van 
de marketing-mix houdt in het invullen van het beleid met 
betrekking tot het Produkt, de Prijs, de Promotie, de Plaats (= 
distributie) en het Personeel; ofwel de invulling van de vijf 
P's. 
Op grand van de marketing-strategie wordt er dan een actie 
programma opgesteld, waarbij vastgesteld wordt water gedaan 
moet warden, door wie en binnen welke tijd. 
Bij dit actieprogramma hoort een financieel plaatje, waarin de 
kosten en opbrengsten te zien zijn. 
Tot slot wordt dan besloten met een beheersingsplan, dat als 
doel heeft het bewaken van de voortgang. Hiermee kan men tijdig 
signaleren dat van het plan afgeweken wordt en kan men daardoor 
tijdig ingrijpen. Deze laatste twee stappen zullen in dit ver
slag niet behandeld warden, vanwege de hoeveelheid werk dat dit 
zou vergen. 

Bij het opstellen van marketing plannen komt men vaak de 
volgende problemen tegen: 
1. marketing planning heeft erg veel raakvlakken; wanneer bijv. 
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de pr1Js vastgesteld moet worden kan dat zijn op grond van 
overwegingen m.b.t. marktaandeel, afzet, winst, etc. Het 
gevolg hiervan is dat het aantal alternatieven toeneemt (nl. 
meerdere prijzen moeten bekeken worden), meerdere oplossingen 
mogelijk zijn (de prijzen zijn dan niet zonder meer te 
vergelijken) en dat onderlinge tegenstrijdige doelen optreden 
(doelen m.b.t. winst, marktaandeel, afzet e.d. kunnen andere 
'optimale' prijzen voorschrijven). 

2. De verschillende marketing instrumenten z1Jn onderling sterk 
afhankelijk. Zo is bijv. 'prijs' moeilijk los te zien van 
'kwaliteit'. Daardoor ontstaat een zeer complex geheel. 

3. Uitwerking van de verschillende marketing-instrumenten wordt 
door een groot aantal factoren bepaald, waarvan de precieze 
invloed niet meetbaar is. Denk bijv. aan de inlvoed van een 
reclame-campagne en een goede slogan. 

4. Door de complexiteit is er altijd een gebrek aan informatie, 
waardoor vaak in grote onzekerheid beslissingen worden 
genomen. 

5. Meerdere personen spelen een rol bij marketingplanning, zodat 
alle voorstellen in voor een ieder begrijpelijke taal moeten 
worden voorgesteld. Verder bestaat het gevaar voor conflicten 
door onderling verschillende doelstellingen. 

Voor deze problemen die kunnen optreden bij het opstellen van 
marketingplannen is in het algemeen geen pasklare oplossing 
voorhanden. 

Het volgende hoofdstuk zal gaan over het eerste deel van een 
marketingplan, nl. de beschrijving van de huidige situatie. 

Het marketingplan kan als volgt in schema gebracht worden: 
[bron: Kotler [15], pag.281] 

Analyse-fase 
1) huidige marktsituatie 

* omvang 
* ontwikkeling 
* kwaliteit 

- % levering op tijd/ te laat 
- % NV (NV= niet voorradig) 

* produkten 
- omzet, toeslagen 
- opbouw van de omzet 

* klanten 
- wie zijn ze 
- aantal klanten 
- koop- en gebruikfrequentie 
- gemiddeld besteed bedrag 



- behoeften en wensen van de klant 
* concurrentie 

- wie zijn ze 
- strategieen 

* distributie 
- hoeveel via welke kanalen 
- speed, normaal, termijnbestellingen 

* problemen, knelpunten 

2) kansen en bedreigingen 
sterkten en zwakten 

Strategie- en beleidsfase 
3) financiele doelen 

marketing doelen 

4) marketing strategie 
* doelgroep 
* positionering 
* marketing-mix 

- Produkt 
- Prijs 
- Promotie 
- Plaats 
- Personeel 

* marketing uitgaven 

5) actieprogramma 
* wat? 
* door wie? 
* wanneer? 

6) winstplan 

7) beheersingsplan 
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Hoofdstuk 4 Situatie-Analyse 

In dit hoofdstuk zal de huidige situatie warden beschreven. Op 
basis hiervan zullen dan de kansen, bedreigingen, sterkten en 
zwakten warden bepaald. Deze staan in §8 vermeld, samen met de 
problemen. Aan de orde zullen komen: 

§4.1 Omvang en ontwikkeling, 
§4.2 Levering uit voorraad, 
§4,3 Situatie m.b.t. verbonningen, 
§4.4 Situatie m.b.t. klanten, 
§4.5 Situatie m.b.t. concurrentie, 
§4.6 Situatie m.b.t. distributie, 
§4.7 Macro-omgeving. 

§4.1 Omvang en ontwikkeling (Zie bijlage 3} 
De omzet van Procurement is de afgelopen vijf jaren met ±60% 
gestegen. Deze omzetstijging is voor het grootste gedeelte toe 
te schrijven aan een stijging van de omzet van de dienst 
'Inkoopservice', een van de acht diensten van Procurement (zie 
§1.3). Procurement hanteert nu vaste toeslagen bovenop de 
ingekochte goederen die de interne afnemers betalen. Omdat tot 
voor kart niet per dienst afzonderlijk de kosten werden bepaald, 
staan als opbrengsten in bijlage 3 deze toeslagen vermeld. Het 
percentage opbrengst (= toeslag) van de omzet is de afgelopen 
vijf jaren gedaald, maar is in 1 87 t.o.v. 1 86 sterk verbeterd en 
ligt nu ongeveer op het niveau van vijf jaar geleden. Dit komt 
doordat Procurement geen winst of verlies nastreefde, zodat de 
verwachte opbrengsten in overeenstemming werden gehouden met de 
verwachte omzet en exploitatiekosten, die vooraf bekend waren. 
Dit percentage is bij de dienst 'Levering uit voorraad' 
beduidend hoger dan bij de dienst 'Inkoopservice' (vergelijk in 
bijl. 3 rij 4 en 13), daar de bij de dienst 'Levering uit voor
raad' de exploitatiekosten hoger zijn dan bij de dienst 'Inkoop
service'(denk bijv. aan magazijnen, etc.) 
De voorraad (in mln) is de afgelopen jaren met 38% gestegen, dit 
is zowel de Procurement-voorraad als de klanten-voorraad. Deze 
laatste bestaat uit goederen die voor de interne afnemers op 
voorraad warden gehouden en die al hun eigendom zijn. Deze 
stijging van de voorraad is voortgevloeid uit een stijging van 
het activiteitenniveau en uit de strategie om, teneinde het NV-% 
(NV= niet voorradig) te verlagen, de voorraad te verhogen. Dit 
NV-% ligt nu op 1.9% van het aantal verbonningen. Van de te 
onderzoeken artikelgroepen, 6 van de 14, is in de afgelopen drie 
jaren omgezet: 

1985 1986 1987 
artikelgroep f index f index f index 

~7 537.181,- 100 644.623,- 120 620.670,- 116 
051 479.467,- 100 501.100,- 105 484.096,- 101 
088 1.619.735,- 100 1.616.590,- 100 1.512.172,- 93 
702 467.276,- 100 622.007,- 133 717.732,- 154 
722 969.801,- 100 1.494.427,- 154 1.867.465,- 193 
723 368.695,- 100 393.897,- 107 414.887,- 113 

[bran: Interne publicatie] 
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§4.2 Levering uit voorraad 
De artikelen warden op voorraad gelegd wanneer: 

- de tijdspanne die optreedt tussen het moment van vaststellen 
dat iets nodig is en het moment van gebruik, kleiner is dan 
de levertijd van de externe leverancier; 
het voor een artikel uit kostenoogpunt niet economisch is 
elke afzonderlijke behoefte via de externe markt te 
vervullen; 

- er grote risico's optreden door het veelvuldig vervullen van 
de behoeften via de externe markt, zoals risico's van te late 
levering, risico's m.b.t. de veiligheid random transporten, 
e.d .. 

Levering uit voorraad is vanuit twee oogpunten te zien: 
A) vanuit het oogpunt van de klant en 
B) vanuit het oogpunt van Procurement. 

A) vanuit het oogpunt van de klant: Een klant kan d.m.v. het 
verbonningsproces goederen uit voorraad krijgen. Dit proces zit 
als volgt in elkaar (zie figuur 5): 

1 Het indienen van een aanvraag; dit kan op drie manieren, nl.: 
- via eigen terminal (35%), wanneer de klant 7 a 8000 aanvra-

gen per jaar doet; 
- via telefoon (53%); 
- schriftelijk (12%); indien tekeningen meegestuurd warden. 
Bij het indienen van een aanvraag moet het verbonnersnummer 
opgegeven warden (er zijn speciale gemachtigden die mogen 
verbonnen), het routepunt (waar afgeleverd moet warden), be
schikbaarheidsdatum (wanneer het afgeleverd moet warden) en 
natuurlijk kenmerken betreffende het artikel. 

2 Het controleren van het verzoek; zijn de ingevoerde gegevens 
juist en volledig? 

3 Het honoreren van de verbonning; het systeem vergelijkt auto
matisch het gewenste aantal artikelen met de nog beschikbare 
vrije voorraad. Dit is de voorraad die in het magazijn ligt 
minus de al gereserveerde artikelen. Er kunnen zich twee 
situaties voordoen: 
- De vrije voorraad is hoog genoeg om aan het verzoek te 

voldoen; het systeem honoreert het verzoek door de vrije 
voorraad te verlagen met het opgegeven aantal; dit aantal 
wordt dus als het ware voor het desbetreffende verzoek 
geblokkeerd; 

- De vrije voorraad is niet hoog genoeg om het gewenste 
aantal te leveren; het systeem maakt deze NV-situatie via 
een boodschap op het beeldscherm bekend en vermeldt tevens 
de nog beschikbare vrije voorraad. Deze melding kan de 
besteller zelf zien op zijn terminal of, wanneer deze 
opbelt, meteen warden doorgegeven door de telefoniste. 

Bij beide mogelijkheden geeft het systeem een uniek volg
nummer aan het verzoek, het zogeheten verzoeknummer. Met dit 
nummer is het verzoek terug te vinden in het systeen. Het mag 
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duidelijk ziJn dat het verbonnen via beeldscherm en telefoon 
voordelen biedt t.o.v. het schriftelijk verbonnen. De verbon
ner weet n.l. meteen waar hij aan toe is, doordat een fout 
gegeven of een NV-situatie meteen gemeld wordt. 

4 De gehonoreerde verbonningen worden door het systeem bewaakt 
op beschikbaarheidsdatum. De verbonning wordt twee dagen voor 
beschikbaarheidsdatum uitgegeven. 

5 Wanneer zo'n verbonning vrijgegeven wordt, wordt d.m.v. het 
Computer Lokatie- en Voorraad Informatie Systeem (CLOVIS) de 
lokatie van de gewenste artikelen bepaald. 

6 Nadat de lokatie is bepaald, wordt een OphaalDistributie
Opdracht (ODO) aangemaakt. Deze opdracht vermeldt waar de 
artikelen opgehaald moeten worden en waarheen ze getranspor
teerd moeten worden. 

Een NV-situatie wordt gemeld aan de afdeling Materials. Deze 
afdeling zorgt er dan voor dat de rekken in het magazijn gevuld 
worden d.m.v. een aanvulorder (AvB). Zo'n NV-situatie mag nu in 
2% van de verbonningen voorkomen, zo wordt nagestreefd. Enkele 
jaren geleden werd nog een leveringsgraad van 95% nagestreefd, 
maar na klachten van klanten is deze verhoogd door de voorraad 
te verhogen. 

B) vanuit oogpunt Procurement: Op een gegeven moment komen goe
deren binnen van een leverancier. Dit gebeurt bij de afdeling 
Ontvangst. De goederen worden daar ontvangen, gekeurd en gereed 
gemaakt voor de opslag. Niet alle goederen gaan via deze afde
ling, bijv. niet de vloeistoffen die rechtstreeks naar een 
(opslag}tank gaan bij de fabriek. De ontvangstafdeling brengt de 
inkoopafdeling op de hoogte t.b.v. de levertijdbewaking, stuurt 
bericht naar de FinancieleOrderAdministratie (FOA) zodat deze 
afdeling de goederen kan betalen en bericht de Keuringsdienst. 
Na goedkeuring worden de goederen ofwel direct naar de klant 
gezonden, ofwel opgeslagen. Hierbij wordt in de computer inge
voerd welk artikel waar opgeslagen wordt. Wanneer er bij het 
verbonningscentrum een verbonning binnenkomt en wordt goedge
keurd, wordt door de computer uitgezocht in welke magazijnen 
en waar in dat magazijn de gewenste artikelen liggen. Dat 
magazijn krijgt dan een ODO voor dat artikel. De ODO's worden 's 
nachts in het desbetreffende magazijn uitgeprint. 's Ochtends 
warden de ODO's gesarteerd om de transpartweg vaor de orderpik
ker zo kort mogelijk te houden. 
Voor de klant bestaat tevens de mogelijkheid een spoedverbonning 
te doen. Zo'n verbonning heeft een levertijd van twee uren, maar 
kost f50,- extra. Deze verbonningen warden wel rechtstreeks naar 
het desbetreffende magazijn gestuurd, dus niet 's nachts, en 
snel klaargezet. Voor deze spoedzendingen rijden twee vrachtwa
gens continu af en aan om deze te bezorgen. Er kan bij een 
sectormagazijn afgeleverd worden (hiervan zijn er ±20) of op een 
eigen adres (hiervan zijn er ±75). 
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Het verbonnen in schema weergegeven: 
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fig.8 Het verbonningsproces in schema 
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Onderstaande figuur geeft duidelijk het verschil weer tussen 
aanvragen direct materiaal en verbonningen: 

LEVERANCIERS 

orders 

◄-----------

afroepen 

-----------► 

ontvangen 

zendingen 

PROCUREMENT AFNEMERS 

aanvragen 

◄-----------

T aanvullingen 

◄-----------

magazijn verbonningen 

fig.9 Schema van de relaties van Procurement t.o.v. de leveran
ciers en afnemers 

§4.3 Situatie m.b.t. verbonningen 
Het blijkt dat de verdeling van de verbonningen er als volgt 
uitziet: [bran: VUBIS-systeem] 
- spoedverbonningen 7%; 
- normale verbonningen 85%; 
- reservering/termijn 8%. 

In het algemeen wordt positief geoordeeld over het verbonnings
systeem, blijkt uit een onderzoek gedaan bij CRO en uit gesprek
ken met verbonners. Vooral positief beoordeeld wordt: 
- de doorlooptijd bij Procurement; 
- de mogelijkheid tot spoedverbonnen; 
- de kwaliteit van de artikelen; 
- het gedrag van Procurement-medewerkers; 
- de bezorgdienst. 

§4.4 Situatie m.b.t. klanten 
Bij de meeste produkten of diensten is het vrij gemakkelijk de klant 
te identificeren. De klant van de dienst 'levering uit voorraad' is 
hier een 'decision making unit', ofwel een eenheid, waarin verschil
lende personen tot een beslissing komen. 
Er zijn verschillende rollen die een persoon kan spelen in zo'n eenheid: 
- beginner/starter: degene die met het idee komt een bepaald produkt/ 

dienst te kopen; 
beinvloeder: degene wiens advies belangrijk is in het beslissings
proces; 

- beslisser: degene die daadwerkelijk beslist 6f gekocht wordt, wat, 
waar en hoe; 

- koper: degene die de koop sluit; 
- gebruiker: degene die het produkt/dienst consumeert of gebruikt. 
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Een onderneming moet deze rollen identificeren, daar ze gevolgen 
hebben voor de communicatie naar de klant, e.d .. Het is voor een 
onderneming belangrijk te weten wie de participanten zijn in het 
beslissingsproces en welke rol ze daarin spelen. Wanneer het 
gaat om aanschaf is de beslisser degene voor wie een onderneming 
de meeste aandacht heeft. 
Oak voor Procurement is zo'n indeling in rollen te maken bij de 
klanten: 
- beginner/starter is de man die een artikel nodig heeft en dat 

via levering uit voorraad wil verkrijgen; 
beinvloeder is bijvoorbeeld een stafafdeling; 
beslisser is de afdelingchef; hij kan bepalen van wie het 
materiaal betrokken wordt {Procurement of extern); 
koper is hier de verbonner die de verbonning doorgeeft; 
gebruiker is degene die bijv. in een fabriek met het materiaal 
werkt. 

Wanneer Procurement in kaart wil brengen wie haar grootste en 
belangrijkste klanten zijn, is het zinvol te kijken naar de rol 
van de beslisser, hier dus de afdelingchefs. 

Hierna volgt een beknopte conclusie m.b.t. de klanten. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de verschillende klanten van de te 
onderzoeken artikelgroepen wordt verwezen naar de bijlagen 4 t/m 
9. [bran: print DH4999, DM1850, en overzicht verbonners] 
Opgemerkt moet warden dat de gehanteerde toeslagen vastgesteld 
zijn in het verleden op basis van kostendekking en gemiddeld 
verbruik van de artikelen. Daardoor treden er grate verschillen 
op tussen de gehanteerde toeslagen. 

§4.4.1 Conclusie m.b.t. klanten 
- Het blijkt dat ±15% van de klanten groat genoemd kan warden 

wanneer alle klanten die meer dan 1% van de omzet afnemen 
groat zijn. 

- Zij nemen ±65% van de omzet af. 
De omzet van alle groepen is gestegen de afgelopen twee jaar 
met uitzondering van groep 088. 

- Het aantal verbonningen is bij de groepen 051 en 088 
afgenomen, bij de groep 047 toegenomen en bij de groepen 702, 
722 en 723 zeer fors toegenomen. 

- Van de groepen 047 en 051 ligt er erg veel voorraad, waarbij 
opgemerkt dient te warden dat deze waarden gemiddelden zijn 
van een groat aantal artikelen. Oak van de andere groepen (met 
uitzondering van 702) ligt er vrij veel voorraad. 

- Op afdelingsniveau valt op dat CRO alg werkregelingsbureau bij 
iedere groep bij de eerste vijf grootste klanten naar aantal 
verbonningen vermeld staat, en niet altijd bij de grootste 
klanten naar omzet. 

- Op afdelingsniveau valt op dat de gereedschappen veelal door 
LBV COD gekocht warden en dat is oak te zien aan de indeling 
naar functie, waar de onderhoudsafdelingen bovenaan staan. 

- Op afdelingsniveau valt op dat LBV IMB veel drukwerken en kan
toorbehoeften afneemt. 
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- Op divisieniveau valt op dat Limburg BV en Divisie Kunst
stoffen grate klanten zijn. 
Voor groep 702/722/723 zijn er geen duidelijke indelingen in 
functie van de afdeling te zien. 

§4.4.2 Wensen en behoeften van de klant 
De primaire behoefte van de klant is het verkrijgen van 
materiaal, en wel: 
- tegen de juiste prijs (prijs/prestatieverhouding); 
- met de juiste specificatie; 
- op het juiste tijdstip te leveren; 
- op de juiste plaats te leveren; 
- en met constante kwaliteit. 
Verder wil de klant geinformeerd warden over: 
- het assortiment (verschil in kwaliteit van de artikelen, 

alternatieven voor artikelen, prijzen); 
- leveranciers en hun assortiment. 
De behoefte aan informatie is verschillend voor nieuwe aankopen 
en voor herhalingsaankopen. Bij nieuwe aankopen zoekt de klant 
meer informatie en ondersteuning bij mogelijke alternatieven. 
Op dit moment is voor de klant van Procurement het huidige 
assortiment slecht toegankelijk en er wordt door Procurement 
nauwelijks marktinformatie gegeven (zgn. 'pre-service'). 

Voldoen aan de specificatie en leveren op de juiste plaats z1Jn 
zaken die als vanzelfsprekend bovenaan warden geplaatst. Echter 
m.b.t. de volgende zaken kunnen verschillen in belangrijkheid 
optreden: 
- prijsgevoeligheid; 
- uitgebreidheid van het assortiment; 
- leversnelheid; 
- gewenste kwaliteit van de artikelen; 
- mate van commmunicatie. 

De rangschikking van bovenstaande zaken is afhankelijk van een 
aantal factoren, t.w.: 
- de gewenste artikelen: aan een blocnote warden andere eisen 

gesteld dan aan een schroevedraaier; 
- de functie van de afdeling: een onderhoudsafdeling stelt 

andere eisen dan een researchafdeling; 
- exceptionele omstandigheden, zeals stops aan fabrieken, 

calamiteiten, e.d. 

§4.5 Situatie m.b.t. concurrentie 
De primaire behoefte van de klant is het verkrijgen van het 
juiste materiaal tegen de juiste prijs, levertijd, kwaliteit, 
e.d .. 

Zijn behoefte kan op verschillende manieren vervuld warden: 
- via derden; 
- via levering uit voorraad; 
- via inkoopservice Procurement. 
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Wanneer klanten besluiten buiten Procurement om in te kopen, 
komen ze bij leveranciers terecht die in principe oak aan Procu
rement zouden kunnen leveren. De leveranciers van Procurement 
zijn dus in feite tevens de concurrenten van Procurement. Oak de 
potentiele leveranciers van Procurement zijn dan als concurrent 
van Procurement te beschouwen. Voor de gekozen artikelgroepen is 
de lijst van mogelijke concurrenten erg uitgebreid. 
Voor een klant die zelf wil inkopen is het van belang in hoever
re deze op de hoogte is van de markt: kent deze de leveranciers 
of niet? 
Wanneer hij ze kent is de stap naar het zelf inkopen erg klein. 
Het voordeel van Procurement in dit geval ligt in het feit dat 
zij bij haar leveranciers vaak kortingen krijgt, speciale voor
waarden kan bedingen e.d., omdat ze grate hoeveelheden bij de
zelfde leveranciers inkoopt {zgn. 'buying-power'). Hierdoor kan 
het voor de klant gunstiger zijn toch via Procurement te kopen. 
Wanneer hij ze niet kent, kan hij via Procurement de leverancier 
achterhalen of zelf de markt gaan onderzoeken. Dit laatste kost 
veel moeite (denk aan beurzen bezoeken, adresboeken doorwerken, 
etc.), vooral wanneer zowel Nederland als daarbuiten in beschou
wing wordt genomen. Het voordeel van Procurement in dit geval 
ligt in het feit dat zij deze kennis al in huis heeft en weet 
bij welke leveranciers wat te koop is. 

Bij Procurement staat de klant centraal: wanneer deze een be
paald artikel wil, kan hij dat via Procurement krijgen; wanneer 
deze een artikel wil van een bepaalde leverancier, kan hij dat 
oak via Procurement krijgen. Dat maakt de positie van Procure
ment t.o.v. leveranciers zwakker. Zij moet dan namelijk eerder 
genoegen nemen met prijzen, leveringsvoorwaarden e.d., die ze 
anders misschien niet zou accepteren. Wanneer dan bijv. te laat 
geleverd wordt, is de klant van Procurement ontevreden. 
Het voordeel voor de klant is hier dat hij voor al zijn materia
len bij Procurement terecht kan en nooit met een ander te maken 
hoeft te hebben. 

Van de kant van de concurrentie, lees leveranciers, is op dit 
moment nag weinig activiteit te verwachten om rechtstreeks aan 
klanten van Procurement te gaan leveren. Dit is omdat ze nag 
niet op de hoogte zijn van deze nieuwe situatie. Het voordeel 
van Procurement t.o.v. de concurrentie is dat zij dicht bij de 
interne markt zit en de mogelijkheden heeft deze goed te leren 
kennen. Het gevaar schuilt daarin dat ontevreden klanten zelf 
het heft in handen nemen en leveranciers gaan benaderen. Van 
belang is het dus te weten waarover welke klanten ontevreden 
zijn en hoe belangrijk die klanten voor Procurement zijn. Echter 
men moet zich realiseren dat een onbelangrijke klant van bijv. 
groep 047 een belangrijke klant kan zijn van bijv. groep 722. 
Wanneer een onbelangrijke ontevreden klant van bijv. 047 een 
lage prioriteit krijgt, kan hij over de hele linie een andere 
leverancier zoeken. 
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Een andere mogelijkheid om materiaal te verkrijgen is door 
gebruik te maken van de Kleine Order Service (KOS}. Dit is een 
mogelijkheid om materiaal te verkrijgen dat niet op voorraad 
wordt gehouden en per order een bedrag van f 1000,- niet te 
boven gaat. De KOS, onderdeel van de dienst Inkoopservice, is 
echter niet bedoeld voor voorraadmateriaal. Procurement heeft 
contracten afgesloten met leveranciers in de regio en stuurt de 
bestellingen bij binnenkomst rechtstreeks door naar de klant 
zonder uit te pakken en te keuren, zodat de klant het bestelde 
snel in huis kan hebben. 
De klant vult daarvoor een aanvraagbriefje in waarbij een om
schrijving gevraagd wordt. Aan de hand van deze omschrijving 
wordt bekeken of het gevraagde artikel misschien toch een 
artikelnummer heeft (en dus op voorraad wordt gehouden en dus 
niet via de KOS mag worden aangevraagd}. Zo'n controle gebeurt 
alleen indien het vermoeden bestaat dat het gevraagde artikel op 
voorraad wordt gehouden. 
Wanneer nu blijkt dat het gevraagde artikel een voorraadmateri
aal is, wordt bekeken of dat artikel misschien buiten voorraad 
is (NV-situatie}. 
Is er inderdaad sprake van "buiten voorraad", dan wordt in 
overleg met de chef materiaalplanning besloten de KOS-aanvraag 
wel of niet te honoreren: dit wel honoreren heeft voor de klant 
tot gevolg dat hij goedkoper uit is dan uit voorraad te 
bestellen ('Inkoopservice' hanteert lagere toeslagen dan 
'Leveri~g uit voorraad'}, en soms sneller beleverd wordt. Bij 
het niet honoreren moet hij wachten tot het materiaal weer in 
het magazijn ligt, wat meestal langer duurt door het uitpakken, 
keuren en opslaan. 
Is er geen sprake van "buiten voorraad", dan wordt de aanvraag 
niet gehonoreerd en gemeld aan de klant. 
Natuurlijk wordt de KOS-aanvraag ook ingewilligd wanneer bij de 
controle blijkt dat het artikel inderdaad niet op voorraad wordt 
gehouden. 
Doordat de KOS goedkoper is dan levering uit voorraad (zie 
bijlage 3, rij 4 en 13}, bestaat het gevaar dat klanten via de 
KOS gaan inkopen; 100% controle is onmogelijk, omdat slechts een 
algemene beschrijving van het artikel wordt gegeven. Bovendien 
kan een klant het gewenste artikel zo aanpassen, dat het geen 
artikelnummer meer heeft (bijv. in onderdelen kopen}. Verder 
zijn artikelnummers ook voor Procurement zelf moeilijk snel te 
achterhalen. De KOS kan daarom ook als kleine concurrent van de 
dienst 'Levering uit voorraad' worden gezien. 

§4.6 Situatie m.b.t. distributie 
Procurement hanteert voor de aflevering van verbonde goederen 
bij de gebruikers een distributie-systeem, waarbij m.b.v. route
wagens 94 plaatsen (routepunten} worden aangedaan. Hiervoor wor
den geen kosten in rekening gebracht. De routewagens beleveren 
twee maal per dag de verschillende routepunten volgens een be
paald schema. De spoedverbonningen worden direct geleverd. Door 
de vele routepunten krijgt de klant zijn bestelling altijd 
dichtbij huis-afgeleverd. Van daaruit wordt dan intern de 
bestelling verdeeld. 



- 31 -

Het tijdschema van bestellen en leveren ziet er als volgt uit: 

I 
dagt I dagt+l 

.1 t .J .4 

.1 beste7,7,en 

.2 's nachts uitprinten van ODO 

.J orderpicken 

.4 kLaarzetten voor transport 

.5 in auto Laden en bezorgen. 

dag t + 2 

.5 

fig.10 Tijdschema voor leveren en bestellen 

Echter nu bestaat het beeld bij de klant dat wanneer op dag t 
besteld wordt, op dag t + 1 geleverd wordt. Dit heeft twee 
oorzaken: ten eerste het feit dat vaak al de volgende dag 
geleverd werd en ten tweede het feit dat Procurement een 
levertijd beloofde van 24 uren in een brochure over de dienst 
'Levering uit voorraad'. Wanneer nu dus een bestelling niet de 
volgende dag geleverd wordt, wordt dat als afwijking van de norm 
gezien, en raakt de klant geirriteerd. Dit verkeerde beeld bij 
de klant is een belangrijke oorzaak voor het 'overschrijden' van 
de levertijd. Andere oorzaken daarvoor kunnen zowel binnen als 
buiten Procurement liggen: 

Buiten Procurement: 
- levertijden van leveranciers van Procurement kunnen worden 

overschreden. Hiermee zou rekening moeten warden gehouden bij 
de leverancierskeuze; 

- na aflevering op het routepunt kan de interne distributie 
traag verlopen. 

Binnen Procurement: 
- er kan op het verkeerde routepunt bezorgd worden; 
- er kan tijd verloren gaan bij extra schakels die bijv. 

optreden bij het schriftelijk verbonnen; 
- door drukte kunnen er ODO's niet dezelfde dag behandeld 

worden. 

§4.7 Macro-omgeving 
Macro-omgevingsfactoren z1Jn factoren als trends e.d. die hun 
invloed hebben op Procurement, maar niet door haar te beYnvloe
den zijn, zoals demografische, economische, technologische, po
litieke en sociale factoren. 
Relevant voor Procurement zijn: 
- opleving van de economie; hetgeen geresulteerd heeft in een 

stijging van de activiteiten van de divisies; 
- door het verzelfstandigingsbeleid van DSM worden de klanten 

meer kostenbewust en orienteren zich meer dan voorheen; 
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DSM-beleid m.b.t. sociale voorzieningen; geen ontslag, 
gedwongen verplaatsing moeilijk, e.d.; 

- verdergaande automatisering, waardoor directe communicatielijn 
tussen klant en Procurement ontstaat; 

- op wereldmarkt inkopen, hetgeen goedkopere artikelen op kan 
leveren, maar meer eisen stelt aan de inkoopafdeling; 

- beweging op de valutamarkt, hetgeen hogere eisen stelt aan de 
inkoopafdeling (zoals ontwikkelingen bijhouden). 

§4.8 Problemen, Kansen en bedreigingen, Sterkten en zwakten 

§4.8.1 Problemen 
Bij het verbonningsproces zijn een paar probleemgebieden te 
zien: 

Na afloop van een verbonning z1Jn er drie mogelijkheden: 
de verbonning is goed verlopen; 

- de verbonning is fout verlopen; 
- de verbonning is goed verlopen, maar (een deel van) het 

materiaal is niet meer nodig. 

Voor deze derde mogelijkheid is de retourzendingsprocedure in 
het leven geroepen. De klant stuurt het overtollige materiaal 
terug samen met een rode ban, waarop staat welk artikelnummer 
het heeft. De CORA moet dit materiaal controleren op artikel
nummer, keuren, de opslagplaats zoeken, en de voorraad op het 
juiste niveau brengen. 
De klant echter gebruikt deze methode van terugsturen met zo'n 
rode ban oak voor het tweede geval, dus in het geval er iets mis 
is met de verbonning. Dat kan bijv. zijn het ontvangen hebben 
van een verkeerd artikel, een kapot artikel of een verkeerde 
bezorging. De CORA weet daarom niet altijd water aan de hand is 
met het materiaal, en soms wordt het artikel weer in het 
magazijn opgeslagen. In het tweede geval moet de klant contact 
opnemen met tel.nr. 3351. De CORA weet dan dater iets mis is 
met die zending en vraagt de klant zo'n artikel terug te sturen. 
Bij de klant is deze procedure echter onbekend. 
Het komt oak voor dat wanneer het artikel op een verkeerde 
plaats wordt afgeleverd de ontvanger het artikel niet terug
stuurt, zodat CORA niet weet waar het is. 

Het telefoonnummer van het verbonningscentrum (VC) is 8060. Daar 
moet men zijn voor het telefonisch verbonnen van alle artikelen, 
dus zowel spoed-, normale als termijnverbonningen. Probleem is 
hier dat de verbonningen niet gespreid over de dag binnenkomen, 
maar in pieken. Gevolg daarvan is dat de telefonistes soms niets 
te doen hebben en soms met zijn drieen het aantal verbonningen 
niet aankunnen. Voor de klant is dit irritant: Deze moet bij een 
in-gesprek-toon weer opnieuw bellen. Ongeacht of dit om een 
spoedverbonning gaat of niet. Bovendien komt het voor dater 
slechts twee telefonistes het werk moeten doen bij verlof, e.d .. 
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Dit telefoonnummer is dus niet zo geed toegankelijk als het zou 
moeten zijn. 

De betaling van verbonde goederen verloopt automatisch. Orie 
maal per maand wordt een tape met alle verbonningen naar de ECA 
gezonden en zij zorgt voor de verrekening. Tot een bedrag van 
f.10.000 per verbonning wordt automatisch betaald. Een ont
vangstmelding van de klant is dus niet nodig. Wanneer een klant 
een besteld artikel niet ontvangt doordat het elders bezorgd is, 
wordt het artikel wel betaald. Wanneer het artikel kapot is of 
niet volgens de specificaties en de klant stuurt het terug wordt 
het geld teruggeboekt. De klant krijgt een keer per maand een 
overzicht met de verbonningen die hij gedaan heeft. 
Het is oak in het belang van de verrekening dat de klant de 
juiste retourzendingsprocedure hanteert. 

Wijzigingen in het assortiment komen continu voor. Hierbij moet 
gedacht warden aan wijzigingen in de eenheden (bijv. een doos 
bevat nu vijf i.p.v. tien stuks), wijzigingen in prijs, etc .. Er 
bestaat geen gerichte communicatie naar de klant m.b.t. deze 
wijzigingen. Op dit moment bestaan er zgn. 'codeboeken' waarin 
de klant de artikelnummers kan opzoeken en 'huishoudboekjes' 
waarin de veel voorkomende artikelen staan. Door de grootte van 
het assortiment zijn deze codeboeken erg uitgebreid en nauwe
lijks per wijziging aan te passen. Een catalogus met een aanvul
lingssysteem zou een uitkomst kunnen bieden. Voor de klant is 
het nu moeilijk wijzigingen te weten te komen en oak om een 
artikelnummer te vinden wanneer iets nieuws besteld meet warden. 

Wanneer er sprake is van een NV-situatie kunnen de telefonistes 
geen alternatieven aanbieden. Zij zijn namelijk niet op de 
hoogte van de substitutie van artikelen en hun artikelnummers. 
In zo'n geval wordt de klant verwezen naar toestel 4792, de 
materiaalplanningsafdeling. Deze kan een klant adviseren bij de 
keuze van alternatieven. Wanneer dan een klant een alternatief 
heeft meet hij weer via 8060 op de normale wijze verbonnen, 
waarbij het voor kan komen dat oak het alternatief 
Niet-Voorradig is. 

Op de CORA wordt een klachtentelefoon (nr. 3351) beheerd door 
trouble-shooters. Klanten kunnen hier terecht met vragen en/of 
klachten, waarvan een overzicht wordt bijgehouden. In 1987 zijn 
er ±1400 klachten binnengekomen over ±550.000 verbonningen. 
Echter dit klachtenoverzicht geeft een vertroebeld beeld omdat: 
- een klacht betrekking heeft op meerdere verbonningen, daar men 

meerdere verbonningen ineens doet. Wanneer bijv. iemand tien 
artikelen verbont en ze komen niet aan, wordt dat als een 
klacht geteld en als tien verbonningen; 

- het invoeren van de klachten in een bestand geen hoge 
prioriteit heeft (gehad), zodat de klachten in de zomermaanden 
bijv. niet alle ingevoerd zijn door tijdgebrek; 

- vele klanten (nag) niet op de hoogte van het bestaan van deze 
klachtentelefoon zijn; 
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- vele klanten niet terugkoppelen aan CORA, maar zelf 
rechtstreeks contact opnemen met het magazijn; 
andere klachten dan m.b.t. materiaalontvangst niet in dit 
overzicht zijn opgenomen. 

De meest voorkomende klacht (65%) is het niet hebben ontvangen 
van de goederen. De klant weet namelijk wanneer hij zijn 
artikelen mag verwachten. Het kan zijn dat zijn goederen neg in 
de verzendstroom zitten, of dat ze verkeerd bezorgd zijn. Aan de 
hand van het verzoeknummer en de datum van de aanmaak van de ODO 
kan de trouble-shooter zien of de bestelling al geleverd had 
moeten zijn. Wanneer zeal geleverd had moeten zijn, en dus 
waarschijnlijk verkeerd bezorgd is, wordt geadviseerd nogmaals 
te verbonnen. Deze verbonning wordt dan zonder extra kosten voor 
de klant als spoedverbonning behandeld. Een andere klacht die 
vaak voorkomt (17%) is het ontvangen hebben van verkeerd 
materiaal. Zie voor klachtenoverzicht bijlage 10. 
De oorzaken van de klachten zijn voor ±40% onbekend, voor ±40% 
te wijten aan de afgifte (verkeerd/te laat) en voor ±10% te 
wijten aan het vervoer (verkeerd/te laat). 
Uit deze bijlage blijkt dat het erg moeilijk is voor Procurement 
de uitlevertijd van 24 uren te garanderen (namelijk het grootste 
gedeelte van de klachten heeft betrekking op het niet hebben 
ontvangen van de goederen, waarbij de oorzaak vooral ligt bij de 
afgifte). De uitlevertijd is a.a. afhankelijk van het magazijn 
(in het magazijn D1 wordt 's nachts doorgewerkt, in de anderen 
niet), afhankelijk van het artikel (soms moeten er handelingen 
aan verricht warden) en afhankelijk van de drukte op dat moment. 
Verder zijn de afnames van de klanten van tevoren vaak onbekend 
en soms sterk seizoensgevoelig. 

Wanneer de problemen op een rijtje warden gezet, ziet er dat als 
volgt uit: 
- levertijden zijn moeilijk te standaardiseren en te bewaken; 
- afnames van klanten zijn vooraf onbekend, seizoensinvloeden 

spelen een rel; 
- assortimentswijzigingen zijn niet bij de klant bekend; 
- catalogus voor de klant en Procurement ontbreekt; 
- 'telefonisch verbonnen' is niet geed toegankelijk; 
- retourzendingsprocedure functioneert niet geed; 
- pr1Jzen zijn volgens klanten in sommige gevallen te hoog; 
- slechte interne samenwerking. 

§4.8.2 Kansen en bedreigingen 

Kansen: 
- activiteiten van concurrenten niet op korte termijn (± 1 jaar) 

te verwachten; 
- stijging van de goederenstroom via Procurement door stijging 

van de activiteiten van divisies; 
- door automatisering directe communicatielijn klant-Procurement 

mogelijk. 
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Bedreigingen: 
- monopoliepositie verdwijnt; 
- klanten worden meer kostenbewust en orienteren zich meer; 
- door nieuwe samenwerkingsvormen kan Procurement buiten spel 

komen te staan; 
- door automatisering directe communicatielijn klant-leverancier 

mogelijk. 

§4.8.3 Sterkten en zwakten 

Sterkten: 
- Procurement heeft kennis van de markt m.b.t. de zes 

artikelgroepen; 
- Procurement heeft meer zgn. 'buying-power' dan haar klanten; 
- Procurement heeft langdurige relaties met leveranciers; 
- Procurement is een leverancier voor alle benodigdheden, ter-

wijl er geen concurrent is die hetzelfde assortiment heeft; 
- Procurement zit dicht bij de interne markt en heeft de moge

lijkheden deze goed te leren kennen; 
- Procurement heeft een goed distributie-systeem, wat de klant 

niets kost. 

Zwakten: 
- klanten bepalen voor een groot deel het assortiment van 

Procurement; 
- slechte interne samenwerking; 
- geen gerichte communicatie naar de klant toe; 
- overlap levering uit voorraad en KOS bij NV. 
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Hoofdstuk 5 Strategie- en beleidsfase 

In dit hoofdstuk zal de strategie- en beleidsfase behandeld war
den. De indeling is, overeenkomstig de indeling die is gegeven 
in §3.2, als volgt: 
- financiele en marketing doelen (§5.1); 
- bepalen van de doelgroep (§5.2); 
- positionering van de dienst (§5.3); 
- invullen van de marketingmix (§5.4); 
- marketing-uitgaven (§5.5). 

§5.1 Financiele en marketing doelen 
Voordat financiele en marketing doelen opgesteld kunnen warden 
moeten een paar zaken bekend zijn, t.w.: 
- wat is de huidige situatie (beschreven in H.4); 
- hoe zal de huidige situatie zich ontwikkelen wanneer niet 

wordt ingegrepen (beschreven in§ 5,1.1); 
- wat is het ideaalbeeld van de onderneming, dus waar wil de 

onderneming naar toe groeien (beschreven in§ 5,1.2); 
- aan welke voorwaarden moet warden voldaan om succesvol te zijn 

in de markt (beschreven in§ 5,1.2). 

§5.1.1 Toekomstige situatie bij ongewijzigd beleid 
Deze situatie is de situatie die zal ontstaan wanneer er niet 
ingegrepen wordt. Deze beschrijving is nodig om zichtbaar te 
maken ir hoeverre de toekomstige situatie afwijkt van de ideale 
situatie. Kenmerken van die toekomstige situatie bij ongewijzigd 
beleid zijn: 

ontevreden klanten m.b.t. service van de dienst 'Levering uit 
voorraad' (verkeerde prijs/prestatie verhouding) kopen 
artikelen extern in; 

- klanten zijn niet te bereiken door het ontbreken van een goed 
communicatie-systeem; 

- concurrentie merkt de blootgelegde markt op en onderneemt 
rechtstreeks activiteiten naar de klanten; 

- door ontbreken van een ondersteunend informatiesysteem is 
relevante informatie voor marketingbeslissingen moeilijk te 
krijgen; 

- iedere afdeling werkt voor zich en niet meer samen. 

§5.1.2 Ideaal toekomstbeeld van de onderneming 
Kenmerken daarvan zijn: 
- alle interne klanten kopen via Procurement omdat ze tevreden 

zijn (goede prijs/prestatie verhouding}; 
goed functionerend distributie-net; 
ROI bedraagt 15% op dienst 'Levering uit voorraad'; goed 
assortiment en optimale voorraadhoogten; 
relevante informatie m.b.t. marketingbeslissingen is 
regelmatig voorhanden bij Procurement; 
Procurement werkt als een team samen; duidelijke strategie 
staat de werknemers voor ogen; 

- communicatie met klanten verloopt goed (m.b.t. prijzen, 
kwaliteiten, etc.). 
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Verder is het van belang te bepalen aan welke voorwaarden moet 
zijn voldaan om succesvol te zijn in de markt (zgn. 'key-succes 
factors'*). Deze hangen natuurlijk sterk af van de wensen en 
behoeften van de klant. Bij het afnemen van goederen uit 
voorraad is vooral sprake van herhalingsaankopen. De nadruk ligt 
daar op de snelheid van leveren en op constante kwaliteit van de 
goederen. De key-succes factors voor de dienst 'Levering uit 
voorraad' zijn: 
- goed distributie-net, i.v.m. de wens van de klant de artikelen 

snel te leveren; 
constante kwaliteit van de goederen, i.v.m. de veel voorkomen
de herhalingsaankopen; 

- goede communicatie met de klanten, om snel en goed op de hoog-
te te zijn van de wensen en behoeften van de klant. 

Wanneer deze factoren voor Procurement 'Levering uit voorraad' 
bekeken worden blijkt dat Procurement aan de eerste twee 
factoren voldoet, maar niet aan de derde. 

Op basis van het voorgaande kunnen nu de financiele en marketing 
doelen opgesteld worden. 

§5.1.3 Financiele doelen 
1 Rentabiliteit over geinvesteerd vermogen (ROI) van Procurement 

in totaal moet 15% gaan bedragen. In 1988 zal dit nog 11% 
zijn,,maar in 1 89 moet dit percentage gehaald worden. Het 
geinvesteerd vermogen zal in 1 88 tien miljoen afnemen door het 
overhevelen van voorraad van Procurement naar de klanten. Het 
gaat hier om materiaal dat in het verleden in opdracht van de 
klant is aangekocht door Procurement en nog in het bezit van 
Procurement is. 

§5.1.4 Marketing doelen 
1 Het intern marktaandeel moet behouden blijven in 1989; 
2 en de gestelde omzet van de zes artikelgroepen moet gehaald 

worden in '89; 
3 en de gestelde brute marge van de zes artikelgroepen moet in 

'89 gehaald worden; 
4 en de klanten moeten beter bekend gemaakt worden met de 

procedures en mogelijkheden van Procurement in de volgende 
planperiode; 

5 en er moet meer feedback vanuit de interne markt komen in '89; 
6 en het servicebewustzijn van de groep Algemene Materialen moet 

in 1 89 vergroot worden. 

Deze doelen zullen hieronder in het kort worden toegelicht: 
1 Behoud intern marktaandeel in '89; Dit is te meten door: 

- aantal klanten in 1 89 te vergelijken met 1 88 en 
- hun onderlinge verhoudingen te vergelijken en 
- bekijken of gestelde omzetten gehaald zijn. 

2 Bereiken van gestelde omzetten (exclusief toeslagen) in '89; 
voor 047: f 558.600,-

051: f- 508.200,-

* uit Ogilvie [17], pag. 42 



088: f 1.425.500,-
702: f 757.000,-
722: f 1.968.700,-
723: f 435.100,-
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Hieraan liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 

~ 1986 ~ 1988 ~ ~ .!m ~ 

{omzet '85=100) 100 120 116 120 104 105 106 107 
De stijging in 1 86, '87 en 1 88 {t.o.v. '85) is te verklaren 
door: 
- In 1 86 is een tweede gereedschapswagen ingericht. Hierin zit 

voor ± 800.000,- aan gereedschap van groep 047. Dit is 
verkregen: 
* direct bij leveranciers {ook KOS); 
* in mindere mate uit voorraad. 
In 1 88 wordt de derde gereedschapswagen ingericht. 

- In 1 86 is de werkplaats HSC ingericht, waar ook een gedeelte 
uit voorraad is betrokken. 

- stijging van prijzen; 
Deze drie factoren hebben tot de stijging geleid. In de 
toekomst zijn zulke projecten niet voorzien, zodat de komende 
jaren weer de omzet op het niveau van 1 85 verwacht wordt, 
echter met een stijging i.v.m. toename van externe* klanten en 
i.v.m. prijsstijgingen. 

groep 051 

~ 1986 ~ 1988 ~ ~ 1m ~ 

{omzet '85=100) 100 105 101 103 106 104 103 105 

Stijgende tendens is terug te voeren op prijsverhogingen en 
verwachte stijging van de omzet {externe klanten). 

groep 088 

~ 1986 ~ 1988 ~ 1990 1m ~ 

{omzet '85=100) 100 100 93 90 88 85 84 83 

De teruggang van de omzet van deze groep is te verklaren door 
het feit dat de interne plasticwerkplaats is opgeheven, meer 
wordt uitbesteed en dus de interne vraag afneemt. Dit zet zich 
naar verwachting in de toekomst verder voort. 

{omzet '85=100) 100 133 154 160 162 164 166 168 

* externe klanten zijn klanten die buiten het terrein van DSM 
liggen en die van de diensten van Procurement gebruik maken 
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Met ingang van 1-1-'86 is de 'vrije verbonning' ingevoerd. 
Daarvoor was het zo dat een business unit voor de gehele unit 
kantoorbehoeften verbonde, maar nu kan iedere afdeling dat 
voor zich. De business unit heeft nu niet meer het gehele 
overzicht over wat iedere afdeling nodig heeft. In de toekomst 
zal zich dat naar verwachting stabiliseren. 

{omzet '85=100) 100 154 193 200 203 205 208 210 

Hier speelt dezelfde oorzaak een rol als bij groep 702. Echter 
omdat in deze groep de meest gangbare kantoorartikelen zitten, 
als pennen, blocnotes etc., en omdat deze groep veel klanten 
heeft, is hier de omzet sneller gestegen {Oak het aantal 
verbonningen is sterk gestegen). Oak hier wordt een 
stabilisatie verwacht. 

{omzet '85=100) 100 107 113 117 118 119 120 122 

Oak hier speelt dezelfde oorzaak een rol als bij de groepen 
702 en 722, maar in mindere mate door de aard van de artikelen 
{vooral materiaal op fotografisch gebied). 

3 Bereiken van de gestelde bruto marges in '89; 
Omdat de huidige toeslagpercentages op dit moment ter discus
sie staan, is het in dit stadium onmogelijk de bruto marges te 
berekenen. Wanneer in de loop van het onderzoek de nieuwe 
prijsberekeningen bekend warden, zullen deze marges bekeken 
warden. Uit §5.5,4 volgen dan de volgende marges: 

bij lage korting-% bij hoge korting-% 
voor 047: f 255.340,- f 314.970,-

051: f 204.019,- f 239.010,-
088: f 517.774,- f 600.890,-
702: f 285.274,- f 334.577,-
722: f 721.981,- f 816.481,-
723: f 155.806,- f 179.520,-

Ter illustratie de marges van groep 047: in §5.5.4 staan voor 
deze groep de volgende nieuwe toeslagpercentages: 

A B C 
{1) lage korting 45 50 60 
De totale toeslag in dit geval zal dan warden: 

78,6 X {610.QQQ X 0,9) X 45 = 194,181 
17,Q X II X 50 = 46,665 
4,4 X II X 60 = 14,494 

255,340 
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4 De klanten moeten beter bekend gemaakt worden met procedures 
en mogelijkheden van Procurement in 1 89. Dit is meetbaar door 
vooraf een enquete te houden onder klanten om startwaarden te 
krijgen, bijv. in de vorm van 'X% van de geenqueteerden weet 
van de retourprocedure'. Na een jaar zou weer een enquete 
moeten worden gehouden en weer het percentage moeten worden 
gemeten. 80% zou na een jaar op de hoogte moeten zijn van de 
procedures en mogelijkheden van Procurement. 

5 Er moet meer feedback komen vanuit de interne markt in 1 89. Nu 
is er geen (of nauwelijks) sprake van feedback uit de interne 
markt en er is geen informatiesysteem dat regelmatig info 
verstrekt voor marketingbeslissingen. De feedback kan gemeten 
worden door het bijhouden van het aantal klanten dat reageert 
uit zichzelf of door stimuli van de groep algemene materialen. 
Aan het informatiesysteem wordt op dit moment gewerkt. 

6 Vergroten van servicebewustzijn binnen de groep algemene 
materialen in '89 met X%. Dit is te meten door het aantal 
klachten van klanten daarover aan het begin van de periode te 
vergelijken met het aantal klachten na de periode. Tevens zou 
het aantal tevreden klanten over de service van de groep 
algemene materialen ook een maat kunnen zijn. Dit aantal 
klanten moet dan ook vooraf gemeten worden en naderhand. 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste cijfers van Procu
rement, levering uit voorraad, en de groep algemene materialen 
van de afgelopen twee jaar en van de komende drie jaar. 

1986 1987 1988 1989 1990 

geinvesteerd vermogen (min) 80 70 72 
ROI 0.11 0.15 0.15 

bedrijfsresuitaat (min) 1.1 8.6 8.9 10.5 10.8 

Procurement 
omzet (min) 745.9 777.4 764.0 795.0 826.0 
variabeie kosten (min) 696.5 716. 8 705.4 733.3 762.5 
bruto marge (min) 49.4 60.6 58.6 61. 7 63.5 
vaste kosten (min) 48.3 52.0 49.7 51.2 52.7 
netto marge (min) 1.1 8.6 8.9 10.5 10.8 

Levering uit voorraad 
omzet (min) 158.8 173.1 164.1 170. 7 177.5 
variabeie kosten (min) 134.0 139.6 131. 6 136.9 142.3 
bruto marge (min) 24.8 33.5 32.5 33.8 35.2 
vaste kosten (min) n.b. n.b. 30.6 31.5 32.5 
netto marge (min) n.b. n.b. 1. 9 2.3 2.7 

Aigemene matertaien 
omzet (min) ±28.6 ±35.0 40.9 41.9 43.0 
variabeie kosten (min) ±19.1 ±25.0 29.8 30.5 31.3 
bruto marge (min) ±9.5 ±10.0 11.1 11.4 11. 7 
vaste kosten (min) n.b. n.b. 6.8 7.0 7.2 
netto marge (min) n.b. n.b. 4.3 4.4 4.5 

Tabel 2 Financi~le cijfers van Procurement 
[bron: Geld- en Goederenstroom 1 86, 1 87; Budget 1 88; 
gesprekken met Controller] 
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§5.2 Bepalen van de doelgroep(en) 
De vaststelling van de doelgroep is afhankelijk van de gevolgde 
strategie; drie strategieen worden onderscheiden: 

- 'undifferentiated market targeting': d.w.z. de onderneming 
ziet de markt als een geheel, en hanteert een en dezelfde 
aanpak op de hele markt; 

- 'differentiated market targeting': d.w.z. de onderneming 
onderscheidt verschillende groepen afnemers in de markt en 
pakt deze verschillend aan; 

- 'concentrated market targeting': d.w.z. de onderneming richt 
zich hier op een gedeelte van de markt, vaak een gedeelte dat 
door anderen is opengelaten. 

De te volgen strategie hangt o.a. af van: 

1. Brennen van de onderneming, zgn. 'company resources': welke 
strategie is te voeren met de beschikbare capaciteit (geld, 
personeel, etc.). 
Wanneer als afzetmarkt van de dienst 'Levering uit voorraad' 
de interne markt wordt beschouwd, dan zijn de bronnen van de 
onderneming toereikend om de gehele markt te bewerken. Dit 
werd in het verleden immers ook al gedaan. 

2. Homogeniteit van het produkt: Is het produkt homogeen of voor 
iedere groep afnemers aan te passen? 
Bij diensten is het produkt niet losstaand, maar sterk 
afhankelijk van de klant zelf. Dit is nl. omdat de klant 
sterk betrokken is bij de totstandkoming van de dienst. 
Hierdoor is het produkt voor iedere klant anders. 

3. Homogeniteit van de markt: Bestaan er verschillende groepen 
afnemers die een verschillende ~arktbenadering eisen? 
Om te kunnen bepalen welke groepen afnemers zo'n andere 
aanpak eisen, moet eerst bepaald worden welke groepen 
afnemers onderscheiden kunnen worden. Dit is het zgn. 
'segmenteren'. Zie hiervoor §5.2.1. Binnen de doelgroep 
kunnen ook verschillende aanpakken gehanteerd worden. 

§5.2.1 Segmenteren 
Het segmenteren, - onderscheiden van verschillende groepen 
afnemers -, kan gebeuren naar een aantal kenmerken: 

1. naar afnemers; bijv. 
a. grootte van afnemers, t.w. :- omzet; 

- hoeveelheid; 
- winstbijdrage; 
- personeel; 
- continuYteit. 

b. lokatie van de afnemer; 
c. branche van de afnemer (zeals produktie, onderhoud, etc.). 
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2. naar functie van de dienst: welke functie vervult de dienst? 
Dit is belangrijk voor: 
- assortimentsbreedte; 
- inhoud van de voorlichting; 
- service die men aan de klant wil en kan verlenen. 
Bij Procurement is het 'produkt' de dienst 'Levering uit 
voorraad'. De functie van de dienst 'Levering uit voorraad' 
is het verschaffen van niet kostprijsbepalend materiaal. Dit 
komt neer op alle gangbare benodigdheden. 

Welke kenmerken komen nu in aanmerking voor de dienst 'Levering 
uit voorraad'? Bij de dienst 'Levering uit voorraad' is vooral 
het eerste kenmerk interessant en omdat de functie van de dienst 
voor iedere klant gelijk is. 
Hierna wordt verder ingegaan op het segmenteren naar afnemers
kenmerken. 

De eisen die gesteld worden aan de segmenten zijn: 
ze moeten: - bereikbaar; 

- homogeen; 
- meetbaar; 
- continu; 

de moeite van het bewerken waard zijn. 

Segmentaties zijn mogelijk op basis van: 
1. omzet in fl.: dit is een mogelijkheid, omdat de grote klanten 

een erg groot deel van de omzet voor hun rekening nemen; 

2. aantal verbonningen: wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen 
klanten die grote aantallen verbonningen doen en klanten die 
kleine aantallen verbonningen doen, zou een klant het aantal 
verbonningen mogelijk kunnen wijzigen door de hoeveelheid per 
verbonning te wijzigen; 

3. hoeveelheid: (= omzet in eenheden) niet te realiseren omdat 
de aantallen niet te sommeren zijn; 

4. winstbijdrage: dit is een mogelijkheid, echter de kosten per 
verbonning zijn (nog) niet bekend; 

5. aantal personeelsleden: het aantal personeelsleden alleen 
heeft geen invloed op de afnames van de goederen uit de zes 
groepen; 

6. continuiteit: uit de doelstelling blijkt dat men zich richt 
op de huidige interne markt, ongeacht of het gaat om snel
groeiende klantengroepen of om afnemende klantengroepen; 

7. lokatie: onderscheid maken binnen de lokatie Geleen tussen 
ver weg gelegen klanten en dichtbij gelegen klanten is voor 
de klanten onacceptabel; 
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8. branche: dit is een mogelijkheid, omdat de afnames van de 
goederen sterk samenhangen met de soort werkzaamheden (onder
houd, e.d.) van de afnemersgroep. 

De mogelijkheden die nu overblijven, zijn: 
- grootte van omzet in fl.; 
- branche van de afdeling. 

Deze twee kenmerken hangen sterk samen: dit is te verklaren door 
de grote verschillen in de goederen die uit voorraad geleverd 
worden, nl. wanneer we ons richten op de grootste klanten qua 
omzet van drukwerken en bureaubehoeften zullen dat vanzelf
sprekend kantoorafdelingen zijn en in veel mindere mate 
produktie- of onderhoudsafdelingen. In feite zijn de afnemers al 
ingedeeld naar afgenomen goederen. 
De te volgen strategie van de dienst 'Levering uit voorraad' is 
dan 'differentiated target marketing' metals doelgroep per pro
duktgroep de grote klanten. De verschillen in wensen en behoeften 
tussen de verschillende branches zijn voor de zes groepen klein. 
Produktie legt bijv. meer nadruk op kwaliteit van de goederen dan 
de anderen, maar alleen wanneer het grondstoffen voor produktie 
zelf betreft. 
Bij de zes onderzochte produktgroepen is er voor gekozen het 
criterium voor 'grote klanten' te leggen bij 1% van de omzet, 
wat per produktgroep anders kan zijn. Hieronder volgen per groep 
de indelingen van de klanten naar functie van de afdelingen. 

047 

051 

klanten 

prod ondh res nwb lokb staf transp opl comp algz rest tot 

2 15 

klein 33 30 

totaal 35 

prod ondh 

groot 1 20 

klein 34 28 

2 

12 1 

14 1 

res nwb 

2 

13 2 

3-

3 

lokb 

3 

4 

4 

staf 

6 

1 

2 4 3 

2 5 3 

transp opl comp 

1 

3 3 1 

3 

3 

algz 

4 

2 22 

12 107 

14 129 

rest tot 

2 26 

10 107 

----------------------------------------------------------------------------
totaal 35 48 15 2 3 6 3 4 1 4 12 133 
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088 prod ondh res nwb lokb staf transp opl comp algz rest tot 

groot 3 15 5 2 25 

klanten 

klein 34 39 13 1 2 4 2 7 2 6 13 123 

totaal 37 18 1 2 4 2 7 2 6 15 148 

702 prod ondh res nwb lokb staf transp opl comp algz rest tot 

groot 1 3 5 1 1 1 2 5 19 

klanten 

klein 26 35 8 2 1 7 2 5 2 16 10 114 

----------------------------------------------------------------------------
totaal 27 38 13 2 2 7 2 6 3 18 15 133 

722 prod ondh res nwb lokb staf transp opl comp algz rest tot 

groot 2 3 7 1 1 1 1 4 20 

klanten 

klein 30 44 7 1 5 20 1 7 5 26 27 173 

----------------------------------------------------------------------------
totaal 32 47 14 2 5 20 2 7 6 27 31 193 

723 prod ondh res nwb lokb staf transp opl comp algz rest tot 

groot 2 2 6 2 2 2 4 20 

klanten 

klein 30 30 8 2 1 9 2 7 3 19 16 127 

----------------------------------------------------------------------------
totaal 32 32 14 2 1 11 2 7 5 21 20 147 

prod produktie-afdeling transp transport 

ondh onderhouds-afdeling opl opleiding 

res research comp computerafdeling 

nwb nieuwbouw algz algemene zaken 

lokb lokatiebeheer rest rest 

staf stafafdeling tot totaal 

tabel 3 Aantal grote en kleine klanten voor de zes groepen, ingedeeld 
naar branche 
[bron: overzicht afdelingscodes, overzicht verbonners, 
print DM1850] 
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§5.3 Positionering 
Positionering is te definieren als de karakteristieke keuze die 
men maakt m.b.t. een aantal beYnvloedbare variabelen zeals de 
kwaliteit van het produkt, prijsstelling, etc •. 
Het doel van positionering is het produkt voor de afnemer in 
positieve zin onderscheidend maken van andere aanbieders. 
Positionering is eigenlijk alleen mogelijk door vergelijken met 
de naaste concurrenten. De vraag die beantwoord moet warden is: 
'Wat karakteriseert dit produkt (t.o.v. de concurrent)?'. 

De concurrent van de dienst 'Levering uit voorraad' is de 
externe leverancier. 
'Levering uit voorraad' wordt gekarakteriseerd door: 
- snel en gemakkelijk bestellen; 
- snel bezorgd; 
- eenvoudige administratieve afwikkeling; 
- gratis voor de deur afgeleverd; 
- mogelijkheid tot speed- en termijnbestelling; 
- breed assortiment; 
- altijd (±98%) materiaal voorradig; 
- acceptabele prijs voor de klant. 

De dienst 'Levering uit voorraad' wordt dan als volgt gepositio
neerd: kwalitatief beter aanbod dan externe leverancier tegen 

acceptabele prijs. 

Als referentiepunt is het natuurlijk belangrijk te weten wat een 
'kwalitatief goed' aanbod dan precies inhoudt. 
'Kwaliteit' m.b.t. 'Levering uit voorraad' houdt in: 
- geleverde goederen zijn van goede kwaliteit (valt ender 

Produkt); 
- optimaal assortiment in breedte & diepte (valt ender Produkt}; 
- optimale voorraadhoogten (valt ender Produkt}; 
- laag NV-% (valt ender Produkt); 
- goede en snelle distributie (valt ender Plaats); 
- acceptabele prijs voor de klant (valt ender Prijs}; 
- assortiment goed toegankelijk (valt ender Promotie); 
- goede communicatie met klant (valt ender Promotie); 
- duidelijke procedures (valt ender Promotie); 
- service-bewust personeel (valt ender Personeel); 

De termen tussen haakjes verwijzen naar de 5 P's, de marketing
mix instrumenten, die terugkomen in §5.4. 

§5.4 Marketing-mix 
In deze paragraaf warden de verschillende instrumenten ingevuld 
die behoren bij ieder element van de marketing-mix (produkt, 
prijs, promotie, distributie en personeel). 

§5.4.1 Produkt 
De verschillende instrumenten die bij het mix-element 'produkt' 
ter beschikking staan, zijn: 
- kwaliteit (§5.4.1.a}; 
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- mogelijkheden (§5.4.1.b); 
- garantie en service m.b.t. dienstverlening (§5.4.1.c). 

§5.4.1.a kwaliteit van de dienst 
Zoals in §5.3 Positionering vermeld, zijn er meerdere factoren 
die een rol spelen bij de totstandkoming van de kwaliteit van de 
dienst. Te noemen zijn: 

1. Kwaliteit van de geleverde goederen. 
Op dit moment is de kwaliteit van de geleverde goederen goed. 
Bij het inkopen van de goederen moet wel gevraagd warden of 
zulke kwalitatief goede artikelen gewenst zijn. Verder is het 
belangrijk de goederen zorgvuldig te behandelen tijdens het 
opslaan, transport, e.d •• 

2. Optimaal assortiment in breedte en diepte. 
('Breedte' is het aantal verschillende soorten artikelen in 
het assortiment, 'diepte' is het aantal verschillende 
artikelen per soort). Nu is het zo dat vele artikelen in 
grate voorraden in het magazijn liggen. Om nu te stimuleren 
dat de meest gangbare artikelen nog meer verkocht warden, kan 
er een standaardkwaliteit geintroduceerd warden (bijv. 'DSM
kwaliteit'). Op die manier kan het assortiment genormaliseerd 
warden: daar waar meerdere substituten mogelijk zijn, de 
meest gangbare artikelen kenmerken met 'DSM-kwaliteit' en de 
andere.soort(en) duurder prijzen (zie §5.4.2.1 prijzen m.b.v. 
ABC-analyse). Hierdoor zal de klant vaker voor het gangbare 
artikel kiezen, waardoor de voorraad van de andere (vervang
bare) artikelen omlaag kan. Een belangrijke vraag bij dit 
proces is: 'In hoeverre is dit assortimentsdeel noodzakelijk 
voor de aantrekkelijkheid van ons assortiment?' 

3. Servicegraad. 
Hier moet de afweging gemaakt warden welke servicegraad 
Procurement wil geven aan de klant. Aan de ene kant moet het 
NV-% laag zijn om een snelle levering te kunnen garanderen. 
Aan de andere kant kosten hoge voorraden veel geld. Nadat 
bekeken is welke artikelen noodzakelijk zijn voor het 
assortiment, kan het assortiment ingedeeld warden op basis 
van verbruik. Van de meest gangbare artikelen (evt._geken
merkt met 'DSM-kwaliteit') kan de voorraad zo groat worden 
genomen dat het NV-% nog verder omlaag gaat (bijv. 1%). Van 
de andere artikelen kan de voorraad zo groot worden genomen 
dat bijv. een NV-% van 3% nag acceptabel is. Het voordeel van 
zo'n normalisatie is: 
- betere klantenservice: NV-% daalt, betere info mogelijk 

(vooral m.b.t. meest gangbare artikelen); 
- kostenvoordeel: minder voorraad; 
- overzichtelijker geheel. 

§5.4.1.b mogelijkheden van de dienst 
1. De mogeljkheid tot spoed- en termijnbestellingen. Dit wordt 

door de klant gewaardeerd en moet behouden blijven, zo blijkt 
uit een telefonisch vraaggesprek met klanten. 
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2. Andere mogelijkheden van de dienst 'Levering uit voorraad' 
zijn bijv. niet alleen tot aan de deur leveren, maar ook bij 
de klant intern distribueren. Op dit moment bestaat hieraan 
echter geen behoefte. 

3. De mogelijkheid van het retourneren van overtollig materiaal. 
Deze mogelijkheid is een extra service die aan de klant aan
geboden wordt. Het is wel zaak de klant goed te informeren 
wanneer van deze mogelijkheid gebruik kan warden gemaakt. 

§5.4.1.c service m.b.t. dienstverlening 
Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen pre- en post
service: 
1. pre-service: hieronder vallen activiteiten zoals het bekend 

maken van de dienst, en de werkwijze, e.d .. 

2. post-service: hieronder vallen activiteiten zoals de 
afhandeling van klachten, en het toetsen van de dienst
verlening. 

Deze twee aspecten zullen in §5.4.3 Promotie, tabel 5, verder 
besproken warden. 

§5.4.2 Prijs 
De instrumenten die bij het mix-element 'prijs' ter beschikking 
staan, zijn: 
- prijsmethode (§5.4.2.a}; 
- kortingen (§5.4.2.b}. 

§5.4.2.a prijsmethode 
De meest gemaakte fouten m.b.t. pr1Jzen z1Jn volgens Kotler[15]: 
- prijzen zijn te getirienteerd op kosten; 
- prijzen warden niet als instrumenten gebruikt bij veranderin-

gen in de markt; 
- de prijs wordt gezet onafhankelijk van de rest van de marke

ting mix; 
- de prijs wordt niet genoeg gevarieerd per produkt of markt-

segment. 
Tevens is het belangrijk zich te realiseren dat de inkoopprijzen 
bij het prijzen van de produkten een cruciale rol spelen. 

Om de bodem van de prijs te bepalen moeten de kosten per artikel 
bepaald worden. Daarvoor moet zo'n artikelgroep overeenkomstig 
de doelen ingedeeld warden. Hiervoor zijn een aantal mogelijkhe
den. 

Mogelijke methodes om bodemprijs ~e bepalen: 
1} Iedere artikelgroep dezelfde toeslag geven. Voor de algemene 

materialen komt dat neer op een percentage van ±40%. Dit 
betekent dus geen indeling maken van de artikelen. Deze 
methode is erg eenvoudig te hanteren, maar houdt totaal geen 
rekening met de verschillen tussen de produkten en met 
verschillen in de markt. 
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2) De artikelen classificeren naar waarde van het artikel en per 
klasse een toeslagpercentage gebruiken. Hiermee wordt wel 
meer rekening gehouden met de verschillen tussen de 
produkten. 

3) De artikelen classificeren naar waarde van de omzet en per 
klasse een toeslagpercentage gebruiken. De moeilijkheid is 
hier het vaststellen van het aantal klassen en de grootte 
ervan. 

4) De artikelen classificeren naar omloopsnelheid en per klasse 
een toeslagpercentage hanteren. De omloopsnelheid is het 
quotient van de totale omzet p.j. en de gemiddelde voorraad 
p.j •. Deze manier is nu niet geschikt, omdat bij de hoogte 
van de voorraden op dit moment vraagtekens kunnen worden 
gezet. 

5) De artikelen classificeren met behulp van de ABC-analyse. Dit 
is een veel gebruikte methode die onderscheid maakt in de 
artikelen op grond van de omzet (verbruik x prijs). Er worden 
drie categorieen opgesteld, t.w. 
A: artikelen die de grootste invloed op de omzet hebben; 
B: artikelen die een middelmatige invloed hebben op de 

omzet; 
C: artikelen die de minste invloed op de omzet hebben. 
Op basis van de 20/80-regel kan zo'n indeling gemaakt worden. 
In feite is deze methode een variant op mogelijkheid drie. 

Gekozen is voor een indeling van de artikelen met behulp van de 
ABC-analyse. Voor de zes artikelgroepen is zo'n indeling gemaakt 
en de precieze indeling staat vermeld in de bijlagen 11 t/m 16 
[bron: print D11723], Het principe is dat de artikelen worden 
gerangschikt naar grootte van-de omzet, in procenten worden 
uitgedrukt, waaruit blijkt welk percentage van de artikelen welk 
percentage van de omzet oplevert. Vaak blijkt dan dat 
- 20% van de artikelen 80% van de omzet oplevert; 
- 50% van de artikelen 95% van de omzet oplevert, en 
- 50% van de artikelen 5% van de omzet oplevert. 
Het blijkt dat zo'n indeling het meest geschikt is wanneer de 
artikelgroep uit een groot aantal artikelen bestaat. Bijv. bij 
groep 702, met zeven artikelen, is zo'n indeling niet zo 
geschikt, omdat daar een artikel al 14% vertegenwoordigt. 

Wanneer de artikelgroep op die manier ingedeeld is, moet vast
gesteld worden welke percentages eraan gekoppeld moeten worden. 
Om het verbruik van A-artikelen te bevorderen boven het verbruik 
van C-artikelen, zal een lagere toeslag op A-artikelen nodig 
zijn dan op C-artikelen. 

Vaststellen van de toeslagpercentages 
vaste kosten van de groep Alg. mat. in '89 f 7,000.000,-
(zie tabel 2). 

- totale omzet (exclusief toeslag) Alg. mat. '87 f 35,000.000,-. 



Aandeel in de omzet van: 
groep 47 f 610.000,
groep 51 : f 480.000,
groep 88: f 1.300.000,
groep 702: f 680.000,
groep 722: f 1.800.000,
groep 723: f 370.000,-

= 1. 74 %; 
= 1.37 %; 
= 3.71 %; 
= 1.94 %; 
= 5.14 %; 
= 1.06 %. 
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Dezelfde percentages warden 
kosten per artikelgroep. 

gehanteerd bij het toerekenen van de 

kosten voor de groep 47 zijn: 
7.000.000 * 1.74 % 

- 15% winst te behalen 
= f 121.800,
= f 82.350,

totaal = f 204.150,-

Dit bedrag meet gedekt warden door de A-, B-, en C-artikelen. 
De geschatte omzet in '89 is~ maal de omzet in '87 (§5.1.4) 

A: 78.6 % x 
B: 17.0 % x 
C: 4.4 % x 

(f 610.000 X 0.9) 
( idem ) 
( idem ) 

Door deze toeslagen te hanteren 
f 204.150,- gedekt. 

kosten voor de groep 51 zijn: 
7.000.000 * 1.37 % 

- 15% winst te behalen 

x 35 % toeslag = f 151.030,
x 45 % toeslag = f 41.999,
x 55 % toeslag = f 13.286,-

f 206.315,
wordt het bovenstaande bedrag ad 

= f 95.900,
= f 75.600,

totaal = f 171.500,-

Dit bedrag meet gedekt warden door de A-, B-, en C-artikelen. 
De geschatte omzet in '89 is~ maal de omzet in '87 (§5,1,4) 

A: 77.7 % X (f 480.000 X 1.05) X 30 % toeslag = f 117 .482,-
B: 14.8 % X ( idem ) X 45 % toeslag = f 33.566,-
C: 7.5 % X ( idem ) X 55 % toeslag = f 20.7~0!-

f 171.838,-
Door deze toeslagen te hanteren wordt het bovenstaande bedrag ad 
f 171.500,- gedekt. 

Hier zijn de toeslagen bepaald voor de groepen 047 en 051. De 
toeslagen voor de andere groepen staan op dezelfde manier 
beschreven in bijlage 17. 

De gehanteerde toeslagpercentages z1Jn tot stand gekomen m.b.v. 
de 'trial and error'-methode. Ze voldoen aan de eis dat A-arti
kelen een lager toeslagpercentage krijgen dan B- en C-artikelen, 
en aan de eis dat m.b.v. deze percentages iedere groep kosten
dekkend is. Een veiligheidsmarge is gehanteerd vanwege de 
fluctuaties die zullen optreden bij een wijziging in bijv. de 
indexcijfers van de omzet. Wanneer er verschuivingen in de 
percentages ABC-artikelen zouden optreden, of wanneer de kosten 
zouden veranderen, is het erg eenvoudig om tot nieuwe toeslag-
percentages te komen. • 
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Wanneer nu (m.b.v. DSM-publicatie 'marktonderzoek verkoop
prijzen') de prijzen van de groepen 047 en 051 vergeleken warden 
met externe prijzen, blijkt dat de prijzen van Procurement bijna 
allemaal ender de externe prijzen liggen. En bij deze prijzen 
warden de kosten gedekt en vijftien procent winst berekend. Zie 
bijlage 18. Na het vaststellen van de bodemprijs kan door het 
vergelijken met externe prijzen de definitieve prijs bepaald 
warden. 

Nadat deze methode hier ten tonele is gevoerd, wordt ze 
vergeleken met de meest gemaakte fouten volgens Kotler: 
- De methode is sterk georienteerd op kosten. 
- De prijzen warden zeker gebruikt bij veranderingen in de 

markt. 
- De prijs wordt niet gezet onafhankelijk van de rest van de 

mix. 
- De prijs wordt hier niet sterk gevarieerd per produkt of per 

marktsegment. 

§5.4.2.b kortingen 
Door het geven van kortingen kan Procurement de klanten stimule
ren de bestelfrequentie te verkleinen en de bestelhoeveelheid te 
vergroten. 

drie kortingen kunnen warden verkregen: 
1) korting voor vooruitplannen; 
2) korting bij bepaalde omzetgrootte per jaar; 
3) korting voor grate orders qua waarde; 

1) Korting voor vooruitplanners. 
nu is de normale procedure: 

dag t besteld, dag t + 2 in huis. Prijs: 100 % ; 
echter bij: 

dag t besteld, dag t + 7, •.• in huis. Prijs: bijv. 90 % ; 

Hiermee wordt getracht de klanten over te halen voor een week of 
meer vooruit te plannen, metals voordeel dat het verbruik beter 
gepland kan warden. Het is hier echter onmogelijk een goede 
schatting te geven van het aantal klanten dat gebruik zou maken 
van zo'n korting en welk bedrag daarmee gemoeid is. 

2) Korting bij een bepaalde omzetgrootte per jaar. 
Voor de grate klanten is een andere benadering nodig, dan voor 
de kleine klanten. Deze korting is daarvan een aspect. Er zijn 
twee mogelijkheden: 
- per klant een bepaalde streefomzet bepalen; dit is echter niet 

helemaal eerlijk, omdat bijv. klant A met een omzet van 
f 1.000,- dan korting zou krijgen, terwijl klant B met een 
omzet van f 10.000,- geen korting zou krijgen. 

- een vaststaand omzetbedrag per groep bepalen. Wanneer klanten 
voor dit bedrag afnemen, krijgen ze korting. 
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Voor deze tweede mogelijkheid wordt gekozen, en ±30% van de 
grote klanten zou in aanmerking moeten kunnen komen voor het 
krijgen van deze korting. De genoemde 30% is slechts een richt
lijn en gekozen op grond van de volgende overwegingen: 
1. Wanneer een hoog percentage gehanteerd wordt (50% of meer) is 

er geen sprake meer van een stimulerend effect voor het 
grootste gedeelte van de klanten; zij zitten namelijk zonder 
enige moeite altijd boven de kortingsgrens. 

2. Wanneer een laag percentage gehanteerd wordt (bijv. 10%) is 
er ook geen sprake meer van een stimulerend effect voor het 
grootste gedeelte van de klanten; zij bereiken de kortings
grens namelijk nooit. 

Het bedrag is bepaald door de grootste klanten van iedere groep 
te rangschikken naar omzetgrootte en daaruit de omzetbedragen 
van de 30% af te lezen. Voor een voorbeeld van zo'n 
rangschikking zie bijlage 19. 

Groep 47 
±6 van de 22 grote klanten; korting bij een omzet van f 40.000,-
Groep 51: 
±8 van de 26 grote klanten; korting bij een omzet van f 2:z.000,-
Groep 88: 
±7 van de 25 grote klanten; korting bij een omzet van f 60.000,-
Groep 702: 
±5 van de 19 grote klanten; korting bij een omzet van f 20.0001-
Groep 722: 
±4 van de 20 grote klanten; korting bij een omzet van fl00.000,-
Groep 723: 
±4 van de 20 grote klanten; korting bij een omzet van f 30.000,-
De verwachte kosten van deze korting worden beschreven in §5.5. 

3) Korting voor grote orders qua waarde. 
Om de klanten aan te sporen grotere hoeveelheden uit een arti
kelgroep ineens te bestellen, wordt deze korting aangeboden. Het 
voordeel voor Procurement ligt bij een mogelijke betere lever
tijdbewaking en grotere flexibiliteit bij NV-situaties. Als een 
order wordt de waarde van alle verbonningen op een dag gezien. 
Ook hier zou ±30% van de grote klanten in aanmerking moeten kun
nen komen voor de korting. De benodigde gegevens zijn de gemid
delde bestelde bedragen per dag. Die volgen hier in tabel 4. 
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groep 47 51 88 702 722 723 

gem. bedrag 

per dag, f'l. 

0 - 50 3 3 4 8 

51 - 100 9 15 8 8 1 7 

101 - 150 3 5 7 2 9 3 

151 - 200 4 2 3 1 2 

201 - 250 1 1 2 

251 - 300 1 1 2 

301 - 350 1 1 2 1 

351 - 400 1 

401 - 450 1 3 1 1 

451 - 500 

501 - 550 1 1 

551 - 600 1 

651 - 700 1 

751 - Boo 1 

totaal 22 26 25 19 20 20 

Tabel 4 Aantal klanten per artikelgroep met hun gemiddelde 
bestelde bedragen per dag 
[bron: print DM1850 en overzicht verbonners] 

Groep 47 
Stel: een klant kan vijf dagen vooruit kijken. De bestelgroottes 
worden daardoor vijf maal zo groot. Wanneer ±30%, 7 van de 22, 
van de klanten korting moeten kunnen krijgen, ligt het bedrag om 
voor korting in aanmerking te komen bij f 750,-, nl. 5 x 150,-. 
Zie hiervoor tabel 4, kolom 'groep 47': 7 klanten komen in 
aanmerking: 4 in categorie 151-200, 1 in categorie 401-450, 1 in 
categorie 501-550 en 1 in categorie 551-600. 

Groep 51 
Stel: een klant kan vijf dagen vooruit kijken. De bestelgroottes 
worden daardoor vijf maal zo groot. Wanneer ±30%, 8 van de 26, 
van de klanten korting moeten kunnen krijgen, ligt het bedrag om 
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voor korting in aanmerking te komen bij f 500,-, nl. 5 x 100,-. 

Groep 88 
Stel: een klant kan vijf dagen vooruit kijken. De bestelgroottes 
worden daardoor vijf maal zo groot. Wanneer ±30%, 7 van de 25, 
van de klanten korting moeten kunnen krijgen, ligt het bedrag om 
voor korting in aanmerking te komen bij f 1000,-, nl. 5 x 200,-. 

Groep 702 
Stel: een klant kan tien dagen vooruit kijken. De bestelgroottes 
worden daardoor tien maal zo groot. Wanneer ±30%, 5 van de 19, 
van de klanten korting moeten kunnen krijgen, ligt het bedrag om 
voar korting in aanmerking te komen bij f 1500,-, nl. 10 x 
150,-. 

Groep 722 
Stel: een klant kan tien dagen vooruit kijken. De bestelgroottes 
worden daardoor tien maal zo groot. Wanneer ±30%, 5 van de 20, 
van de klanten korting moeten kunnen krijgen, ligt het bedrag om 
voor korting in aanmerking te komen bij f 3000,-, nl. 10 x 
300,-. 

Groep 723 
Stel: een klant kan tien dagen vooruit kijken. De bestelgroottes 
warden daardoor tien maal zo groat. Wanneer ±30%, 5 van de 20, 
van de klanten korting moeten kunnen krijgen, ligt het bedrag om 
vaor korting in aanmerking te komen bij f 1000,-, nl. 10 x 
100,-. 

Voor de kosten van het hanteren van deze korting wordt verwezen 
naar §5.5. 

§5.4.3 Promotie 
De verschillende instrumenten bij het element 'promotie' zijn: 
- advertising; 
- sales promotion; 
- publicity; 
- personal selling. 

Deze instrumenten maken deel uit van een zgn. 'promotieplan'. 
Dit plan bestaat uit de volgende stappen: 
I doelgroep bepalen; 
II doelen stellen; 
III strategie bepalen; 
IV boodschap ontwerpen; 
V budget bepalen; 
VI mix opstellen; 
VII resultaten meten. 

ad! Het bepalen van de doelgroep. 
De doelgroep van het marketingplan is 'de grote klanten', zie 
§5.2.1, p.43. Er is echter sprake van een 'decision making unit 
(DMU}', zodat meerdere personen een rol spelen bij het 
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koopproces. Al die personen hebben een andere rol {zie ook §4.4) 
en daardoor een andere informatiebehoefte. 
Onderliggend doel is het meer bekend maken van de mogelijkheden 
en procedures. Deze informatiebehoefte is het sterkst bij de rol 
van de beslisser en van de koper. 

adII Het vaststellen van de doelen. 
De basisdoelen die ten grondslag liggen aan de promotie-mix 
zijn: 
- informeren; 
- overtuigen; 
- herinneren. 
Welke doelen moeten nu met het promotieplan voor de dienst 'Le
vering uit voorraad' bereikt warden? Dat zijn: 
- bekendheid van het produkt bij de doelgroep vergroten tot 80%, 

met name: 
* de voordelen die het produkt biedt; 
* de samenstelling van het assortiment; 
* de procedures random het produkt; 

- en meer feedback vanuit de markt (zie §5.1.4); 
en verbeteren van het image (vooral m.b.t. de prijs, zie punt 
4), - te meten door vooraf startwaarden te bepalen en achteraf 
nog eens de waarden meten -; 

- en vergroten van post-service (zoals toetsen van de dienstver-
lening, e.d.). 

adIII Het bepalen van de promotie-strategie. 
In de literatuur [13] warden drie verschillende strategieen 
genoemd, t.w.: 
- push-strategie; 
- pull-strategie; 
- een combinatie van beiden. 

Bij een push-strategie wordt het produkt vanuit de onderneming 
door de distributie-keten 'geduwd' naar de klant. Personal sel
ling krijgt hierbij veel aandacht, en de promotie richt zich in 
eerste instantie op de dichtstbijzijnde schakel in de distribu
tie-keten. 
Bij een pull-strategie wordt het produkt vanuit de markt door de 
distributie-keten 'getrokken'. De promotie wordt vooral op de 
klant gericht, dus de laaste schakel in de distributie-keten. 
Hier ligt de nadruk dan ook vooral op reclame. De klant vraagt 
dan om het produkt, waarbij, na de distributie-keten te hebben 
doorlopen, de vraag de producent bereikt. Zie figuur 8. 

push 
promotor wholesaler retailer 
promotes f-- promotes f-- promotes -agressively agressively agressively +··~I 
producer 

pull promotes 
agressively wholesaler •~ ~taller f~c™~i 

fig.11 Push/pull strategie 
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Bij een combinatie van deze twee strategieen wordt de promotie 
zowel op de dichtstbijzijnde schakel gericht als op de klant. 
Hierdoor kunnen de beide effecten optreden. 

Voor de dienst 'Levering uit voorraad' ziet de distributie-keten 
er als volgt uit: 

Procurement Levert rechtstreeks ====► klant. 

Hierdoor kan er geen scheiding warden gemaakt tussen 'push' of 
'pull'; beide strategieen zouden er hetzelfde uitzien, omdat 
Procurement en de klant twee naast elkaar gelegen schakels zijn. 
Echter wat hiermee nauw samenhangt is de strategische afweging 
of de klant naar Procurement meet komen of dat Procurement naar 
de klant toe gaat. Hier ligt de combinatie van beide aanpakken 
het meest voor de hand; personal selling benadrukken omdat hier 
sprake is van een ontastbare dienst, en advertising toepassen 
om een imago op te bouwen. 

adIV Het ontwerpen van de boodschap. 
Bij het ontwerpen van de boodschap die aan de klant wordt 
gericht, speelt de fase-indeling: pre-service, service en post
service een rol. Aan deze indeling kunnen de doelen: informeren, 
overtuigen en herinneren, gekoppeld warden. Verder spelen nag 
drie factoren een rol, t.w.: 
- wensen ~n behoeften van de klant zelf; 
- key-succesfactors; 
- imago van de dienst 'Levering uit voorraad'. 
Van de beslisser en de koper meet bekend zijn welke informatie 
in welke fase nodig en gewenst is. Zie hiervoor tabel 5. 



beslisser 

Pre-service 

1 bedrijf en achtergrond 

2 reputatie van bedrijf en dienst 

3 andere diensten van Procurement 

4 de voordelen die het brengt om van 

de dienst 'levering ult voorraad' 

gebruik te maken 

5 het gevoerde assortiment 

Service 
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koper 

14 reputatie van bedrijf en dienst 

15 het gevoerde assortiment 

16 gehanteerde procedures 

6 leveranciers en hun assortiment 17 verloop van het proces 

(te verstrekken na vraag ult markt) (zoals bevestigingen, etc.) 

Post-service 

7 bedrijf en achtergrond 

8 reputatie van bedrijf en dienst 

9 nieuwe diensten van Procurement 

10 klachtenafhandeling 

11 enquetes 

12 bevestiging dat 'levering uit 

voorraad' goede keuze was 

13 over~ichten met afnames 

18 reputatie van bedrijf en dienst 

19 wijzigingen in assortiment 

20 wijzigingen in procedures 

21 klachtenafhandeling 

22 enquetes 

Tabel 5 Informatie-wensen en -behoeften van de beslisser en koper 
[bran: gesprekken met klanten en Ogilvie [17], pag. 177] 

De key-succesfactors waaraan in het promotieplan aandacht moet 
warden besteed zijn (zie ook §5.1.2}: 
- goed distributie-net; 
- constante kwaliteit van de goederen; 
- goede communicatie met de klanten. 

Verder is het in dit stadium van het promotie-plan belangrijk te 
weten hoe de klanten nu over de dienst 'Levering uit voorraad' 
denken en welk imago gewenst en nagestreefd wordt. 
Het gewenste imago is dat de klant altijd terecht kan bij de 
dienst 'Levering uit voorraad', het materiaal er altijd en snel 
is, en tegen een redelijke prijs. Het beeld dat de klant nu 
heeft, is dat 'Levering uit voorraad' soms (niet voor alle arti
kelen) te duur is, het materiaal meestal aanwezig is, en dat het 
vrij snel geleverd wordt, zo blijkt uit gesprekken met klanten. 

De vraag is nu:'Hoe ziet de boodschap er uit?'. Op deze vraag is 
niet een antwoord te geven, omdat de boodschap er anders uit zal 
zien voor de twee rollen {beslisser/koper), voor de drie fasen 
en per informatiebehoefte. Het gewenste imago moet m.b.v de bood
schap versterkt warden en waar mogelijk moeten de succesfactors 
aangehaald warden. 

adV Het bepalen-van het budget. 
Het bepalen van het promotiebudget kan op een aantal manieren: 
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c)'Publicity'; dit omvat het geheel van communicatie- inspannin
gen die permanent door een organisatie naar het geheel van 
haar omgeving worden gericht metals doel de organisatie bij 
het brede publiek een positief imago te bezorgen, bijv. door 
positieve berichtgeving in de media; 

d)'Personal selling'; dit is het persoonlijk contact dat een 
organisatie met haar klanten heeft omwille van het verkopen 
van haar produkt/dienst. De verschillende manieren van aanpak 
van persoonlijke verkoop zijn te schetsen op basis van twee 
factoren, n.l. de interesse voor de behoeften van de klant en 
de interesse voor het sluiten van de verkoop. Hierdoor ont
staat dan het volgende schema: [bron: Kotler [15], pag. 701] 

C 
II 
e ., 
-< 
&> 
0 .. 
0. 

., ,, .. 
0 
0 
> ., .. .. .. .. .. ., 
C .... 

.., 
C ., 
-< 
.>: .. ,, 
C ., 
> 

• 

klanten 
georienteerd 

'take-it-or 
-leave-it' 

verkoop techniek 
georil!nteerd 

probleem 
georienteerd 

produkt 
georil!nteerd 

--► interesse voor s1,uiten van de verkoop 

Het meest in overeenstemming met de marketing gedachte, het 
afstemmen van vraag en aanbod, is de probleemgeorienteerde 
aanpak. 
Nu voor een combinatie van personal selling en advertising is 
gekozen (zie §5.4.3 ad3), moet bepaald worden op welk instrument 
de nadruk moet liggen. Dit is nl. afhankelijk van een aantal 
factoren, t.w.: 

betreft: meer nadruk op: 

produktfactoren: 

1 een dienst persoonlijke verkoop 

2 routine-aanko~en reclame; 

3 het wensen van technische informatie persoonlijke verkoop 

aarktfactoren: 

4 hoog ■arktaandeel beide instrumenten 

5 veinig concurrenten reclame, om zo 

eventuele concurrenten af te achrikken 

lrlantfactoren: 

6 een .!!!!:! . persoonlijke verkoop 

7 een com:entratie van de klanten persoonlijke verkoop 

[bron: Jain (13]. pag. 373] 
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a} Uit ervaring: dit is relatief eenvoudig, maar kan natuurlijk 
de eerste keer niet gebruikt warden. 

b} Op basis van een percentage van verkopen in het verleden: oak 
deze methode is eenvoudig te hanteren. Het gevaar is echter 
dat een spiraalwerking optreedt: bij dalende verkopen dalen 
de promotie-uitgaven, waardoor de verkopen nag verder dalen. 

c) Op basis van een percentage van verkopen in de toekomst: oak 
hier speelt het gevaar van de spiraalwerking een rol. 

d} Op basis van de gestelde doelen: dit is de methode die niet 
zo eenvoudig te hanteren is, maar waarmee wel de gestelde 
doelen warden bereikt. Van iedere mogelijkheid warden hierbij 
de kosten geschat. Deze methode zal in dit plan warden ge
bruikt. 

e) Op basis van de concurrentie: hier wordt het budget afgestemd 
op de promotie-uitgaven van de concurrent. Men gaat er hier 
vanuit dat de promotie-uitgaven van de concurrent optimaal 
zijn, wat natuurlijk niet zo hoeft te zijn. 

De kosten die met de invulling van de promotie-mix gepaard gaan, 
zullen bij de behandeling van de mix warden besproken. 

adVI Het opstellen van de mix. 
De vraag die nu rijst, is 'Hoe kunnen deze doelen gerealiseerd 
warden?'. Hiervoor zal eerst enige kleine uitleg gegeven warden 
over de instrumenten advertising, sales promotion, publicity en 
personal selling. 
De functie van de eerste drie is: 
- het ondersteunen van de personal selling door de client te 

informeren over en herinneren aan de dienstverlening. Hiermee 
wordt de dienstverlening a.h.w. toegankelijk gemaakt, en 

- het in de hand werken van positieve mond-tot-mond reclame. 
Vooral omdat diensten ontastbaar zijn wordt door de klant naar 
meer informatie gezocht waarbij informatie van derden een 
belangrijke bran is, en 

- het uitdragen van het gewenste imago. 

a}'Advertising'; dit is het geheel van communicatie-inspanningen 
waarmee getracht wordt, met een onpersoonlijke boodschap, de 
doelgroep 6f te informeren over een produkt of dienst 6f 
rechtstreeks tot kopen aan te zetten. 
Kenmerken van goede advertising zijn: 

ze bevordert de motivatie van de eigen medewerkers omdat de 
werknemers dan waarnemen wat van hen verwacht wordt door de 
klant; 

- ze bewerkstelligt een positieve mond-tot-mond reclame, bijv. 
door het tonen van een tevreden klant; 

- ze stelt het ontastbare tastbaar voor; 
- ze houdt geloofwaardige beloften in. 

b)'Sales promotion'; dit omvat het geheel van communicatie
inspanningen die erop gericht zijn in een gegeven deelmarkt, 
gedurende een bepaalde periode, de normale werking van adver
tising en personal selling te ondersteunen. Met verkoopbevor
dering wordt een eerdere en/of heftigere respons bewerkstel
ligd. 
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Uit het bovenstaande blijkt dan dat het instrument 'persoonlijke 
verkoop' in het promotie-plan de meeste nadruk zou moeten krij
gen. 
Hoe kan dit bovenstaande nu ingevuld worden voor de verschillen
de instrumenten? 

Voor een gedetailleerd overzicht van alle mogelijkheden van de 
mix, wordt verwezen naar bijlage 20. De nummers in de bijlage 
corresponderen met de nummers uit tabel 5. 
Hieronder volgen dan per instrument de mogelijkheden waarmee 
waarschijnlijk het best de doelen bereikt kunnen worden. 

ad a Het instrument 'advertising'. 
PERS 
- Advertentiecampagne in bedrijfspers metals boodschap: 

* reputatie van bedrijf en dienst; 
* andere diensten van Procurement; 
* voordelen van de dienst 'Levering uit voorraad', zeals 

key-succesfactors, kwaliteitskenmerken, e.d. 
* bevestiging dat 'Levering uit voorraad' een goede keuze 

was; 
* evt. nieuwe diensten van Procurement. 
Dit kan bijv. gebeuren door een (invloedrijke) tevreden 
gebruiker te tonen. 

Kosten campagne in bedrijfspers: ± f25.000,-
(5 adv. ontwerpen a f5000,-; adverteren is gratis) 

Advertentiecampagne in vakblad met dezelfde boodschap. Dit 
is echter vooral gericht op externe klanten, die niet tot de 
doelgroep warden gerekend. 

(Kosten campagne in vakblad: ± f200.000,-) 
(4-kleurendruk; 2 A4; in 2 bladen; 1 x p.mnd.) 

ALGEMEEN DRUKWERK 
- Brochure maken voor de beslisser met informatie over: 

* bedrijf en haar achtergrond; 
* voordelen van de dienst 'Levering uit voorraad'; 
* reputatie van het bedrijf en de dienst; 
* evt. andere diensten. 

Kosten per brochure: ± f25 a 35.000,
(4 pp+ kaft; opl. 5000) 

Catalogus maken (via drukwerk of terminal) voor beslisser en 
koper, in eerste instantie van alle A-artikelen. 

Kosten drukwerk: ± f200.000,
(4-kleurendruk; 20 pp; opl. 5000) 

- Boodschap op verpakkingsmateriaal, zeals plakband, doosjes 
en zakjes. 

Kosten: ± fl a 2000,- , excl. prod.kosten 
- Handleiding voor de koper met de juiste werkwijzen en 

procedures. 
Kosten: ± f55,000,-
(8 pp+ kaft; opl. 5000) 

- Regelmatige overzichten voor de klant van afnames. 
Kosten: ± f400 a 600,- per overzicht 
(½ mandag-+ bijkomende kosten) 
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- Mailings naar beslisser met het totale dienstenpakket. 
Mailings naar koper bij wijzigingen in het assortiment. 

- Mailings naar koper bij wijzigingen in de procedures. 
Kosten: ± f3 a 5000,- per mailing 
(1 A4} 

- Evt. huiskrant naar beslisser en/of koper sturen. 
Kosten: ± f35 a 100.000,- per jr. 
(2-kleurendruk; A4; 8 pp; opl. 2500 ► 35.000,-} 
(4-kleurendruk; A4; 8 pp; opl. 2500 ► 100.000,-) 

BRIEVEN 
- Regelmatig enquete naar beslisser en koper sturen, om ifo te 

krijgen over de voortgang van het plan. 
- Brief sturen met nieuwe aanpak, nieuwe kortingen, e.d •. 

Kosten: ± f400,- a 600,- per brief 

NIEUWE MEDIA 
Catalogus toegankelijk via beeldscherm maken, zowel voor 
klant als voor Procurement. 

- Overzicht met afnames via beeldscherm sturen. 
- Overzicht over het proces geven via beeldscherm. 

Kosten: nihil, omdat dit met het nieuwe systeem mogelijk is. 
- Videopresentatie over 'Levering uit voorraad' voor beslisser 

en koper. 
Kosten: ± flOO a 200.000,
(du~r 20 - 40 min} 

ad b Het instrument 'publicity'. 
PERSBERICHT 
- Berichten in pers (zoals vakpers e.d.} over de dienst 

'levering uit voorraad'. 
- Berichten in pers (zoals vakpers e.d.} over de andere (evt. 

nieuwe} diensten van Procurement. 
- Berichten in pers (zoals vakpers e.d.} over het bedrijf, 

haar achtergrond en reputatie. 
Kosten: ± f25 a 50.000,- per jr. 

TOESPRAKEN 
- Instructie over de dienst 'levering uit voorraad' aan koper. 
- Lezing over het 'leveren uit voorraad' van Procurement voor 

klanten, eigen personeel en geYnteresseerden van buitenaf. 
- Lezing over bedrijf, achtergrond, en diensten. 

Kosten: ± f50.000,
(125 mandagen a 400,-) 

PUBLIC RELATIONS 
- Klanten rondleiden bij 'leveren uit voorraad'. Alleen dat

gene wat toonbaar is voor de klant. 
Kosten: ± f50,000,
(125 mandagen a 400,-) 

Knipselkrant bijhouden met publicaties in de media voor het 
eigen personeel. 

Kosten: ± fl a 2000,- per maand 
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ad c Het instrument 'personal selling'. 
PERSOONLIJK CONTACT 
- Telefonisch: 

* enquetes houden; 
* klachtenafhandeling; 
* info over leveranciers en hun assortiment geven; 
* op de hoogte houden van proces; 

- Mondeling, bezoek brengen of ontvangen: 
* idem als bij telefonisch. 

Kosten: nihil, is al onderdeel van verschillende functies 
- Infodesk starten, met informatie over: 

* assortiment; 
* wijzigingen in het assortiment; 
* procedures; 
* wijzigingen in de procedures; 
* klachtenafhandeling; 
* andere diensten van Procurement; 
* verloop van het proces 'leveren uit voorraad'; 
* leveranciers en hun assortiment; 
* wie, wat en waar bij Procurement. 

Kosten: ± fl00.000,
(250 mandagen a 400,-) 

[bran Kosten: gesprekken met communicatie-manager, die zelf uit 
de reclame- en drukwereld komt] 

De bovenstaande kosten zijn niet specifiek voor de zes gekozen 
artikelgroepen, maar voor het geheel van 'leveren uit voorraad'. 
Dit komt omdat het voor sommige promotie-mogelijkheden ondoen
lijk en niet zinvol is, onderscheid te maken per artikelgroep. 
Als voorbeeld is het zinloos een videofilm te maken over het uit 
voorraad leveren van artikelen uit de zes groepen. 
In schema: 

Geschatte kosten 

campagne in bedrijfspers 

een brochure 

catalogus 

handleiding 

overzichten 12 x 

mailings 10 x 

brief 10 x 

video 

publici tel t 

knipselkrant 

infodesk 

toespraken en PR 

P· jr. eenmalig 

25.000,-

30.000.-

200.000,-

55.000,-

6.000,-

40.000,-

5.000,-

150.000,-

37.500.-

18.000,-

100.000,- (personeelskosten) 

100.000,- (personeelskosten) 

totaal 131.500,- 435.000,-

De geschatte kosten per jaar zijn f 138.000,- en eenmalige uit
gaven zijn f 435.000,- . Mijns inziens verdienen de uitgaven 
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voor de brochure, de catalogus, de handleiding en het infodesk 
nu de hoogste prioriteit. Deze sluiten namelijk nauw aan bij het 
doel de klant meer bekend te maken met het assortiment en de 
procedures en mogelijkheden. 
Het eerste jaar zou het budget liggen bij ± f 600.000,- . 

adVII Het meten van de resultaten. 
Mogelijk voor Procurement is om, afhankelijk van de doelen, een 
of meer enquetes te houden om de bekendheid te meten. Verder 
meet Procurement natuurlijk de verkopen in de gaten houden om 
een eventuele verkoopstijging te meten. Tevens kan Procurement 
een zgn. 'pre-test' doen: de advertentiecampagne eerst op kleine 
schaal uitvoeren. Oak kan men testen bij de uitvoering, zeals 
bijv. het aantal telefoontjes meten dat gedurende een week 
binnenkomt bij het infodesk. En men kan na de uitvoering meten, 
zeals een herinneringstest op kleine schaal bij medewerkers van 
een afdeling uitvoeren, die de advertentie hebben kunnen zien. 
De pre-test heeft als voordeel dat veranderingen nag doorgevoerd 
kunnen warden. Testen tijdens de uitvoering is de meest gebruik
te methode, en testen na de uitvoering kost veel moeite, maar 
geeft een geed beeld van de resultaten. Aangezien nu voor het 
eerst begonnen wordt met promotie-activiteiten is het zeer be
langrijk de effecten te meten en daarom kan naar mijn idee een 
test na de uitvoering niet achterwege blijven. 

§5.4.4 Distributie 
Vooral bij het element 'distributie' in de marketing-mix speelt 
het verschil tussen een geed en een dienst een grate rol. Een 
zuivere dienst is ontastbaar en produktie en consumptie vallen 
samen. Hierdoor komt het distributie-systeem er anders uit te 
zien dan wanneer het een tastbaar artikel betreft, dat via 
verschillende schakels naar de consument gebracht meet warden. 
Omdat de dienst 'Levering uit-voorraad' geen zuivere dienst is, 
is er sprake van distributie op twee niveaus, nl. de distributie 
van het produkt 'dienst Levering uit voorraad', en de distribu
tie van de artikelen die uit voorraad geleverd warden aan de 
klant. 

Niveau 1: distributie van de dienst 'levering uit voorraad'. 
In het algemeen is de belangrijkste taak van de distributie het 
ter beschikking stellen van de verkochte produkten aan de klant. 
Voor diensten komt dit dan neer op het beschikbaar maken van de 
dienst aan de klant, bijv. d.m.v. een tussenpersoon. Kenmerken 
die hier een rol spelen zijn dan bijv. de vestigingsplaats van 
het dienstverlenend bedrijf (oak i.v.m. het uitstralen van het 
imago}, en bijv. de telefonische toegankelijkheid van het 
bedrijf. 
Niveau 2: distributie van de uit voorraad te leveren artikelen. 
Distributie van goederen vervult in de totale goederenstroom 
twee funkties, nl. opslaan en afleveren. 
Belangrijke aspecten zijn: 
bij het opslaan: - plaats van opslaan; 

layout van het magaziJn; 
uitrusting van het magazijn. 

bij het afleveren: - routes; 
- tijdschema's; 
- transport. 
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Deze aspecten warden vastgesteld nadat de gewenste servicegraad 
is vastgesteld. Bij de dienst 'Levering uit voorraad' heeft de 
gewenste service de volgende kenmerken: 
- levering direct aan de klant; 
- zeer groat assortiment; 
- dag t bestellen, dag t + 2 leveren; 
- afleveren op door de klant gewenst adres of sectormagazijn 

(94-routepunten); 
- spoedbestelling binnen twee uren leveren; 
- afleveren d.m.v. zwaar transport 1 x per dag; 
- afleveren d.m.v. routewagens 2 x per dag; 
- kosten van transport zijn in prijs van artikel inbegrepen. 

De kosten die de distributie met zich meebrengt zijn onder te 
verdelen in opslagkosten en afleveringskosten en warden vooral 
bepaald door: - het aantal magazijnen; 

- de grootte van de magazijnen; 
- de plaats van de magazijnen (i.v.m. transport); 
- de voertuigen. 

Met betrekking tot de voertuigen moet opgemerkt warden dat deze 
niet in eigendom van Procurement zijn. Een vervoersfirma is 
hiervoor ingeschakeld wat lagere kosten als voordeel, en minder 
flexibiliteit en minder promotie d.m.v. de voertuigen als nadeel 
zou hebben, zo blijkt uit de literatuur [14]. De precieze 
effecten van deze keuze op de kosten, de flexibiliteit en de 
promotie yan de dienst 'levering uit voorraad', is echter niet 
bekend. 

Om nu na te gaan hoe de distributie de afgelopen jaren 
gefunctioneerd heeft in termen van kosten is hieronder een 
overzicht gegeven van de transportkosten; de opslagkosten zijn 
onbekend over die perioden, en zouden bijgehouden moeten warden. 

1983 

transportkosten (x 1000 fL) 2469 

verbonningen (x 1000) 

totaie kosten (in min.) 

transportkosten 
per verbonning (in /L.) 

transportkosten 
in 7. v d totaie kosten 

465 

39.2 

5.31 

6.30 

1984 

2315 

455 

36.7 

5.09 

6.31 

1985 

2206 

485 

42.0 

4.55 

5.25 

Tabel 6 Transportkosten van de afgelopen vijf jaren 

1986 

2262 

532 

48.3 

4.25 

4.68 

1987 

2432 

550 

52.0 

4.42 

4.68 

[bron: Geld- en Goederenstroom '87, 1 86, 1 85, 1 84, 1 83] 

Hierbij dient opgemerkt te warden dat de bovenstaande transport
kosten niet geheel voor rekening komen van de dienst 'levering 
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uit voorraad'. M.b.v. bovenstaande tabel kan aannemelijk warden 
gemaakt dat de distributie de afgelopen jaren beter is gaan 
functioneren; de transportkosten per verbonning zijn afgenomen 
en het aandeel van de transportkosten in de totale kosten is 
verkleind. 

Daar de klant het huidige distributie-systeem als goed waar
deert, (zo blijkt uit gesprekken met klanten), wordt hier 
voorgesteld dezelfde koers te blijven volgen, wat neerkomt op 
het direct beleveren van de klant d.m.v. vrachtwagens (evt. in 
eigen beheer, wanneer de afweging tussen de voor- en nadelen van 
eigen vervoer anders zou uitvallen) op een punt dichtbij de 
klant, volgens de gehanteerde frequenties. 

§5.4.5 personeel 
Bij dienstverlening vormt het personeel een erg belangrijke 
factor. Dit is omdat het personeel als het ware zelf een deel 
van het produkt is. De klant kan van tevoren de dienst niet 
beoordelen en heeft in eerste instantie alleen met het personeel 
te maken. 
Volgens van Tilborgh [23] is de koper van een dienst op zoeknaar 
drie C's, t.w.: 
- Competence: vakkundigheid, bekwaamheid; 
- Compatibility: toegankelijk zijn; 
- Comprehension: interesse, begrip voor problemen. 

Deze drie kenmerken zouden aan ieder personeelslid duidelijk 
moeten zijn en ieder personeelslid zou met deze kenmerken in het 
achterhoofd moeten handelen. 

Doelen 
De doelen m.b.t. het element 'personeel' ziJn: 
- het servicebewustzijn binnen de groep algemene materialen 

vergroten; 
- post-service vergroten; 
- pre-service vergroten. 

De moeilijkheid bij het eerste doel is het kwantificeren ervan. 
Daardoor is het oak erg moeilijk om na bijv. een jaar te bepalen 
of het doel al dan niet gehaald is. Vandaar dat het beter is dit 
doel te herformuleren tot: 'het vergroten van de servicegericht
heid naar de klant'. Dit is meetbaar door bijv. het aantal 
klantonvriendelijke activiteiten te meten en te minimaliseren, 
en het aantal klantvriendelijke activiteiten te meten en te 
maximaliseren. Deze activiteiten moeten dan wel eerst beschreven 
warden. 
Het tweede en derde doel hangt nauw samen met het eerste en is 

.. bijv. meetbaar door het aantal tevreden klanten over de service 
aan het begin en aan het eind van de periode te meten, of door 
het aantal klachten dat binnenkomt te meten voor en na de 
periode. 
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Instrumenten 
Welke instrumenten staan ter beschikking om de doelen te berei
ken? Dat zijn: 

- Training en opleiding: In het kader van de klantgerichtheid 
zijn al trainingsprogramma's gestart. 

- Het geven van informatie m.b.t. de artikelen wordt binnen 
Procurement aangeduid met de term 'artikelservice'. Nu blijkt 
uit een pas gehouden onderzoek dat de medewerkers binnen de 
groep Algemene Materialen vaak afwezig en elders bezig te zijn 
(44%, zo blijkt uit dat onderzoek).Daarom lijkt een centraal 
infodesk dat continu bemand is ook in dit opzicht een goed 
middel. Zie ook §4.4.3 Promotie. 

Om het personeel beter te motiveren is een advertentiecampagne 
zeer geschikt. Bij een advertentiecampagne snijdt het mes aan 
twee kanten: een effect is het vergroten van de bekendheid van 
de dienst en tevens wordt het personeel beter gemotiveerd. Dit 
komt omdat het personeel dan meer bewust wordt van zijn 
functie, en meer trots wordt op zijn werk. 

§5.5 Marketing-uitgaven 
De marketing-uitgaven zullen warden beschreven per 'P' van de 
marketing~mix. 

§5.5.1 Produkt 
De uitgaven die bij het instrument 'Produkt' gedaan moeten 
warden, zijn uitgaven voor de normalisatie van het assortiment. 
De uitgaven die daarvoor gedaan moeten warden, zijn echter geen 
marketing-uitgaven, maar zijn uitgaven in het kader van verbete
ring van de kwaliteit van de dienstverlening. 

§5.5.2 Prijs 
De kosten die verbonden z1Jn met het geven van kortingen spelen 
hier de belangrijkste rol. 
Van korting type 1 (zie 5.4.2.b} is het onmogelijk een betrouw
bare schatting te geven hoeveel klanten van zo'n korting gebruik 
zouden maken en welk bedrag daarmee gemoeid is. 
Van korting type 2 zien de bedragen er als volgt uit: 
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groep korting bij aantal bedrag waarover kortingspercentage 

klanten korting gegeven 5% 10% 15% 

moet worden f f f 

047 f 40.000,- 6 f 528.000,- * 26.400,- 52.800,- 79.200,-

051 f 27.000,- 8 f 322.000,- 16.100,- 32.200,- 48.300.-

088 f 60.000,- 7 f 706.000,- 35.300,- 70.600,- 105.900,-

702 f 50.000,- 5 f 398.000,- 19.900,- 39.800,- 59.700,-

722 fl00.000,- 4 f 581.000,- 29.050,- 58.100.- 116.200,-

723 f 30.000,- 4 f 156.000,- 7.800,- 15.600,- 31.200.-

TOTALE KOSTEN PER JAAR: 134.500,- 269.100,- 403.600,-

* zie als voorbeeld bijlage 19 

Tabel 7 Uitgaven voor korting type 2 

Van korting type 3 zien de bedragen er als volgt uit: 

groep klanten die korting bedrag waarover kortingspercentage 

krijgen, bestellen: korting gegeven 2% 3% 4% 

(zie tabel 6) moet worden f f f 

047 4 kl. bestellen 5 X 175,- totaal 047 
1 kl. bestelt 5 X 425,- p. week p. jaar 

1 kl. bestelt 5 X 525,- 11.125 578.500 11.570 17.355 23.140 

1 kl. bestelt 5 X 575,-

051 5 kl. bestellen 5 X 125,- totaal 051 

2 kl. bestellen 5 X 175,- p. week p. jaar 

1 kl. bestelt 5 X 325,- 6.500 338.000 6.670 10.140 13.520 

088 1 kl. bestelt 5 X 225,- totaal 088 

1 kl. bestelt 5 X 275,- p. week p. jaar 

1 kl. bestelt 5 X 325,- 13.125 682.500 13.650 20.475 27.300 

3 kl. bestellen 5 X 425,-

1 kl. bestelt 5 X 525,-

702 1 kl. bestelt 10x 225,- totaal 702 

1 kl. bestelt 10x 275,- p. 2 wk. p. jaar 

2 kl. bestellen 10x 325,- 15.750 409.500 8.190 12.285 16.380 

1 kl. bestelt 10x 425,-

722 1 kl. bestelt 10x 325,- totaal 722 

1 kl. bestelt 10x 375,- p. 2 wk. p. jaar 

1 kl. bestelt 10x 425,- 25.750 669.500 13.390 20.085 26.780 

1 kl. bestelt 10x 675,-

1 kl. bestelt 10x 775,-

723 3 kl. bestellen 10x 125,- totaal 723 
2 kl. bestellen 10x 175,- p. 2 wk. p. jaar 

7.250 188.500 3.770 5.655 7.540 

TOTALE KOSTEN PER JAAR : 57.330 86.ooo 114.660 

Tabel 8 Uitgaven voor korting type 3 
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§5.5.3 Promotie 
De uitgaven die gedaan moeten worden bij het instrument 'promotie' 
zijn sterk afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Echter de 
geschatte kosten zijn het eerste jaar ± f 600.000,- . 

§5.5.4 Definitieve prijzen 
Nu extra kosten te verdelen zijn over de verschillende artikel
groepen, meet bekeken worden of deze extra kosten invloed hebben 
op de bodemprijs. 

De promotie-uitgaven (a f600.000,-) zijn op dezelfde manier ver
deeld als in §4.4.2.1. Dus: 
groep 047: 1.74% x 600.000,- = f1044o,
groep 051: 1.37% x 600.000,- = f 8220,
groep 088: 3.71% x 600.000,- = f22260,
groep 702: 1.94% X 600.QQQ,- = f11640,
groep 722: 5.14% X 600.QQQ,- = f30840,
groep 723: 1.06% x 600.000,- = f 6360,-

De toeslagen komen er dan als volgt uit te zien: 

groep uitg. lage toeslag % uitg. hoge toeslag % 
korting-% A B C korting-% A B C 

047 48.410 45 50 60 112.780 55 65 70 
051 30.990 37½ 47½ 57½ 70.040 45 52½ 62½ 
088 71.210 40 52½ 57½ 155.460 47½ 55 57½ 
702 39.730 37½ 47½ 57½ 87.720 45 52½ 62½ 
722 73.280 35 47½ 57½ 173.820 40 52½ 62½ 
723 17.930 37½ 47½ 57½ 45.100 45 52½ 62½ 

Tabel 9 Nieuwe toeslagpercentages bij extra kosten 

Bijv: groep 047 heeft extra uitgaven (bij de laagste kortings
percentages) van f26.400 + fll.570 + fl0.440 = f48.410. Deze 
kosten moeten gedekt worden d.m.v. de verschillende toeslagen. 
Op dezelfde manier als in §4.4.2.a, nl. met de 'trial and error'
methode zijn nu de nieuwe toeslagen berekend. 
Met behulp van deze toeslagpercentages kunnen dan de bodemprijzen 
vastgesteld worden (zie ook bijlage 18). 
Voorbeeld uit klassen A,B en C bij laagste percentages: 
art.nr. 047-023-0076 5.02 x 1.45 = f7.28; 13% duurder dan extern 
art.nr. 047-044-0001 1.14 x 1.50 = fl.71; 3% goedkoper 
art.nr. 047-044-0050 0.73 x 1.60 = fl.17; 61% goedkoper 
art.nr. 051-005-0024 23.50 x 1.375 = f32.31; 2% goedkoper 
art.nr. 051-070-0019 4.32 x 1.475 = f6.37; 25% duurder 
art.nr. 051-088-0072 0.02 x 1.575 = f0.03; 0% goedkoper 

Voorbeeld uit klassen A,B en C bij hoogste percentages: 
art.nr. 047-023-0076 5.02 x 1.55 = f7.78; 20% duurder 
art.nr. 047-044-0001 1.14 x 1.65 = fl.88; 6% duurder 
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art.nr. 047-044-0050 0.73 x 1.70 = fl.24; 59% goedkoper 
art.nr. 051-005-0024 23.50 x 1.45 = f34.08; 3% duurder 
art.nr. 051-070-0019 4.32 x 1.525 = f6.59; 30% duurder 
art.nr. 051-088-0072 0.02 x 1.625 = f0.03; 0% goedkoper 

Het is dus van belang indien deze kortingen gegeven warden en de 
promotie-uitgaven gedaan worden, de nieuwe toeslagen te gaan 
hanteren (afhankelijk van de gehanteerde kortingspercentages). 
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Hoofdstuk 6 Activiteitenplan 

De activiteiten die ondernomen moeten worden, worden in dit 
hoofdstuk besproken. Deze activiteiten volgen direct uit de te 
volgen strategie. Deze wordt hieronder kort samengevat: 

De strategie moet gezien worden tegen de achtergrond dat Pro
curement op bestaande markten met bestaande diensten opereert. 
Ze wil een kwalitatief beter aanbod doen aan de klant dan 
externe leveranciers tegen een acceptabele prijs. 
De strategie m.b.t. het produkt is gericht op onderscheid maken 
in het assortiment op basis van de omzet van de artikelen. 
Procurement zal zich gaan richten op de A-artikelen. 
De strategie m.b.t. de prijs is gericht op het stimuleren van de 
verkoop van deze A-artikelen en op het vergroten van de bestel
groottes en verkleinen van de bestelfrequenties. 
De strategie m.b.t. de promotie is gericht op het bekend maken 
van de mogelijkheden en de procedures van Procurement, dus 
vooral gericht op informeren. 
De strategie m.b.t. distributie is gericht op het direct 
beleveren van de klant op routepunten met vrachtwagens volgens 
bepaalde frequenties. 
De strategie m.b.t. het personeel is gericht op het verwerven 
van de drie C's {zie §5.4.5) bij alle medewerkers. 

Bij het activiteitenplan komt aan de orde wat gedaan moet 
worden, door wie en wanneer. Omdat de precieze tijdsduur van 
iedere activiteit onbekend is, en wel de onderlinge volgorde, 
wordt gewerkt met een stroomschema. Hierna zullen eerst de ac
tiviteiten worden opgesomd, waarna het stroomschema gegeven 
wordt. 

A) wat: het normaliseren van het assortiment; 
wie: produktgroep i.s.m. inkoop en CORA; 
wanneer: activiteit is al gestart. 

B} wat: bestelgroottes en voorraadhoogtes bepalen; 
wie: produktgroep i.s.m. inkoop; 
wanneer: nadat het assortiment genormaliseerd is. 

C) wat: catalogus ontwerpen voor de A-artikelen; 
wie: produktgroep, info-management, drukkerij, mark.coor; 
wanneer: nadat het assortiment genormaliseerd is. 

D) wat: mailing sturen met nieuwe prijzen, ass., kortingen; 
wie: produktgroep; 
wanneer: na het ontwerpen van catalogus en definitieve prijs. 

E) wat: enquete onder klanten houden; 
wie: produktgroep en mark.coor; 
wanneer: zo snel mogelijk. 

F} wat: verbonnersbestand aan afdelingscode koppelen; 
wie: informatie-afdeling; 
wanneer: mogelijk met nieuw systeem, invoerdatum 1/1/'89. 



G) wat: verbruik aan de prijs koppelen; 
wie: informatie-afdeling; 
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wanneer: mogelijk met nieuw systeem, invoerdatum 1/1/'89. 

H) wat: ontwerpen van een marketing-informatiesysteem; 
wie: informatie-afdeling, produktgroep, mark.coor; 
wanneer: mogelijk met nieuw systeem, invoerdatum 1/1/'89. 

I) wat: regelmatig prints aan de klant sturen; 
wie: informatie-afdeling, produktgroep, mark.coor; 
wanneer: na het houden van een enquete onder klanten. 

J) wat: regelmatig prints aan product-manager sturen; 
wie: informatie-afdeling i.s.m. produktgroep; 
wanneer: na het ontwerpen van het informatie-systeem. 

K) wat: kortingen instrueren aan personeel van productgroep; 
wie: leiding van produktgroep; 
wanneer: zo snel mogelijk. 

L) wat: externe prijzen zoeken van A-artikelen; 
wie: produktgroep; 
wanneer: zo snel mogelijk. 

M) wat: nieuwe prijzen in het systeem voeren; 
wie: ipformatie-afdeling i.s.m. produktgroep; 
wanneer: na externe prijzen te hebben gezocht. 

N) wat: infodesk starten; 
wie: produktgroep, mark.coor; 
wanneer: zo snel mogelijk. 

O) wat: klant(on)vriendelijke activiteiten in kaart brengen; 
wie: produktgroep, mark.coor; 
wanneer: zo snel mogelijk. 

P) wat: promotie-activiteiten, zeals het ontwerpen van brochures 
en het ontwerpen van een advertentiecampagne; 

wie: produktgroep i.s.m. ontwerpers, mark.coor; 
wanneer: zo snel mogelijk. 

Verder zijn er belangrijke activiteiten die continu gedaan 
moeten warden. Te noemen zijn hier: 
- bezoek brengen aan klanten; 
- verbonnersbestand up to date houden; 
- transport- en opslagkosten bijhouden; 
- publiciteit verzorgen; 
- advertentiecampagne in bedrijfspers verzorgen. 
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In stroomschema ziet dit er als volgt uit: 

p 

Dit stroomschema geeft aan welke volgorde bij de activiteiten 
aangehouden dient te worden. Wanneer de volgorde aangehouden 
wordt, wil dat niet zeggen dat daarmee het plan volledig is 
ingevoerd. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies: 

1) Het is voor Procurement noodzakelijk om regelmatig marketing
plannen op te stellen. Alleen dan wordt er namelijk regelma
tig en systematisch, en op verschillende niveaus in het 
bedrijf, nagedacht over Procurement. Hierbij komen dan de 
sterke en zwakke kanten van het bedrijf te voorschijn en kan 
op basis daarvan het beleid verder uitgestippeld warden. Door 
het regelmatig opstellen van zo'n marketingplan wordt routine 
verkregen en kost een volgend plan minder moeite. Bovendien 
motiveert zo'n marketingplan, -waarin de doelen en de manier 
waarop die te behalen zijn, beschreven staan-, de werknemers 
in het bedrijf. 

2) Geconcludeerd mag warden dat het tot nu toe gevoerde prijsbe
leid voor Procurement noch voor haar klanten voldoet. De 
manier om met verschillende toeslagen de definitieve prijs te 
bepalen, houdt totaal geen rekening met de markt en is daarom 
niet geschikt. Nu per artikel(groep) de kosten onbekend zijn, 
is oak de winstgevendheid per artikel(groep) niet te bepalen. 
Toeslagen op de inkoopprijs kunnen wel gehanteerd warden om 
de bodemprijzen vast te stellen. Op die manier kunnen de 
kosten toegerekend warden aan de artikelen. Daarnaast moet 
oak gekeken warden naar de prijzen van externe leveranciers. 

3) Klantgerichtheid staat op dit moment hoog in het vaandel bij 
Procurement. Mijns inziens moet aan de term 'klantgericht
heid' de term 'commercieel' toegevoegd warden. 
Nu ligt er namelijk te veel voorraad in de magazijnen 
waardoor klantgerichtheid gehandhaafd wordt. Commercieel 
gezien is een te hoge voorraad ongewenst. Een afweging moet 
daarom gemaakt warden tussen de mate van streven naar klant
gerichtheid en het doel winst te maken. 

4) Overal binnen Procurement wordt op dit moment 'iets' aan 
marketing gedaan. Echter co5rdinatie en overeenstemming ont
breken hierbij. Zander een duidelijk overkoepelend beleid 
bestaat het gevaar van langs elkaar heen werken en van het 
creeren van onoverzichtelijkheid. 

Aanbevelingen: 

1) Regel het contact met de klanten centraal, zodat het niet 
(meer) voor kan komen dat klanten bijv. door drie verschil
lende personen geenqueteerd warden. Bovendien blijft zo 
Procurement voor de klant herkenbaar als een geheel en niet 
als losstaande elementen. Dit zou kunnen door een aparte 
marketingafdeling te starten, die voor alle diensten de 
marketing verzorgt. 

2) Mijns inziens kunnen de voorraadhoogtes naar beneden door het 
invoeren van de eenvoudige A,B,C-analyse. Het prijsbeleid zou 
daaraan aangepast moeten warden. 
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Nabeschouwing 

Volgens McKinsey is het opstellen van een strategie met daarbij 
een marketingplan niet voldoende: Strategie is slechts een van 
de zeven factoren die een firma succesvol maken. De andere zijn: 
Structure, Systems, Style, Staff, Skills en Shared Values. Ook 
deze aspecten verdienen de nodige aandacht. 

Zeals al gezegd is een marketingplan op zich niet voldoende. Een 
goed marketingplan zal niet succesvol zijn als niet aan een aan
tal voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn: 
- er moet steun zijn van het management; 
- de hele onderneming moet een gemeenschappelijk doel voor ogen 

staan; 
- men moet zich realiseren dat wat goed is op de lange termijn, 

niet per se goed is op korte termijn; 
- doelen moeten uitdagend zijn, en ook reeel; 
- noodzakelijke info moet snel te verkrijgen zijn. 

In hoeverre voldoet dit hiervoor beschreven plan nu aan de 
gestelde voorwaarden, m.a.w. hoe kansrijk is dit plan? 

Het plan kan rekenen op steun van het management. Echter naar 
mijn idee is steun van het management alleen niet genoeg. De 
gehele organisatie zou overtuigd moeten warden van het belang 
van zo'n plan, van de top tot aan de werkvloer. Nu is het zo 
dat v~randeringen slechts langzaam doorgevoerd warden, wat 
naar mijn idee te kenmerken is als een mentaliteitskwes- tie. 
Deze afwachtende houding zou moeten veranderen in een actieve 
houding. 

Op dit moment zijn gemeenschappelijke doelen voor Procurement 
gedefinieerd. De interne samenwerking en communicatie zijn 
niet optimaal, zodat in de praktijk niet daarnaar gehandeld 
wordt. 

Binnen Procurement wordt in m1Jn ogen vaak gestreefd naar 
succes op korte termijn. Dit is misschien te verklaren doordat 
vele medewerkers niet lang op dezelfde plaats zitten. De over
dracht van lange-termijn-visies wordt daardoor bemoeilijkt. 
Wanneer de mensen !anger op dezelfde plaats zouden blijven 
zitten, zou dit korte-termijn-denken mogelijk verminderen. 

- De gestelde doelen zijn reeel, maar of zeals 'uitdagend' 
worden aangemerkt ligt vooral aan degene die ze moet uit
voeren. De hier heersende mentaliteit in beschouwing genomen, 
zullen naar mijn mening weinig doelen als 'uitdagend' warden 
gezien. 

Op dit moment is het zeer tijdrovend om de noodzakelijke 
informatie boven water te halen. Gegevens zijn genoeg voor 
handen, maar niet in bruikbare vorm. Verschillende gegevens 
moeten met de hand samengevoegd warden, iets wat niet een 
jaarlijks terugkerend bestanddeel van het marketingplan zou 
moeten zijnT Vooral wanneer de komende jaren jaarlijks een 
marketingplan opgesteld gaat worden, is het noodzakelijk nu 
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een overzicht te maken van de noodzakelijke info m.b.t. 
marketing-beslissingen. Het is raadzaam het huidige 
informatiesysteem daaraan aan te passen. 

In §3.2 zijn uit de literatuur een aantal problemen gehaald 
waarmee men vaak te kampen krijgt bij het opstellen van een 
marketingplan, zoals de vele raakvlakken, de sterke onderlinge 
afhankelijkheid van de instrumenten, de moeilijk meetbare uit
werking, de schaarse informatie en de vele betrokkenen. In 
hoeverre deze problemen bij de totstandkoming van dit plan 
hebben gespeeld, komt hieronder kort aan de orde. 

- Marketingplanning heeft inderdaad veel raakvlakken. Het 
probleem dat het aantal alternatieven toeneemt, meerdere 
oplossingen mogelijk zijn, e.d. is naar mijn idee te ondervangen 
door een duidelijke prioriteitenstelling te maken in de doelen. 
Hierdoor wordt het aantal alternatieven beperkt. 
- Verder is het inderdaad zeer moeilijk om de marketinginstru
menten los van elkaar te zien. Alles hangt met elkaar samen. 
- Van een groot aantal instrumenten is de invloed niet meetbaar. 
Dit is vooral het geval bij het instrument 'promotie'. Om dan 
tot de juiste keuzes te komen (m.b.t. budget, activiteiten, 
e.d.) is vaak niet meer dan koffie-dik-kijken. 
- Informatie is vaak schaars, vooral m.b.t. de uitwerking van de 
marketingmix. Deze informatie is eigenlijk nooit aanwezig. Maar 
na het 9pstellen van een marketingplan is wel duidelijk welke 
info noodzakelijk is. Wanneer die te verkrijgen is, en regelma
tig nodig is, zou ze eigenlijk in direct bruikbare vorm aangebo
den moeten kunnen worden. 
- Het probleem dat optreedt doordat vele personen betrokken zijn 
bij een marketingplan, ligt mijns inziens niet zozeer bij het 
formuleren in begrijpelijke taal, als we in het overtuigen dat 
zo'n plan nodig is. Wanneer niet iedere betrokkene zijn mede
werking zou geven, is het veel moeilijker het plan te laten 
slagen. 
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Afkortingen 
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CORA 
CRO 
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LOK 
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NAK 
NMB 
NV 

ODO 
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p & 0 
PVC 

ROI 

SBU 

TPS 

vc 
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Aanvullingsbriefje 

Caprolactamfabriek 
Computer Lokatie- en Voorraad Informatie Systeem 
Centrale Onderhoudsdienst 
(vervallen per 28-3-1988) 
nieuwe naam: Maintenance 
Centrale Ontvangst- en Regelingsafdeling 
Concern Research en Organisatie 

Divisie Chemische Producten 
Divisie Kunststoffen 
Decision making unit 

Economie en Administratie 

Financiele Order Administratie 

Grafisch Service Centre 

Holland Sweetener Company 
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New Material Business 
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Personeel en Organisatie 
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Return on Investment 
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Technologie, personeel, services 
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Informatieverwerkend Systeem 
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Bijlage 2 

Hieronder volgen de artikelgroepen met hun nummer en omzet: 

NR. NAAM 

47 gereedschap voor metaalbewerking 
51 overig gereedschap 
54 huishoudelijke artikelen 
59 chemicali~n 
60 klinknagels, bouten, schroeven 
71 flens- en stopbuspakking en iso 
72 techn. rubberartikelen 
84 kleding en schoeisel 
85 uitrustingsgoederen 
88 halffabrikaten in kunststoffen 
97 las-, snij- en soldeermiddelen 
702 drukwerken en kantoorbehoeften 
722 drukwerken en kantoorbehoeften 
723 drukwerken en kantoorbehoeften 

totaal 14 groepen 

totaal alg. mat. 

0MZET {fl.) 1985 

537.181,-
479.467,-
556.826,-
560.098,-

1.126. 730,-
1. 751.974,-

651.429,-
2.306.066,-

867.037,-
1. 619. 735, -

446.746,-
467.276,-
969.801,-
409.765,-

12.740.131,-

17.253.664,-

totaal 'Levering uit voorraad' 115.732.217,

Hieruit blijkt dat 14 van de in totaal 72 groepen (19.4%) 
verantwoordelijk zijn voor: 
73.8% van de omzet van alg. mat. en voor 
11.0% van de omzet van Procurement 



(1983 = 100) 1283 1284 1285 1286 1287 
index index index index index 

Levering uit voorraad 

1 kosten materiaal in mln 108.0 100 118.5 110 115.9 107 134.o 124 139.6 129 
2 opbrengst in mln 21.1 100 23.8 113 22.6 107 24.8 118 33,5 159 
3 omzet in mln 129.1 100 142",3 110 138.5 107 158.8 123 173.1 134 
4 % opbrengst vd omzet 16.3 100 16.7 102 16.3 100 15.6 96 19.4 119 
5 aant verbonningen xl000 465 100 455 98 485 104 532 114 550 118 

16 gem besteed bedrag 278,- 100 313,- 113 286,- 103 298,- 107 315,- 113 

7 voorraad in mln 138 100 152 110 163 118 181 131 189 138 
8 waarvan t.b.v. 1MB 77 100 86 112 92 119 104 135 106 138 
9 waarvan t.b.v. klanten 60 100 66 110 71 118 76 127 83 138 

Inkoopservice 

10 kosten materiaal in mln 331.0 100 392.0 118 483.4 146 562.5 170 577.1 174 
11 opbrengst in mln 13.8 100 14.5 105 16.9 122 18.0 130 20.2 146 
12 omzet in mln 344.8 100 406.5 118 500.3 145 580.5 168 597,3 173 
13 % opbrengst vd omzet 4.0 100 3.6 90 3,4 85 3.1 78 3,4 85 
14 aant aanvragen xl000 15 100 16 107 17 113 20 133 22 147 
15 gem besteed bedrag xl000 23.0 100 25.4 110 29.4 128 29.0 126 27.2 118 

Andere diensten 

16 opbrengst 3,5 100 2.4 69 5,5* 157 6.6 189 6.9 197 

1MB T0TAAL tJj 
I-'· 

17 kostprijs vd omzet 439.0 100 510.5 116 599,3 137 696.5 159 716.8 163 w. 
I-' 

18 opbrengst 38.4 100 40.7 106 45.0 117 49.4 129 60.6 158 Pl 
(Q 

19 omzet 477.4 100 551. 2 115 644.3 135 745.9 156 777.4 159 (D 

20 % opbrengst vd omzet 8.0 100 7.4 93 7,0 88 6.6 83 7,7 96 w 
21 exploitatiekosten 39.2 100 36.7 94 42.0 107 48.3 123 52.0 133 
22 resultaat -0.8 +4.o +3.0 + 1. 1 +5.4** 

* vanaf 1985 inclusief Grafisch Service Center (GSC) 
** inclusief verrekende rente en WIR-premie 



Bijlage 4 

Klanten van artikelgroep 047 
In 1987 waren er 129 afdelingen die gereedschappen voor 
metaalbewerking uit voorraad hebben afgenomen. Deze 129 
afdelingen kunnen als 129 klanten warden gezien. 

Groep 047 

'Grote' ktanten (meer dan 17. van de totaie omzet): 
- 22 van 129 afdetingen (177.); 
- ±707. van de omzet; 
- ±507. van het aantai verbonningen; 
- 757. van het aantai spoedverbonningen. 

1985 1987 
index index 

omgezet bedrag I 537.181 100 I 620.670 115 
toesiag 1007. I 537.181 100 I 620.670 115 
betaaid bedrag I 1.074.362 100 f 1.241.339 115 
aantai verbonningen 16748 100 17440 104 
aantai artikeien in 
assortiment 892 100 984 110 

gem. voorraad '87 f 684452 
verbruik '87 f 620670 
Er Zigt voor 1.1 jaar op voorraad. 

Grootste ktanten op sub-afdetingsniveau (naar omzet): 
- CRO aig werkregetingsbureau {11.587.); 
- LBV IMB rayon 1 decentraie magazijnen (11.187.); 
- LBV COD werktuigkundige werkpiaats wwl {9.067.). 
Grootste ktanten op afdetingsniveau (naar omzet): 
- LBV COD (307.); 
- Services (12.77.); 
- LBV IMB (12.47.); 
- CRO atg (12.27.). 
Grootste ktanten op divisieniveau (naar omzet): 
- Limburg BV (>507.); 
- Divisie Kunststoffen (>217.); 
- CRO (147.). 

Grootste kZanten naar Junette van de afdeitng bekeken: 
- onderhoudsafdetingen (527.); 
- research (177.); 
- produktie (127.). 

Grootste ktanten op sub-afdetingsniveau naar aantai verbonnin
gen: 
- CRO aig werkregetingsbureau (1343 verbonningen); 

service onderhoudsgroep sector pvc (784); 
LBV IMB rayon 1 decentraie magazijnen (690); 
LBV COD eiectr. instrum. dienst e/i werkpiaats (630); 
LBV COD werktuigkundige werkpiaats wwl (518). 



Bijlage 5 

Klanten van artikelgroep 051 
In 1987 waren er 133 afdelingen die artikelen uit groep 051 uit 
voorraad hebben afgenomen. Deze 133 afdelingen kunnen weer als 
133 klanten warden gezien. 

Groep 051 

'Grote' klanten (meer dan 17. van de totale omzet): 
- 26 van 133 afdelingen (207.); 
- 677. van de omzet; 
- 557. van het aantal verbonningen; 
- 477. van het aantal spoedverbonningen. 

1985 1987 
index index 

omgezet bedrag I 479.467 100 I 484.096 101 
toeslag 1007. I 479.467 100 I 484.096 101 
betaald bedrag I 958.934 100 I 968.192 101 
aantal verbonningen 19748 100 18875 96 
aantal artikelen in 
assortiment 560 100 570 102 

gem. voorraad '87 f 541091 
verbruik '87 f 484096 
Er ligt voor 1.1 jaar op voorraad. 

Grootste klanten op sub-afdelingsniveau (naar omzet): 
- LBV IMB rayon 1 decentrale magazijnen (8.837.); 
- CRO alg werkregelingsbureau (4.237.); 
- LBV COD werktuigkundige werkplaats cra2. 
Grootste klanten op afdelingsniveau (naar omzet): 
- LBV COD (23.27.); 
- Services (17.27.); 
- LBV IMB (12.07.). 
Grootste klanten op divisieniveau (naar omzet): 
- Limburg BV (±467.); 
- Divisie Kunststoffen (±257.). 

Grootste klanten naar functie van de afdeling: 
- onderhoudsafdelingen (607.); 
- rest (waaronder IMB) (137.); 
- research (107.). 

Grootste klanten op sub-afdelingsniveau naar aantal verbonnin
gen: 
- CRO alg werkregelingsbureau (1116 verbonningen); 
- service onderhoudsgroep sector pvc (780); 
- LBV COD electro-instrument. dienst e/i werkplaats (742); 
- Business eenheid vezelgrondstoffen onderhoudsgr. cap (553); 
- service onderhoudsgroep nak 4 (531); 
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Klanten van artikelgroep 088 
In 1987 waren er 148 afdelingen die artikelen van groep 088 uit 
voorraad hebben afgenomen. Deze 148 kunnen ook als 148 klanten 
worden gezien. 

Groep 088 

'Grote' kZanten (meer dan 17. van de totaZe omzet): 
- 25 van 148 afdeZingen (±187.) 
- 667. van de omzet; 
- 617. van het aantai verbonningen; 
- ±707. van het aantaZ spoedverbonningen. 

1985 1987 
index index 

omgezet bedrag f 1.619.735 100 J 1.512.172 93 
toesZag 257. J 404.934 100 J 378.043 93 
betaaZd bedrag f 2.024.669 100 J 1.890.215 93 
aantaZ verbonningen 12316 100 10395 84 
aantaZ artikeZen in 
assortiment 1008 100 1014 1ru 

gem. voorraad '87 f 1139426 
verbruik '87 f 1512172 
Er Zigt voor 0.8 jaar op voorraad. 

Grootste kZanten op sub-afdeZingsniveau (naar omzet): 
- CRO aZg werkregeZingsbureau (7.517.); 
- LBV COD werktuigkundige werkpZaats wwl (6.357.); 
- Business eenheid vezeZgrondstoffen onderhoudsgr. cap (6.197.) 
Grootste kZanten op afdeZingsniveau (naar omzet); 
- LBV COD (24.37.); 
- Services (14.27.); 
- CRO aZg (12.67.). 
Grootste kZanten op divisieniveau (naar omzet): 
- Limburg BV (>307.); 
- Divisie Chemische Produkten {227.); 
- Divisie Kunststoffen (±207.). 

Grootste kZanten naar Junctie van de afdeZing: 
- onderhoudsafdeZingen (617.); 
- research (197.); 
- produktie-afdeZingen (127.). 

Grootste kZanten op sub-afdeZingsniveau naar aantaZ verbonnin
gen: 
- CRO aZg werkregeZingsbureau (1185 verbonningen); 
- CRO aZg beheer semitechniek (1112); 
- LBV COD werktuigkundige werkpZaats wwl (628); 
- CRO aZg technische ondersteuning (389); 
- Business eenheid vezeZgrondstoffen onderhoudsgr. cap {333); 
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Klanten van artikelgraep 702 
In 1987 waren er 133 afdelingen die artikelen uit graep 702 
hebben afgenamen. Oak deze afdelingen kunnen weer als 133 
klanten warden gezien. 

Groep 702 

'Grote' klanten (meer dan 17. van de totale omzet): 
- 19 van 133 afdelingen (147.); 
- 677. van de omzet; 
- 367. van het aantal verbonningen; 
- 267. van het aantal spoedverbonningen. 

1985 
index 

omgezet bedrag I 467.276 
toeslag 357. /1~.M7 
betaald bedrag I 630.823 
aantal verbonningen 376 
aantal artikelen in 
assortiment 6 

gem. voorraad in '87 f 109172 
verbruik '87 f 717732 
Er ligt voor 0.2 jaar op voorraad. 

100 
100 
100 
100 

100 

1987 

f 717.732 
I 251.206 
I 968.938 

1992 

7 

index 
154 
154 
154 
530 

117 

Grootste klanten op sub-afdelingsniveau (naar omzet): 
- LBV IMB rayon 2 offices (11.717.); 
- LBV LOK interne dienst (8.827.); 
- LBV IMB leiding materiaalbedrijf (8.357.). 
Grootste klanten op afdelingsniveau (naar omzet): 
- LBV IMB (23.47.); 
- LBV LOK (8.87.); 
- Technologie, personeel, services dcp (8.87.). 
Grootste klanten op divisieniveau (naar omzet): 
- Limburg BV (457.); 
- Divisie Kunststoffen (217.); 
- Divisie Chemische Produkten (127.). 

Grootste klanten naar functie van de afdeling: 
- rest (waaronder IMB) (307.); 
- onderhoudsafdelingen (217.); 
- algemene zaken (177.). 

Grootste klanten op sub-afdelingsniveau naar aantal verbonnin
gen: 
- CRO research bedrijfsondersteuning (142 verbonningen); 

LBV IMB rayon 2 offices (81); 
CRO res procestechnologie (58); 
LBV IMB leiding materiaalbedrijf (49); 
CRO alg werkregelingsbureau (46). 
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Klanten van artikelgroep 722 
In 1987 waren er 193 afdelingen die kantoorbehoeften uit 
voorraad hebben afgenomen (groep 722). Deze 193 afdelingen 
kunnen ook als 193 klanten worden gezien. 

Groep 722 

'Grote' kLanten (meer dan 17. van de totaie omzet): 
- 20 van 193 a/deLingen (107.); 
- 517. van de omzet; 
- 277. van het aantai verbonningen; 
- 577. van het aantai spoedverbonningen. 

1985 1987 
index index 

omgezet bedrag I 969.801 100 f 1.867.465 193 
toesLag 357. I 339.430 100 I 653.613 193 
betaaLd bedrag I 1.309.231 100 f 2.521.078 193 
aantai verbonningen 12173 100 58055 477 
aantai artikeLen in 
assortiment 495 100 679 137 

gem voorraad '87 f 1151772 
verbruik '87 f 1867465 
Er Ligt voor 0.6 jaar op voorraad. 

Grootste kLanten op sub-afdeLingsniveau (naar omzet): 
- Controi (7.877.); 
- LBV IMB rayon 2 offices (6.727.); 
Grootste kLanten op afdeLingsniveau (naar omzet): 
- LBV IMB (13.37.); 
- LBV COD (9.67.); 
- CRO research (8.07.); 
Grootste kLanten op divisieniveau (naar omzet): 
- Limburg BV (327.); 
- Divisie Kunststo/fen (257.). 

Grootste kLanten naar functie van de afdeLing: 
- rest (waaronder IMB) (227.); 
- onderhoudsa/deLingen (197.); 
- research (187.). 

Grootste kLanten op sub-afdeLingsniveau naar aantai verbonnin
gen: 
- CRO aLg werkregeLingsbureau (1562 verbonningen); 
- LBV IMB rayon 2 offices (1449); 
- New MateriaL Business appL.res. & techn serv. beheer {1072); 
- CRO research procestechnoLogie (1049); 
- LBV COD cb aLg (1049). 
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Klanten van artikelgroep 723 
In 1987 waren er 147 afdelingen die artikelen uit groep 723 
hebben afgenomen en zodoende oak 147 klanten. 

Groep 723 

'Grote' klanten (meer dan 17. van de omzet): 
- 20 van 147 a/delingen (13.67.); 
- 677. van de omzet; 
- 397. van het aantal verbonningen; 
- 33.37. van het aantal spoedverbonningen. 

1985 1987 
index index 

omgezet bedrag I 368.695 100 I 414.887 113 
toes Lag 357. I 129.043 100 f 145.210 113 
betaald bedrag I 497.738 100 I 560.097 113 
aantal verbonningen 504 100 2206 438 
aantal artikelen in 
assortiment 59 100 64 108 

gem. voorraad '87 / 302542 
verbruik '87 f 414887 
Er ligt voor 0.7 jaar op voorraad. 

Grootste klanten op sub-afdelingsniveau (naar omzet): 
- CRO res chem. fys. ond. & analyse (7.877.); 
- CRO res bedrij/sondersteuning (7.19); 
- LBV IMB rayon 2 of/ices (6.537.). 
Grootste klanten op a/delingsniveau (naar omzet); 
- CRO research (207.); 
- LBV IMB (8.77.); 
- TPS DCP (7.77.). 
Grootste klanten op divisieniveau (naar omzet): 
- CRO (277.); 
- LBV (227.); 
- DKS (147.). 

Grootste klanten naar functie van de a/deling: 
- research (297.); 
- rest (waaronder IMB) (237.); 
- algemene zaken (137.). 

Grootste klanten op sub-a/delingsniveau naar aantal verbonnin
gen: 
- Concernstafdienst public relations (105 verbonningen); 
- CRO res chem. /ys. ond. & an. (85); 
- LBV IMB rayon 2 of/ices (79); 
- CRO alg werkregelingsbureau (72); 
- CRO algemene voorzieningen (71). 
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A, Ben C-artikelen voor iedere groep 

groep 047 
A: 191 artikelen met een omzet > f 700,-
B: 182 artikelen met een omzet tussen f 300,- en f 699,
C: 611 artikelen met een omzet tussen f 0,- en f 299,-

groep 051 
A: 115 artikelen met een omzet > f 1000,-
B: 175 artikelen met een omzet tussen f 200,- en f 999,
C: 280 artikelen met een omzet tussen f 0,- en f 199,-

groep 088 
A: 222 artikelen met een omzet > f 1000,-
B: 391 artikelen met een omzet tussen f 0,- en f 999,
C: 401 artikelen met een omzet van f 0,-

groep 722 
A: 133 artikelen met een omzet > f 3000,-
B: 197 artikelen met een omzet tussen f 700,- en f 2999,
C: 349 artikelen met een omzet tussen f 0,- en f 699,-

groep 
A: 6 
B: 13 
C: 45 

723 
artikelen met een omzet > f 10.000,-
artikelen met een omzet tussen f 2000,- en f 9999,
artikelen met een omzet tussen f 0,- en f 1999,-
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Toeslagen voor de groepen 088, 702, 722 en 723 

kosten voor de groep 88 zijn: 
7.000.000 * 3.71 % 

- 15% winst te behalen 
= f 259.700,
= f 185.250,

totaal = f 444.950,-

Dit bedrag moet gedekt worden door de A-, B-, en C-artikelen. 
De geschatte omzet in '89 is~ maal de omzet in 1 87 (§5.1.4) 

A: 84.6 % X (f 1.300.000 X .95) X 35 % toeslag = f 365.684,-
B: 15.4 % X ( idem ) X 45 % toeslag = f 85.586,-
C: 0.0 % X ( idem ) X 55 % toeslag = f 0 -

f 451.270,-
Door deze toeslagen te hanteren wordt het bovenstaande bedrag ad 
444.950,- gedekt. 

- kosten voor de groep 702 zijn: 
7.000.000 * 1.94 % = f 135.800,

f 108.120,
f 243.920,-

- 15% winst te behalen = 
totaal = 

Dit bedrag moet gedekt worden door de A-, B-, en C-artikelen. 
De geschatte omzet in '89 is 1.06 maal de omzet in 1 87 (§5.1.4) 

A: 75.8 % X {f 680.000 X 1.06) X 32½% toeslag = f 177.569,-
B: 21.3 % X ( idem ) X 40 % toeslag = f 61.412,-
C: 1.8% X ( idem ) X 50 % toeslag = f 6.487,-

f 245.468,-
Door deze toeslagen te hanteren wordt het bovenstaande bedrag ad 
243.920,- gedekt. 

kosten voor de groep 722 zijn: 
7.000.000 * 5.14 % 

- 15% winst te behalen 
= f 359.800,
= f 283.500,

totaal = f 643.300,-

Dit bedrag moet gedekt worden door de A-, B-, en C-artikelen. 
De geschatte omzet in '89 is l.:_.Q2 maal de omzet in 1 87 (§5.1.4) 

A: 78.4 % X (f 1.800.000 X 1.05) X 32½% toeslag = f 481.572,-
B: 16.6 % X ( idem ) X 40 % toeslag = f 125.496,-
C: 5.0 % X ( idem ) X 50 % toeslag = f 47.250,-

f 654.318,-
Door deze toeslagen te hanteren wordt het bovenstaande bedrag ad 
643.300,- gedekt. 

f 

f 

f 



kosten voor de groep 723 zijn: 
7.000.000 * 1.06 % 

- 15% winst te behalen 
= f 74.200,
= f 57.720,

totaal = f 131.920,-

Dit bedrag moet gedekt worden door de A-, B-, en C-artikelen. 
De geschatte omzet in '89 is 1.04 maal de omzet in '87 (§5.1.4) 

A: 77.7 % X (f 370.000 X 1.04) X 32½% toeslag = f 105.244,-
B: 14.7 % X ( idem ) X 40 % toeslag = f 22.626,-
C: 7.6 % X ( idem ) X 20 % toeslag = f 14.622,-

f 142.492,-
Door deze toeslagen te hanteren wordt het bovenstaande bedrag ad 
131.920,- gedekt. 

f 
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Vergelijking prijzen 47 en 51; Procurement - extern. 

groep 47 
A: alle artikelen met omzet > 700,-; toeslag = 35 % 

art.nr. 
047-025-0030 f 12.50 x 1.35= f 16.88 ► 10 % duurder 
047-023-0076 f 5.02 X 1.35= f 6.78 ► 5 % tt 

047-044-0009 f 1.73 x 1.35= f 2.34 ► 22 % goedkoper 
047-044-0013 f 3.08 X 1.35= f 4.16 ► 33 % tt 

(f 15.29) 
(f 6.44) 
(f 2.99) 
(f 6.16) 

B: alle artikelen met omzet tussen 300,- en 699,-; toeslag = 45 % 
art.nr. 
047-044-0002 f 1.01 X 1.45= f 1.46 ► 8 % duurder (f 1.35) 
047-044-0001 f 1.14 X 1.45= f 1.65 ► 7 % goedkoper (f 1.76) 
047-023-0072 f 2.60 X 1.45= f 3.77 ► 34 % " (f 5.67) 
047-023-0071 f 2.48 X 1.45= f 3.60 ► 37 % " (f 5.67) 

C: alle artikelen met omzet tussen 0,- en 299,-; toeslag = 55 % 
art.nr. 
047-044-0050 f 0.73 x 1.55= f 1.13 ► 62 % goedkoper (f 2.99) 

groep 51 
A: alle artikelen met omzet > 

art.nr. 
051-070-0023 f 8.96 X 1.3 
051-005-0024 f 23.50 X 1.3 
051-088-0073 f 0.04 X 1.3 
051-081-0607 f 3.98 X 1.3 

1.000,-; toeslag = 30 % 

= f 11.65 ► 30 % duurder (f 8.96) 
= f 30.55 ► 8 % goedkoper (f 32.95) 
= f 0.05 ► 17 % " (f 0.06) 
= f 5.17 ► 24 % II (f 6.76) 

B: alle artikelen met omzet tussen 200,- en 999,-; toeslag = 45 % 
art.nr. 

C: 

051-072-0021 f 8.02 x 1.45= f 11.63 ► 96 % duurder 
051-070-0019 f 4.32 X 1,45= f 6.26 ► 23 % " 
051-044-0065 f 20,50 x 1.45= f 29.73 ► 1 % goedkoper 
051-074-0014 f 3,51 X 1.45= f 5,09 ► 8 % tt 

alle artikelen met omzet tussen 0,- en 199,-; toeslag = 
art.nr. 
051-070-0011 f 5.30 X 1.55= f 8.22 ► 41 % duurder 
051-088-0072 f 0.02 X 1.55= f 0.03 ► 0 % goedkoper 
051-089-0010 f 1. 72 X 1.55= f 2.67 ► 3 % " 
051-088-0077 f 0.25 X 1.55= f 0.39 ► 3 % " 

(f 5.89) 
(f 5.06) 
(f 29.80) 
(f 5.56) 

55 % 

(f 5.80) 
(f 0.03) 
(f 2.73) 
(f 0.40) 



1987 
Klanten artikelgroep 047 

Naam 

cro alg wr 
lbv imb rayon 1 
lbv cod cww wwl 
serv. odg s. pvc 
lbv cod eid eibd 
lbv cod cww cra2 

bedrag 
in fl. 

144.204,-
139.180,-
112.800,-
44.702,-
44.104,-
43.240,-

aantal 
speed 

7 
0 

11 
1 

10 
0 

Bijlage 19 

werkelijk 
bedrag in fl. 

143.854,-
139.180,-
112.250,-
44.652,-
43.604,-
43.240,- (totaal ±528.000,-) 

zes klanten (= ±307.) zouden korting moeten kunnen krijgen. 
Het kortingsbedrag Zigt dan bij f 40.000,-

lbv per co opl 39.758,- 1 39.708,-
pp psc 33.514,- 5 33.264,-
lbv cod cww cral 33.108,- 0 33.108,-
lbv cod eid einp 32.892,- 6 32.592,-
lbv cod cww ww2 25.775,- 1 25.725,-
serv. odg s. nak3 21.188,- 4 20.988,-
serv. odg s. hdpe 20.232,- 3 20.082,-
lbv atv odg w ener 19.000,- 4 18.800,-
serv. odg s. nak4 18.414,- 0 18.414,-
be vgr odg cap 15.954,- 1 15.904,-
service lab kcp 14.912,- 2 14.812,-
lbv atv odg w mil 14.246,- 1 14.196,-
nmb kleurenfabriek 13.948,- 0 13.948,-
lbv imb centr mag 12.820,- 0 12.820,-
serv. odg s. ept 12.538,- 0 12.538,-
lbv atv odg e 12.462,- 0 12.462,-
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0verzicht van de mogelijkheden van ieder instrument uit de 
promo tie-mix 

'Advertising' pers 2,3,4,8,9,12,14,18 
ether 
alg. drukwerk 

brieven 

beurzen 
sponsoring 
nieuwe media 

buiten obj. 
binnen obj. 

1,2,3,4,5,7,8,9,12,13,14, 
15,16,18,19,20 
2,3,4,8,9,10,11,12,13,14, 
17,19,20,21,22 
1,4,5,7,15,16 
1,2,7,8,14,18 
1,2,3,4,5,13,14,15,16,17, 
19 
1,2,3,4,9,14 
1,2,3,4,9,14 

'Sales promotion' prijskorting 
gratis art. 

2,4,5,9,12,14 

'Publicity' 

prijsvraag 2,4,14,18 
spaaractie 2,4,14,18 
zegelsysteem 2,4,14,18 
monsters 2,4,5,8,15,18,19 
spelletjes 2,4,14,18 
personality promotion 
geschenkverpakking 

persbericht 

toespraken 
seminars 
jaarlijkse rapp. 
goede doelen 
P.R. 
- rondleidingen 
- knipselkrant 

1,2,3,5,7,8,9,10,12,14,15,16 
18,19,21 
1,2,3,4,7,8,9,14,16,18,20 
1,2,7,8,14,18 
1,2,7,8,14,18 
1,2,7,8,14,18 
1,2,3,7,8,9,14,18 

- mededelingenbord 
- circulaires 
- huisstijl 

'Personal selling' pers. contact 
- telefonisch 
- mondeling 
infodesk 

1 t/m 22 
1 t/m 22 
3,4,5,6,9,10,11,13,15,16,17 
19,20,21 

De hierboven genoemde nummers corresponderen met de nummers in 
tabel 5, pag. 56. 
De meest geschikte instrumenten zijn die instrumenten waarmee 
de meeste informatie-behoeften en -wensen kunnen worden gedekt, 
ofwel die instrumenten waarachter de meeste nummers staan. 


