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oorwoord 

De studie Technische Bedrijfskunde wordt op de Technische Universiteit Eindhoven 
afgesloten met een afstudeerstage in een bedrijf Dit verslag is het resultaat van mijn 
afstudeerproject. 

Op zoek naar een opdracht op het raakvlak van inkoop, logistiek en productontwikkeling ben ik bij Kappa 
Packaging terechtgekomen. De opdracht heeft plaatsgevonden voor alle werkmaatschappijen in 
Nederland in opdracht van bet hoofdkantoor en is in oktober 1997 gestart. Doordat ik geen werkplek 
binnen het bedrijf had, was het soms moeilijk om gemotiveerd te blijven. Mede door de bezoekjes aan de 
werkmaatschappijen en de klanten, de bijeenkomsten in de customerservice werkgroep en de gesprekken 
op het hoofdkantoor heb ik het toch uitstekend naar mijn zin gehad. 

Bij deze wil ik de volgende personen bedanken: 
Finn Wijnstra, voor het eerste contact met Kappa Packaging en het feit dat hij in de eerste maanden van 
het onderzoek altijd klaar stond om te helpen. 
Jan Willem van der Veen, mijn bedrijfsbegeleider, voor het vrijmaken van de weg binnen Kappa 
Packaging, voor het leren ontwikkelen van een langetermijnvisie en omdat hij altijd we! een gaatje in zijn 
overvolle agenda kon vinden, wanneer dit nodig was. 
De begeleiders van de universiteit omdat ze me ieder op hun eigen manier gestimuleerd hebben er het 
maxi male uit te halen. 
Monique, omdat zij er altijd voor me was ook wanneer ik het allemaal even niet zo leuk vond. 

Bob 
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bstract 

Kappa Packaging, supplier of ( corrugated) transport packages, wants to distinguish oneself from 
competition by operating more customer-oriented. Customer service should serve as an instrument to 
achieve this. Several services are developed. By means of market research customers' needs as well as the 
developments in the near future are examined. The result has been worked out for different customer 
groups and the main customer group of Kappa Packaging has been indicated. 
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Origin 

ummary 

The investigation entitled 'customer service packed in transport packages ' has been taken 
place in order of Kappa Packaging. With a turnover of three billion guilders a year, 49 
plants in nine countries and over 8000 full-time employees, Kappa Packaging is the third 
largest supplier of paper and board packages in Europe. It has three main activities: paper 
recycling, recycled paper production and converting. 
The investigation focused on the eight converting companies in The Netherlands. Kappa 
Packaging has a decentralised organisation. Every operating company gives its own 
interpretation of Kappa's policy, what has been one of the main problems during the 
investigation. 

As market leader of transport packages in the Netherlands and one of the main producers in Europe, 
Kappa Packaging wants to look critically at developments in industrial market. One of the developments 
is the purchasing function, which is getting more professional. Buying decisions are often made by cross
functional teams for all the operating companies in order to get a price discount for high volumes. For the 
same reason, companies collaborate in purchasing combinations. Co-operation creates time to take a 
better look into the market and gain more insight into the price construction. The prices of raw materials, 
wages and additional value are known. In addition, the customer wants more for less money and his needs 
are changing rapidly. A development that has started much earlier but continues nowadays is the 
outsourcing of non-core activities. 
Anno 1998, many producers of (corrugated) board are able to produce packages of high quality, deliver 
reliable for a reasonable price. Quality, reliability and price are therefore no longer distinguishing factors. 
For these reasons, KNP BT Packaging is looking for customer service elements to create added value for 
its customers and to secure profit for itself. The investigation is meant to answer which elements are 
valued by which customers. 

Problem definition and assignment formulation 

ln order to distinguish oneself from competitor, Kappa Packaging wants to operate more customer
oriented. Besides the inevitable product service, Kappa Packaging wants to serve other customers' needs 
by offering customer service. The main goal of Kappa Packaging is to make profit. By offering customer 
service one hopes to increase the perceived value of the transport package and thereby justify a higher 
price. In the meantime, several services are developed. It is unknown to what extent the needs for these 
services are and what the developments are. This leads to the following assignment: 

I CREATE A STRATEGIC DOCUMENT CUSTOMER SERVICE 

In this document, several subjects need to be worked out. The assignment can be split up as follows: 

1. Finding out customers' service needs and preferences 

2. Creating uniform customer groups 

3. Indicating opportunities and improvements per customer group SUB-ASSIGNMENTS 

4. Estimating the development of customer service needs and preferences 

~ 5. Doing tangible recommendations ~ 
------------------

Figure 1.1 The assignment split up into sub-assignments 
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In order to fulfil these sub-assignments, six questions have to be answered. 
1. Which customer service elements do the different customer groups desire and which do they require? 
2. Which factors determine the need for certain customer service elements? 
3. To what extent are customer service elements determining the suppliers ' selection? 
4. How well performs Kappa Packaging on the different customer service elements at this moment? 
5. Which developments in customer service are to be expected in the next five years? 
6. Which customer service elements qualify for improvement firstly? 
To answer these six questions, 23 current customers have been interviewed on customer service and 
related subjects. The partners turned out to be heterogeneous, by which additional information was 
needed. A written questionnaire was sent to the same 23 customers, based on the answers of the 
interview. Only 11 customers, all partners, filled in the questionnaire. Hereby, the additional character 
was limited, but within the group partners more information has been obtained. 

Kappa Packaging 

History 
In the last five years, certain important developments have taken place affecting current policy: 
• 1993-1996: right after the merger of KNP, BT and VRG, research has been carried out to Kappa 

Packaging's ideal organisation. To keep the existing market share, operating companies should 
operate on behalf of their own name and profitability. As a consequence, the salesmen could come 
across colleagues at the customer. 

• 1996-1997: one realises that competing loses much profit. The operating companies are urged to 
co-operate . Joint product development is another advantage. 

• 1997-1998: the operating companies are specialising in a certain product or market segment to 
improve product and market knowledge. 

Market segments 
At central and local ( operating companies) level, different market segments are used. In order to be able 
to carry out an assignment for all operating companies, only one segmentation should be used. Therefore, 
four customer groups were given at the start of the investigation. These groups are not really used, but 
serve as a philosophy helping to understand the differences in customer's service needs. 
1. Shoppers: these customers look only at their own link in the chain. The package must be of a 

reasonable quality for the lowest possible price. They easily change from supplier. One enters into a 
contract only in case of financial benefits. 

2. Performers: these customers look at their own link in the chain, but want their product to perform 
well at their customer. For this reason, the transport package should perform optimal. The supplier 
should deliver high quality and in time. Price must be competitive. Sometimes, one enters into a 
contract and the co-operation with the supplier is limited. 

3. Partners: these customers want to co-operate with the supplier and look for improvements in the 
chain. They look at the transport package as an important tool to control their processes. Besides an 
excellent quality and reliability of delivery, they expect the supplier to think along about important 
developments and to tune processes. Price must also for the partners be competitive. Often, one enters 
into a long-term contract (verbal or written). 

4. Chain-directors: these customers have the same demands and wishes as partners. Their position of 
power differs what is expressed by their influence in the chain. The role for the supplier is smaller. ln 
general, chain-directors act like partners and will not be considered separately. 

In addition, the classification is about the relationship with the customer. To what extent is the customer 
willing to co-operate and to what extent does he assume a win-win-situation? 

Account management 
The operating companies of Kappa Packaging use account management at different levels and in different 
forms. At central level, the Euro-account managers are authorized to make contracts for all operating 
companies. At local level, the account managers mainly coordinate, internally and externally. By using 
account management, Kappa Packaging wants to put the customer centrally instead of the product. 
Customer service is a tool to realise this. Account management at Kappa Packaging is still in its infancy. 
Introduction of account management is also a long-lasting process. 
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Results 

The results of the market research will be discussed by answering the six questions stated earlier. 

Desired and required customer service elements 
A distinction between preferred and needed elements is difficult to make. An excellent reliability of 
delivery, a competitive price and a correct quality are definitely needed by every customer group. For the 
shoppers these are the main elements and one is not prepared to pay for other services. Beside these 
elements, performers sometimes demand a short delivery time. In addition, partners demand flexibility 
and package development in certain cases. Desired elements are: receiving pro-active information about 
price, market and technical developments, one speaking-point for all operating companies and think along 
with the customer. 

Factors determining the need for certain customer service elements 
A number of factors that affect the needs of customers are found. Professionalism of purchasing is one of 
those factors. Partners have a more professional purchasing department than performers and shoppers. 
The use of suppl ier classifications and the use of cross-functional buying teams show this. Management 
of shoppers makes the supplier' s selection. The purchasing department makes the selection for performers 
and a cross-functional team or the purchasing department for partners. The function of the transport 
package also differs among customer groups. Shoppers use it for transportation on ly, performers and 
partners also for promotion. The last big difference is the price segment in which the customer groups 
operate. From shoppers to partners this segment becomes higher. 
The groups of shoppers and performers are reasonable homogeneous for these factors. The group of 
partners on the other hand is heterogeneous and will be split up. 

Customer service elements determining the supplier's selection 
By choosing a very broad definition of customer service, almost all elements determining the supplier's 
selection are included. Because the shoppers and performers did not fill in the questionnaire, a limited 
picture is obtained. They attach much importance to competitiveness, correct quality and a good 
reliability of delivery. Besides these three elements, the partners attach much importance to optimising 
costs, controlling the process of Kappa Packaging and flexibility of delivery. 

Performance of Kappa Packaging 
Kappa Packaging performs nearly the same as the competitors on most important elements. 
Distinguishing oneself from competitor proves to be difficult in this line of business. Interviews gave 
most insight in the performance. Kappa Packaging performs well on development of packages and 
account management. The main weakness of Kappa Packaging is not giving pro-active information about 
price, market and innovation developments. 

Developments 
A distinction can be made between several developments, which will influence customer service. First of 
all, developments in the marketplace of the customers prescribe whether customer service is important or 
not. In addition, several developments in packaging lead to a pressure on the transport package. At last, 
customers are asked for their vision on the developments of customer service. 
The most important development in the marketplace is the ever-growing customers (retailers), which will 
lead to larger customers for Kappa Packaging (producers). The number of companies that purchase 
centrally will continue to grow and central purchasing will take place on a larger scale. Companies that 
purchase centrally have stricter demands than other companies. While the number is growing, the average 
demands will be stricter. 
The main developments in packaging are: 
• the number of different packages increase; 
• the contents of packages decreases; 
• the calling unit of their customers (retailers) decreases; hereby, the calling frequency decreases; 
• the calling unit of the customers of Kappa Packaging (producers) will be the same (but mixed) or 

smaller. 
The spoken customers expect certain developments in customer service. The most important are: 
• the demands will become stricter by using a vendor rating system; 
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• logistical demands will become stricter; 
• more co-operation with the supplier is expected; 
• more pro-active information of the supplier is expected; 
• the operational part will be improved by using Electronic Data Interchange (EDI). 

Customer service elements qualifying for improvement firstly 
This is one of the questions not fully answered by the interviews. From the interviews we have learned 
that package development and account management are valued highly and should be consolidated or even 
improved to increase the lead over the competition. Giving pro-active information and making possible 
one speaking-point for all operating companies should be improved or introduced. 
The written questionnaire has less added value than expected by the low response. Certain customer 
service elements have turned out to be very important for the partners: 
* costs ' optimisation (cost price package, ' total cost ofownership' or costs of total chain); 
* quality of process of Kappa Packaging (quality control + outgoing check, quality control + ingoing check or 

quality assurance); 
* quick response on complaints; 
* flexibility of delivery; 
* keeping stock by Kappa Packaging; 
* costs' optimisation of delivery. 

Conclusions 
The groups of shoppers and performers are homogeneous. However, the group of partners is not. This 
group is split up into micro-segments. A distinction has been made between the following characteristics: 
• organisation of the purchasing department: decentralised or centralised; 
• the people who make the final supplier 's selection: management, the purchasing department or a 

cross-functional team; 
• the ordering behaviour: ordering, repeat orders, an annual agreement or a design contract. 
Strict conclusions cannot be drawn, because of the low response on the questionnaire. However, an 
expectation of the customer service needs of the micro-segments is expressed which should be verified in 
a continuation of this investigation. Customers who have a centralized purchasing department, who make 
the supplier' s selection in a cross-functional team and who enter into a design contract, have most 
customer service needs. 
During the investigation, several strengths, weaknesses, opportunities and threats have been found. The 
strengths and weaknesses have been plotted against the opportunities and threats. The following 
conclusions could be drawn: 

Make the most of the opportunities 
In case Kappa Packaging wants to follow an offensive strategy, it could make the most of the 
opportunities by using its own strengths. Kappa Packaging should notice the following points. 
• The number of companies that purchase centrally is still increasing; this is an opportunity that could 

be taken care ofby: 
,.. a better European coverage. Companies purchasing at European level, purchase in sectors at the 

moment, but will look for one supplier to cover whole Europe in the future; 
, coordinating account management to serve the need of one speaking-point for all operating 

compames; 
, a central marketing policy to operate more like a unity. Centrally organised companies could be 

served best this way. This has been started by giving an overall name to the operating companies; 
, more internal co-ordination to make the most of the knowledge at hand to hold on to the 

customers. Especially information about customers, information about existing and tested 
package concepts and other project information should be easily accessible within the 
organisation; 

• Growing power of Eastern Europe. Many European companies situate plants in Eastern Europe. This 
creates a large market for suppliers of corrugated board; 

• Giving of pro-active information of: 
, developments of prices; 
, innovations; 
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,, developments in marketplace; 

Parry the threats 
In case Kappa Packaging wants to follow a defensive strategy, it could try to parry the threats. Some of 
the threats should not be feared because of the strengths of Kappa Packaging. The others are: 
• the number of companies that purchase centrally is still increasing. This is a threat if Kappa 

Packaging does not take the opportunities. 
• packages will be developed more integral. Development of the transport package will take place at 

the same time as the primary packages. The role for the supplier is much smaller this way. Kappa 
Packaging has to show to be better in package development. This problem could be solved partially 
by a better information provision. 

Consolidate the strengths 
Kappa Packaging has several strengths that should definitely be consolidated or improved if possible : 
• specific package development; 
• general innovations: customers are interested in successfully ended projects with other customers and 

the last innovations in packaging. Sometimes, customers are badly informed and this should be 
improved; 

• account management; in certain cases it is valued very positively. Not all operating companies have 
implemented it the same way and this should be equalised; 

• chain optimisation (costs) : at this moment one is more interested in optimisation of total costs of 
ownership, bus this will change in future; 

Recommendations 

Segmentation 
The segmentation given at the start of the investigation is suitable for several reasons : 
• ' shoppers', 'performers ' and 'partners ' are recognised in any operating company; 
• by distinguishing different customer groups, differences in customer service needs are explained but 

also recognised; 
• the customer groups could be used in combination with existing segments . Many times, shoppers, 

performers and partners appear in every existing segment. 

The customers could be placed in the segments by observing the following characteristics: 
1. 'shopper ': emphasis on package' s price, limited interest to co-operate with the supplier and 

absolutely no aim at a win-win situation; 
2. 'performer ': emphasis on the package' s quality and the supplier' s reliability of delivery. One wants 

their product to perform well in the market but has limited interest to co-operate with the supplier. 
One does not aim at a win-win situation; 

3. 'partner ': emphasis on the package' s quality and the supplier ' s reliability of delivery. Other services 
are needed, depending on the micro-segment. One wants to co-operate with Kappa Packaging and 
aims at a win-win situation. 

Using the segmentation 
By looking for similarities between customers, a tuned marketing policy could be created. Kappa 
Packaging will be able to serve unique customer needs better this way. One is able to choose the main 
customer group rationally matching best with Kappa Packaging' s competences, because only a limited 
number of customer groups are distinguished. The next step is to recognise d ifferences between 
customers. If a customer service element is offered to a certain customer group, it is not much effort to 
offer it to a customer of another group. This way, one differentiates to customer service needs. 

Focus of Kappa Packaging 
The partners are the most interesting group, because they: 
• have most customer service needs and this is one of the competences of Kappa Packaging; 
• want to co-operate with Kappa Packaging. This is one of the demands for a long-term relationship; 
• aim at a win-win situation. Otherwise, real co-operation is out of the quest ion. 
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Differences occur within the group of partners. This group has been split up and an expectation of the 
service needs of the micro-segments has been expressed. The choice for a certain customer group could 
be more nuanced this way. Several developments help making a more specific choice . 
• The customers of Kappa Packaging are still growing. 
• The number of companies that purchase centrally is still increasing. 
• Co-operation with the supplier is getting more important. After combining the purchases, more costs 

could only be saved by tuning processes. In addition, Kappa Packaging wants to be innovative. In 
order to be innovative in a customer-oriented manner, co-operation is necessary. 

With these developments in mind, the largest partners are considered to be the most interesting customers. 
They do not only purchase large quantities but also want to enter into a long-term contract, which 
guarantees continuity for several years. fn addition, this customer group seems to be the fastest growing 
group. Since Kappa Packaging is a large company, it speaks for itself that it wants to co-operate with 
customers of the same level. Especially in case of large innovation projects. 

Demands on organisation 
The organisation should be organised optimally to serve the most important customer group best. Only 
this way Kappa Packaging is able to create a distinct profile as being the most attractive party for these 
customers. The other customers will be served as well, but the organisation will not be tuned to these 
customer groups. To serve the large partners best, Kappa Packaging should take care of: 
• a better European coverage; 
• the possibility of one speaking-point; 
• a central marketing policy; 
• more internal co-ordination. 

Required actions 
The actions that should be taken for the large partners are: 
• acquisitions, to create a better European coverage. Not only in Eastern Europe, but also in South 

European countries one should look for appropriate candidates to take over; 
• Expansion of account management, not only in quantity but also in quality; 
• More electronic communication at account level. The advantages of Electronic Data Interchange 

(EDI) are most visible for the largest customers . Stimulating the large partners could promote a 
long-term relationship and mean an advantage over the competition; 

Some general actions that should be taken are: 
• use Activity Based Costing instead of an integral cost price calculation! All activities taking place for 

a customer should be assigned to that customer (inclusive customer service activities). This is the 
only way to found decisions quantitatively. Not only the profitability of specific customers will 
become visible, but also the profitability of the customer groups; 

• create a central on-line database (intranet) to make optimal use of the available knowledge. 
Information about customers, existing and tested package concepts and other project information 
should be recorded in this database; 

• provide customers with frequent information about price developments, innovations and market 
developments; 

• make use of a performance questionnaire to be kept informed of customers' needs. The questionnaire 
used in the second half of this investigation could serve as a guideline. It also serves as an instrument 
for internal communication. 

Approach 
Step 1: Understanding within the whole company that some things are better done together 
This step has partially been taken. A central staff ' customer services' and a portfolio have been created, 
with the following goals : 
• sharing knowledge: not re-inventing the wheel; 
• improvement of communications: new sources are found and contacts with specialists of other 

operating companies are much easier; 
• take away competitive feelings between operating companies faster. 
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Large customers demand of Kappa Packaging to act like a unity. This step has to be taken faster because 
the large partners are considered to be the most important customer group. 

Step 2: Considering local and central activities 
Several businesses are done best for a ll operating companies at once. A central marketing policy is an 
example, but package development also qualifies for it. A central database could take away the 
disadvantages of local package development, though. Consideration could take place in the portfolios. 

Step 3: Creating central part and establishing local (communication) structures 
A central database is being created and structures are established to streamline communication. Examples 
of subjects qualifying for the database are: 
• customer information: visit reports , price level, competitors etc.; 
• package concepts: existing and tested concepts, so one could look into the database before developing 

a new concept; 
• project ieformation: after a screening by specialists, a short report of any project (successful or 

unsuccessful) could be recorded. 

Step 4: Determining the customer service offering per segment 
A continuation of this investigation is needed to draw strict conclusions. However, an expectation of the 
customer service needs is expressed in the table below. 

.,., 

Customer service offering per customer group 

Shoppers Customer service sometimes leads to a higher perceived value, but not to the willingness 
of paying a higher price. The offering of customer service shou ld be tuned to the 
profitability or strategic importance of the customer. Efficiency should be emphasized 
(lowest costs). 

Performers The most important customer service elements are product quality and reliability of 
delivery. A constant and excellent performance on these elements should be emphasized. 
Other customer service elements could be used on an individual basis. Hopefully, 
performers turn into partners this way. 

Partners Differences occur within this group. The large partners have most customer service needs 
and have been considered the main customer group of Kappa Packaging. Examples of 
elements are already mentioned in the results. Elements offered to the large partners could 
be used for the other partners as well. The profitability and strategic importance of the 
customer should be taken into account, though. 
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Inleiding 

Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van de aanleiding van het onderzoek. Om het 
onderzoek in de juiste context le kunnen plaatsen zal daarna iets verteld warden over de 
rol van verpakkingen en de verpakkingsmarkt. Hier zal oak dieper ingegaan warden op de 
structuur van KNP BT en de rol die zij in de markt speelt. De uit de aanleiding 
voortkomende probleemstelling zal leiden tot een opdrachtformulering die in kleinere 
deelopdrachten te splitsen blijkt te zijn. Daarna wordt het werkgebied waarbinnen het 
onderzoek plaatsvindt afgebakend en het hoofdstuk wordt besloten met een korte 
beschrijving van de opbouw van dit verslag. 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Als marktleider van transportverpakkingen in Nederland en als een van de grootste spelers in Europa wil 
Kappa Packaging kritisch kijken naar ontwikkelingen in de markt. Een van die ontwikkelingen is de 
inkoopfunctie die professioneler wordt. Zo wordt er bij inkoopbeslissingen steeds vaker gewerkt met 
crossfunctionele projectgroepen, waarin mensen uit verschillende disciplines plaatsnemen met elk hun 
eigen eisen en wensen. Het inkoopproces wordt hiermee veel minder doorzichtig. Voor de leverancier is 
bet daardoor moeilijker te herkennen welke elementen doorslaggevend zijn bij de leverancierskeuze. 
Daarnaast worden inkoopbeslissingen steeds vaker centraal genomen om schaalvoordeel te creeren. Om 
dezelfde reden besluiten kleinere bedrijven om samen te gaan werken in inkoopcombinaties. Op deze 
wijze heeft men meer tijd om de leveranciersmarkt nauwkeurig te bestuderen, waardoor de prijzen van 
transportverpakkingen inzichtelijker warden. De klant verlangt ook steeds meer voor hetzelfde geld en 
zijn behoefte verandert sneller dan voorheen. Een trend die reeds eerder is ingezet en nog steeds 
voortduurt, is dat bedrijven steeds meer taken gaan uitbesteden die niet tot hun kerncompetenties behoren. 
Hierbij ligt de kans voor de leverancier om meer als partner te gaan opereren waarmee meer zekerheid 
voor de toekomst gecreeerd wordt. 
Anno 1998 zijn veel fabrikanten in staat (golt)karton van goede kwaliteit te produceren, op tijd te leveren 
en tegen een lage prijs. Het onderscheidende vermogen van Kappa Packaging moet daarom van andere, 
voor de klant waarde toevoegende elementen komen. 
Om deze redenen is Kappa Packaging geYnteresseerd in nieuwe customerservice elementen e.g. in het 
belang dat door de klant gehecht wordt aan huidige elementen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen welke 
elementen door welke klanten gewaardeerd warden. 

1.2 De transportverpakking 

Yan Goor en Ploos van Amstel (1994: p.285) bespreken kart de functie van de verpakking. Als eerste 
functie noemen ze het vervoerbaar maken van bet (primaire) product en als tweede functie het 
onderscheiden van andere producten. Om in de eerste functie te voldoen warden losse verpakkingen 
samengevoegd tot zogenaamde eenheidsladingen. De auteurs noemen bet omverpakkingen die opnieuw 
gegroepeerd kunnen warden tot bijvoorbeeld pallets en containers. Als voordelen van eenheidsladingen 
warden genoemd: 
• versnellen van de doorstroming van goederen; 
• vereenvoudigen van materials handling (minder handelingen nodig); 
• verbeteren van de materials handling efficiency (betere stapelbaarheid, minder handelingen, etc.); 
• bescherming van het primaire product. 
Bij Kappa Packaging wordt niet gesproken over omverpakkingen maar over transportverpakkingen, 
waarmee hetzelfde bedoeld wordt. Transportverpakkingen kunnen ook direct de primaire verpakking zijn, 
d.w.z. dat verpakte producten niet nogmaals gebundeld warden. 
De functie van de transportverpakking is in hoge mate afhankelijk van het distributiekanaal dat doorlopen 
wordt. Aan de hand van drie voorbeelden zal dit duidelijk warden gemaakt. In al deze distributiekanalen 
heeft men de keuze uit verschillende transportverpakkingen. Te denken valt aan folie, kunststof of houten 
kratten, golf- of massief karton of een combinatie van deze. Folie en karton zijn meestal eenmalige 
verpakkingen die na gebruik ingezameld en gerecycled worden. Kratten worden normaal gesproken 
meerdere malen gebruikt. Ze moeten na gebruik teruggestuurd warden waarna ze gewassen worden om 
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opnieuw te kunnen warden gebruikt. De keuze voor een bepaalde verpakking hangt onder meer af van de 
volgende aspecten: 
• de omloopsnelheid van het product; 
• de afstand tot de eindgebruiker; 
• de benodigde bescherming van het product; 
• ofhet product dat verpakt moet warden zelfdragend is; 
• de vereiste preventie tegen diefstal; 
• de verwachting of eis van de klant; 
• de milieubelasting en de hieruit voortkomende wetgeving in een bepaald land; 
• de geproduceerde aantallen product; bij een hoge productie zou retouremballage te veel plaats in 

beslag kunnen nemen; 
• waardedichtheid (de waarde van 1 m3 product): hoe hoger de waardedichtheid, des te lager is het 

transportverpakkingsaandeel in kostprijs; 
• verpakkingsdichtheid (het aantal dozen per m3): hoe hoger de verpakkingsdichtheid, des te lager is 

het transportverpakkingsaandeel in de kostprij s en des te lager zijn de handlingkosten; 
• de kosten van de transportverpakking. 

Voorbeeld 1: distributiekanaal voor levensmiddelen (food) 
In dit kanaal doorloopt de transportverpakking doorgaans de volgende schakels in de keten : de 
leverancier (in geval van karton in piano vorm = plat gevouwen), de producent, het distributiecentrum en 
de detailhandel/ filiaal. Als we kijken naar de fysieke distributiekosten, dan warden in deze branche 40% 
van de totale kosten op het verkooppunt zelf gemaakt. We moeten dan denken aan de kosten van 
voorraden, de magazijnkosten en de handlingkosten van emballage. Echter, de transportverpakking heeft 
in deze schakel invloed op nog meer zaken. Te denken valt aan de snelheid van herkenning van het 
product, het gemak van het openen en van het legen van de voile verpakking en afvoeren van de lege 
verpakking. De snelheid en de daarmee gepaard gaande kosten worden sterk bepaald door het 
verpakkingsontwerp. 
Jn de andere schakels van de keten worden er weer andere eisen aan de verpakking gesteld. Zo ligt het 
accent bij het distributiecentrum op het gemak van identificatie en handling en de mogelijkheid tot 
interstapelbaarheid (de mogelijkheid tot het stapelen van verschillende dozen of bijvoorbeeld kratten en 
dozen door elkaar heen). Bij dit laatste speelt collomodulariteit een belangrijke rol 1• 

Bij de producenten ligt het accent veelal op een optimale palletbelading en op de integratie met de 
verpakkingslijnen. Bij kartonnen transportverpakkingen is dit van belang omdat die meestal automatisch 
opgezet worden. Dit stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de verpakking; deze moet zeer constant zijn. Jn 
elke schakel van de keten speelt de transportverpakking dus een andere rol. 
Daarnaast speelt het nog een rol onder welke condities een product vervoerd en/of opgeslagen dient te 
worden. Voor gekoelde producten bijvoorbeeld moet de verpakking aan speciale eisen voldoen. De 
belangrijkste eis is dat het bestand moet zijn tegen vocht. Massief karton is hier uitstekend voor geschikt, 
hoewel golfkarton door bepaalde behandelingen steeds concurrerender wordt. Daarnaast moet de 
verpakking bij gekoelde producten vaak een beschermende functie hebben t.a. v. de temperatuur. 

Voorbeeld 2: distributiekanaal voor non-food artikelen 
Jn dit distributiekanaal zijn enkele verschillen t.o. v. het levensmiddelenkanaal. De waardedichtheid van 
het product is meestal hoger, waardoor de verpakking niet zo'n groot aandeel in de kostprijs heeft. De 
beschermende factor, zowel van het product als tegen diefstal , wordt hierdoor echter een stuk 
belangrijker. De piano (plat gevouwen) dozen warden vaak handmatig opgezet i.p.v. machinaal. Op een 
non-foodproduct zit absoluut gezien meestal meer winst dan op een foodproduct. Eisen aan de verpakking 

1 Collomoduul is een standaard van afmetingen van verpakkingen. Zolang omverpakkingen niet zijn 
gestandaardiseerd ontstaat bij de distributie een reeks efficiencyverliezen (luchtgaten tussen de verpakkingen). 
Collomodulaire pallet I container: genormaliseerde NEN-pallet van 100* 120 cm of Europallet van 80* 120 cm en 
genormaliseerde rolcontainer van 60*80 cm 
Collomodulaire omverpakking:grondvlak moet 40*60 cm zijn en elk daarvan afgeleide maat. Uit ergonomische 
overwegingen zou een omverpakking niet hoger moeten zijn dan 40 cm en niet zwaarder dan 15 kg. 
Bron: Van Goor en Ploos van Amstel, 1994: p.286 
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t.a.v. zaken als makkelijk te openen zijn daardoor vaak lager. De omloopsnelheid is veelal lager, 
waardoor het gebruik van een retourverpakking meestal ongewenst is. 
De eisen t.a.v. van de transportverpakking zijn in de diverse schakels van de keten ook in dit 
distributiekanaal verschi I lend. 

Voorbeeld 3: distributiekanaal voor veilingen 
Veilingen zijn een verhaal apart. Dit geldt zowel voor bloemen- als voor groente- en fruitveilingen. De 
veiling koopt de transportverpakkingen in bij de toeleverancier en verkoopt het op haar beurt weer aan de 
telers. Dit is voor zowel de teler als de veiling de voordeligste manier omdat op deze wijze schaalgrootte 
gecreeerd wordt. Voor de telers is een groot extra voordeel dat slechts beperkte voorraad aangehouden 
hoeft te worden. Voor veilingen zijn twee belangrijke afzetkanalen te onderkennen: het exportkanaal en 
het retailkanaal. Voor export is de kwaliteit van de transportverpakking zowel in materiaal als bedrukking 
van essentieel belang. De waarde van de bloemen wordt namelijk onder meer bepaald door de kwaliteit 
en de uitstraling van de verpakking. Door de lange afstanden is de keuze voor een transportverpakking 
hier beperkt tot een eenmalige versie. Voor het retailkanaal is de vereiste kwaliteit afhankelijk van de 
specifieke eindgebruiker en welk doe! met de verpakking bereikt moet worden. Indien het product 
bijvoorbeeld direct met de verpakking in de winkel wordt gelegd, moet het een promotionele uitstraling 
hebben. lndien dat niet het geval is, kan volstaan worden met een eenvoudiger verpakking. 

1.3 De verpakkingsmarkt 

De verpakkingsmarkt is een ruim begrip. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen primaire en 
transportverpakkingen . Kappa Packaging maakt kartonnen transportverpakkingen, slechts in een enkel 
geval ook de primaire verpakking. De primaire verpakkingsmarkt wordt hier verder niet besproken. In de 
markt van de kartonnen transportverpakkingen zijn in Europa zes grote spelers actief, te weten: SCA, 
Smurfit, AssiDoman, David S. Smith, International Paper en Kappa Packaging. Zij houden zich allemaal 
bezig met het maken van gerecycled papier en het produceren van (golf)karton. Buiten International 
Paper en Kappa Packaging produceren ze alien ook wit (niet-gerecycled) papier. Kappa Packaging is de 
derde speler op de Europese markt. Toetreding tot de markt is relatief gemakkelijk, waardoor er een 
overcapaciteit is ontstaan. Dit zorgt voor veel concurrentie. Kappa Packaging is in 1998 ontstaan uit KNP 
BT. De structuur zoals die tot die tijd geweest is, wordt hieronder besproken. 

Beleid en structuur van KNP BT 
De naam KNP BT is ontstaan in 1993 toen N.V. Koninklijke KNP, Biihrmann-Tetterode N .V. en de 
VRG-Groep N. V. fuseerden. Tot 1997 is de structuur als vol gt geweest: 

Raad van bestuur 

Corporate Center 

KNP BT Distribution KNP BT Packaging KNP BT Leykam 

Paper and board Converting 

Benelux Germany New markets 

Figuur 1.1 Structuur van KNP BT (tot 1997) 
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De totale omzet van de gezamenlijke divisies was bijna 14 miljard gulden in 1996. In oktober 1997 is 
KNP BT Leykam verkocht aan het Zuid-Afrikaanse bedrijf Sappi. In februari 1998 is besloten om de 
divisies Distribution en Packaging te splitsen. KNP BT Distribution zal Biihrmann gaan heten en KNP 
BT Packaging zal verkocht worden en doorgaan onder de naam Kappa Packaging. Packaging is in juli 
1998 overgenomen door een consortium van twee Europese participatiemaatschappijen: CVC/Cinven. In 
dit verslag wordt daarom reeds over Kappa Packaging gesproken. 

Het onderzoek vindt plaats voor Kappa Packaging, dat 49 fabrieken in 9 landen heeft, waarvan de meeste 
in Europa. Daarnaast heeft Kappa Packaging een strategische alliantie met de Britse producent Rexam, 
die zich net als Kappa Packaging bezighoudt met het produceren van (golf)karton. Deze strategische 
alliantie is ontstaan vanuit de gedachte een betere Europese dekking te creeren. Rexam heeft 7 
werkmaatschappijen in Engeland. 
Kappa Packaging heeft een jaaromzet van ongeveer drie miljard gulden en ruim 8000 voltijd 
medewerkers. De werkmaatschappijen zijn verdeeld over verschillende landen zoals aangegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 1.1 De verdeling van de werkmaatschappijen over de landen 

Benelux+ Germany Engeland Polen 
(*) (**) 

papier & karton productie 5 (Benelux) 4 2 
productie golfkarton ~ 10 11 7 (Rexam) 2 
productie massief karton 6 4 
* Benelux+: Nederland, Belgie, Israel en Noorwegen 
** Engeland, Polen en overige landen vormen samen 'New markets' 

De werkmaatschappijen vertegenwoordigen als het ware drie schakels in de keten: 
1 . paper recycling; 
2. recycled paper production; 
3. converting. 

Overige 
landen 
3 
4 

Door de ' paper recycling ' bedrijven wordt oud papier opgehaald en verzameld. Dit oud papier is de 
grondstof voor de 'recycled paper production' bedrijven. Zij verwerken het tot rollen papier en kartonnen 
platen. Deze rollen en platen worden verkocht aan de 'converting' bedrijven (verwerkingsbedrijven) van 
zowel Kappa Packaging als die van de concurrent. Om marktwerking te bewerkstelligen mogen de 
verwerkingsbedrijven het papier en het karton ook bij de concurrent kopen. Er is dus geen sprake van een 
afnameverplichting. Bij de verwerkingsbedrijven is er een onderscheid te maken tussen golfkarton en 
massief karton bedrijven. Op de golfkarton locaties worden de papierrollen verwerkt tot golfkarton en 
worden er (bedrukte en gevouwen) dozen van gemaakt. Op de massief karton locaties gebeurt hetzelfde 
met de kartonnen platen. Onderstaande werkmaatschappijen zijn gesitueerd in Nederland. Indien een 
werkmaatschappij meer dan een fabriek heeft, staat het aantal fabrieken tussen haakjes . 
Goljkarton : Kappa Oudenbosch (2), Kappa Twincorr (2), Kappa De Zeeuw, Kappa Vandra, Kappa 

Zedek en Kappa Van Dam. 
Massie/ karton : Kappa Trimbach (2) en Kappa GSF. 
Papier en karton : Kappa Recycled Paper Europe, Kappa Triton (2), Kappa Graphic Board (2) en Kappa 

Attica 

In het onderzoek gaat het alleen om de golfkarton en de massief karton verwerkingsbedrijven. lndien er in 
de rest van het verslag over werkmaatschappijen gesproken wordt, worden deze bedrijven bedoeld. 
Het hoofdkantoor van Kappa Packaging is tevens gesitueerd in Nederland, te weten in Naarden. Het heeft 
voornamelijk een ondersteunende functie. Kappa Packaging kenmerkt zich door een gedecentraliseerde 
cultuur, waardoor de invulling van het beleid van de verschillende werkmaatschappijen uiteen kan !open. 

1.4 Massief en golfkarton 

Op de markt voor kartonnen transportverpakkingen is een groot verschil tussen massief en golfkarton. 
Massief karton is verkrijgbaar in tal van diktes en kan aan beide zijden versterkt worden door diverse 
soorten plakpapier. Dit papier zorgt voor een uitstekende bedrukbaarheid. Massief karton is van nature 
zeer goed bestand tegen vocht en door toepassing van een vochtwerende laag kan dit nog verder verbeterd 
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word en. Ook kunnen andere lagen, zoals een vetwerende laag aangebracht worden. Een zeer bekende 
toepassing van massief karton is de ' paraatdoos ' . Deze doos heeft zijn naam te danken aan het feit dat het 
uit een losse bodem en losse deksel bestaat die gemakkelijk handmatig op te zetten zijn. De nieuwste 
ontwikkeling op het gebied van massief karton is 'Modified Atmosphere'. De verpakking wordt hierbij z6 
gemaakt dat groenten en fruit maar ook andere producten (anger vers blijven. Zo blijven paprika's tien 
dagen (anger vers, waardoor er naar andere landen geexporteerd kan worden of gebruik gemaakt kan 
worden van een laagwaardiger vervoermiddel. 
Golfkarton wordt in verschillende hoogtes gemaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt in A, B, C, D, E 
en F-golf, waarbij de F-golf het dunste is en A het dikste. Daarnaast zijn er diverse combinaties mogelijk. 
Ook golfkarton kan door diverse deklagen bestand worden gemaakt tegen o.a. vocht. Daarnaast wordt 
door speciale technieken de bedrukbaarheid steeds beter. Golfkarton is in het algemeen goedkoper dan 
massief karton. 

1.5 Probleemstelling en opdrachtformulering 

In de verpakkingssector is het moeilijk om je van de concurrent te onderscheiden. Prijs, kwaliteit en 
leverbetrouwbaarheid zijn nagenoeg gelijk en daarom moet naar andere onderscheidende elementen 
gezocht worden. Kappa Packaging wit dit bereiken door meer klantgericht te gaan werken. Naast de 
noodzakelijke productservice wil men daarom ook op andere behoeften van de klant inspelen door het 
bieden van customerservice. Zoals de term customerservice al aangeeft staat de klant hierbij centraal. 
De hoofddoelstelling van Kappa Packaging is het maken van winst. In de meest eenvoudige vorm wordt 
winst gedefinieerd als opbrengsten minus kosten. De winst kan verhoogd worden door meer opbrengsten 
te genereren of door de kosten te reduceren. Het verhogen van de opbrengsten kan door meer volume af te 
zetten (bij een gelijkblijvende prijs per eenheid) of door de prijs per eenheid te verhogen. De 
verpakkingsmarkt in Nederland is qua volume zo goed als verzadigd. Eventuele groei zal moeten komen 
uit vergroting van het pakket bij bestaande klanten, uit het werven van nieuwe klanten (beide ten koste 
van de concurrent) of uit een hogere prijs per eenheid. Hierbij is het de bedoeling dat door het bieden van 
customerservice de waargenomen waarde ('perceived value ') van het product, zoals de klant die ervaart, 
stijgt. Visueel ziet dit verhaal er als volgt uit: 

kostprijs 
verpakking 

marktprijs 
verpakking 

'perceived 
value' 

Figuur 1.2 De 'perceived value' van de verpakking 

Als de 'perceived value' stijgt, is de klant ook bereid om een 'meerprijs' voor de transportverpakking te 
betalen. Customerservice is hierbij een instrument om dat te verwezenlijken. Er zijn inmiddels een aantal 
' services' ontwikkeld. In hoeverre daar behoefte aan is en hoe die behoefte zich in de komende jaren gaat 
ontwikkelen is echter niet bekend. Ook is het de vraag of er nog andere ontwikkelingen hun stempel op de 
toekomst gaan drukken waar men als leverancier mee te maken krijgt. 

Hieruit is de volgende opdracht voortgekomen: 

CREE.ER EEN STRA TEGISCH DOCUMENT CUSTOMERSERVICE 

ln dit document moet een aantal zaken uitgewerkt worden, waarmee de opdracht uiteengerafeld kan 
worden in deelopdrachten. Dit staat weergegeven in onderstaande figuur. 

pagina 5 



it-, Ka ppa Customcrscrvice verpakt in transportverpakkingcn 
.4~ " ll g - - --------- ---- ---------------=--- - - '-------'-- __.::;__ 

:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I 

' ,----------- - - ------------- --- ' ' ' ' ' 
; 1. Achterhalen customerservice eisen en wensen van de klant : 
' ~ - - ------ --~---- - - - - - - - - ------' : 

' 

2. Creeren van homogene klantgroepen 

DEELOPDRACHTEN 
J. Aangeven van kansen en verbeterpunten per klantgroep 

4. Inschatten van de ontwikkeling in customerservice eisen en wensen 

s. Doen van concrete aanbevelingen 
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Figuur 1.3 De opdracht opgesplitst in deelopdrachten 

Deelopdracht 1: Achterhalen customerservice eisen en wensen van de klant 
Het doe! van deze opdracht is te achterhalen welke customerservice elementen door de klant geeist 
worden en welke gewenst zijn. Aan de geeiste elementen zal in ieder geval voldaan moeten worden. Is dit 
niet het geval dan heeft dit grate gevolgen voor de perceptie van de klant. De gewenste elementen kunnen 
toegevoegde waarde leveren. 
In deze fase ligt de nadruk op de huidige behoefte en in hoeverre daarin voorzien wordt. De informatie zal 
ingewonnen worden bij een beperkt aantal klanten. De vraagstelling die bij deze deelopdracht centraal 
staat is de volgende: 'Welke customerservice elementen zijn gewenst en welke warden vereist door welke 
klanten?' 

Deelopdracht 2: Creeren van homogene klantgroepen 
Wanneer de servicebehoeften van de respondentengroep bekend zijn, kunnen ze ingedeeld worden in 
groepen. Het is hierbij de bedoeling ze zodanig in te delen dat ze een zelfde respons geven op bepaalde 
customerservice elementen (segmentatie naar servicebehoeften, zie hoofdstuk 2). Als startpunt van het 
onderzoek zijn door het hoofdkantoor een viertal klantgroepen gegeven, dat geverifteerd moet worden op 
homogeniteit. 
Elke werkmaatschappij gebruikt zijn eigen marktsegmenten, waardoor de opdracht complex wordt. Indien 
de vier klantgroepen herkenbaar zijn in de werkmaatschappijen wordt het als een geschikte indeling 
beschouwd om mee te starten . Wanneer voldoende gegevens achterhaald zijn, kan gekeken worden of een 
verdere opsplitsing (segmentatie) noodzakelijk is. Aan het einde van het project moeten er homogene 
klantgroepen gecreeerd zijn. Een vraag die bij deze deelopdracht centraal staat is: 'Welke factoren 
bepalen de behoefte van een klant aan bepaalde customerservice elementen?' 

Deelopdracht 3: Aangeven van kansen en verbeterpunten per klantgroep 
Per klantgroep kunnen vervolgens kansen en bedreigingen aangegeven warden. Deze moeten uit de 
gesprekken met de klant naar voren komen. H ieruit kunnen vervolgens verbeterpunten gehaald worden. 
Een vraag die hier centraal staat is: ' In hoeverre zijn customerservice elementen bepalend voor de 
leverancierskeuze?'. Immers, het is de bedoeling om door het bieden van customerservice huidige klanten 
te behouden en nieuwe klanten te werven. 

Deelopdracht 4: lnschatten van de ontwikkeling hierin 
Hier is het doe! om te bepalen hoe de customerservice eisen en wensen zich in de komende jaren gaan 
ontwikkelen. Verwachten de klanten dat er nieuwe elementen bij gaan komen of warden hun eisen 
aangescherpt? Voor de bepaling van de ontwikkeling zal gebruik worden gemaakt van informatie van 
klanten, van mensen binnen Kappa Packaging en literatuur. De vraagstelling die hier centraal staat is als 
volgt: 'Welke ontwikkelingen zijn er in de komende vijf jaar te verwachten op het gebied van 
customerservice?' 
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Deelopdracht 5: Doen van concrete aanbevelingen 
In deze laatste deelopdracht gaat het erom aanbevelingen te doen voor invoering van de segmentatie e.g. 
vertaling naar de eigen segmentatie. Per klantgroep zal aangegeven worden welke customerservice 
elementen een vereiste zijn en welke gewenst. Het gaat hierbij om aan te geven hoe de 'perceived value' 
verhoogd kan worden. Ook zal een aanzet gegeven worden hoe de eisen en wensen zich in de komende 
jaren gaan ontwikkelen en hoe daarop ingespeeld kan worden. Een vraagstelling die in deze fase aan bod 
komt is 'Welke customerservice elementen komen in aanmerking om als eerste verbeterd c.q. ingevoerd 
te worden?'. Alvorens hierop een antwoord te kunnen geven, moet echter achterhaald worden: 'Hoe 
scoort Kappa Packaging op dit moment op de verschillende customerservice elementen?'. 

1.6 Afbakening van het werkgebied 

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het hoofdkantoor van Kappa Packaging. In het onderzoek zijn 
daarnaast nog twee partijen betrokken, die beide als klant gezien kunnen worden. In de eerste plaats zijn 
dat de werkmaatschappijen die voor de nodige informatie moeten zorgen en met de resultaten van het 
onderzoek gaan werken. In de tweede plaats zijn dat een aantal klanten van de werkmaatschappijen die 
benaderd gaan worden om de customerservice eisen en wensen te achterhalen. 
Als gekeken wordt naar het afzetkanaal, dan zijn de klanten van Kappa Packaging producerende 
bedrijven. Slechts in een enkel geval is het een retailer die zelf producten fabriceert onder 'private label' 
( eigen merk). Indirect bestaat er meer contact met retailers; dit kan zijn bij projecten om de kosten van de 
transportverpakking in de hele keten te optimaliseren, maar ook wanneer private labels door een 
producent gemaakt worden in opdracht van een retailer. Voor het onderzoek worden alleen de 
producenten benaderd. In onderstaande figuur is dit vereenvoudigd weergegeven. 

toeleverancier 
(Kappa Packaging) 

producent retailer 

: __________ ___ _______________________________________________ : 

----►~ goederenstroom 
--► informatiestroom 

werkgebied 

Figuur 1.4 Scope van bet onderzoek 

In de figuur is een dee! van de keten geschetst, waarbij Kappa Packaging een schakel voorstelt. In 
werkelijkheid integreert Kappa Packaging drie schakels van de keten, zoals reeds eerder besproken. In het 
onderzoek gaat het om het raakvlak van de verwerkingsbedrijven van Kappa Packaging en de 
producenten (hun klanten). 

l.7 Werkwijze 

De eerste fase van het onderzoek is orienterend van karakter. In deze fase is de gelegenheid om het bedrijf 
en de processen te leren kennen. Daarnaast kan de haalbaarheid van het onderzoek bekeken worden en of 
er voldoende draagvlak voor is. 
Tijdens de bezoeken aan vijf werkmaatschappijen is gevraagd wat men onder customerservice verstaat en 
wat de bestaande klantgroepen (marktsegmenten) zijn. Er was geen sprake van een eenduidige definitie 
van customerservice, waardoor er voor het onderzoek een definitie gekozen moest worden die het beste 
aansluit bij de verschillende visies. Hiervoor zal de literatuur geraadpleegd worden. 
Omdat er grote verschillen tussen de werkmaatschappijen bestaan is het raadzaam om voor de opdracht 
met overkoepelende klantgroepen te werken. De volgende stap was dan ook om te vragen of men hun 
klanten in de gegeven klantgroepen (shopper, performer, partner en ketenregisseur) herkende. De groepen 
werden herkend en als bruikbaar gezien om het onderzoek te starten. 
Na de orienterende fase komt de onderzoeksfase. In deze fase wordt het daadwerkelijke onderzoek 
uitgevoerd. Om de nodige informatie te vergaren, zullen klanten benaderd moeten worden. Gezocht wordt 
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naar de overeenkomsten en verschillen in eisen en wensen tussen klanten en de factoren die hiervoor 
bepalend zijn. Daarom zal gezocht worden naar klanten uit elk van de vier klantgroepen. 
Voor het leggen van het contact met klanten worden de commerciele mensen uit de werkmaatschappijen 
ingeschakeld. De verschillende klantgroepen zijn voorgelegd met de vraag om uit elk van de groepen 
klanten te zoeken. W anneer meerdere klanten uit een categorie komen, wordt gezocht naar klanten die 
verschillen op een aantal criteria. Wanneer deze klanten, ondanks hun verschillen, toch dezelfde 
customerservice behoeften hebben, kunnen ze tot dezelfde (homogene) klantgroep gerekend worden. 
Indien dit niet het geval is, is aanvullend onderzoek nodig binnen een categorie. 
Na de onderzoeksfase komt de oplossingsfase. Hierin wordt gezocht naar concrete oplossingen om de 
gevonden verbeterpunten in te voeren. Hierbij zal de nadruk liggen op die elementen die door de klant het 
belangrijkste gevonden worden en waarop Kappa Packaging het slechtste scoort. 

1.8 Opbouw van het verslag 

In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het verkoop- en marketingbeleid van Kappa 
Packaging, waarbij met name de gebruikte marktsegmenten en het accountmanagement aan de orde 
komen. In hoofdstuk 3 wordt de literatuur geraadpleegd over onderwerpen die met customerservice te 
maken hebben. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: veranderingen in inkoopgedrag, het meten van 
de kwaliteit van customerservice en marktsegmentatie. Een beschrijving van het daadwerkelijke 
onderzoek staat in hoofdstuk 4. Hier worden de vraagstellingen die bij de probleemstelling gesteld zijn, 
beantwoord. Er zal blijken dat een klantgroep niet homogeen is en daarom verder opgesplitst moet 
worden. Deze opsplitsing wordt besproken in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 tenslotte worden er concrete 
aanbevelingen gedaan om de customerservice prestatie te verbeteren. 

Hoofdstuk 2 
Van productservice naar customerservice 
Beschrijving van het verkoop- en marketingbeleid 

i 
Hoofdstuk 3 
Customerservice in de industriele markt 
literatuurbespreking over relevante onderwerpen 

) 

+ r ' Hoofdstuk 4 
De customerservice prestatie van Kappa Packaging 
Beschrijving van het veldonderzoek 

) 

i 
r 

Hoofdstuk 5 
Marktsegmenten nader bekeken 
Beschrijving van de uitsplitsing van een klantgroep 

.) 

+ 
Hoofdstuk 6 
Aanbevelingen 
Verbeterpunten met aanpak 

' ' ' ' ! _________ _ ___ _ ________ __ _____ _ _ ____ _ _ ________ ___ _ _ _ _____ _ _ ______ _ _______ _ _ _ ______ _ _ _ __ ____ ___ _ , 

Figuur 1.5 Opbouw van bet verslag 
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lnl Van productservice naar customerservice bij Kappa 

~ Packaging 

In dit hoofdstuk staan het verkoop- en marketingbeleid van Kappa Packaging centraal. 
Naast een beschrijving van de huidige situatie wordt een beschouwing gegeven van de 
marktsegmenten, zoals die bij aanvang van het onderzoek gegeven zijn. Een eenduidig 
beleid op papier is niet beschikbaar. Dit hoofdstuk zal dan oak gebaseerd zijn op de visies 
van personen binnen Kappa Packaging en van drie personen in het bijzonder: de Euro
Accountmanager, een commercieel directeur van massief karton en een commercieel 
directeur van goljkarton. Enkele vragen die behandeld warden zijn: welke markt
segmentatie wordt gebruik(1 Is er accountmanagement en hoe is dit georganiseerd? 

2.1 Geschiedenis 

Dat Kappa Packaging gedecentraliseerd is georganiseerd is reeds eerder aangekaart als een van de 
moeilijkste elementen van de opdracht. Elke werkmaatschappij heeft een eigen invulling van het beleid 
wat een beschrijving van een gezamenlijk beleid zeer moeilijk maakt. Er is voor gekozen de invulling van 
het beleid van twee werkmaatschappijen toe te lichten en globaal de plaats van de andere 
werkmaatschappijen in het totale beleid aan te geven. 
De laatste vijf jaar heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden, die van belang zijn voor 
het beleid van nu. Deze zijn achtereenvolgens: 
• 1993-1996: na de fusie van KNP, BT en VRG is er onderzoek laten doen naar de ideale inrichting van 

de organisatie van Kappa Packaging (toen nog KNP BT Packaging). Om een groot marktaandeel te 
kunnen behouden, zouden de werkmaatschappijen het beste vanuit hun eigen naam kunnen opereren 
en zelf winstverantwoordelijkheid hebben. Hierdoor bleef men afzonderlijk van elkaar naar nieuwe 
klanten zoeken metals gevolg dat men elkaar bij dezelfde klant tegen kon komen. 

• 1996-1997: men komt erachter dat veel winst verloren gaat door elkaar te beconcurreren. De 
werkmaatschappijen warden daarom aangespoord om samen te werken. Ze worden op deze manier 
niet tegen elkaar uitgespeeld en kunnen daarnaast nieuwe producten gezamenlijk ontwikkelen. 

• 1997-1998: men besluit om zich per werkmaatschappij te gaan specialiseren. Voor golfkarton is dat 
in een bepaald product. Voor massief karton is dat in een bepaald marktsegment. Hiermee worden de 
volgende voordelen behaald: 
, verbeterde kennis van een bepaald marktsegment; 
► verbeterde kennis van specifieke producteisen; 
► betere afweging tussen kostenleiderschap en differentiatie. 
Een positieve bijkomstigheid is het feit dat werkmaatschappijen elkaar hierdoor minder snel voor de 
voeten !open. In het geval van de meest gangbare verpakkingen is dit nog steeds mogelijk. Om dit te 
ondervangen is onlangs het werkgebied van de verkopers afgebakend. 

De specialisatie van de acht werkmaatschappijen in Nederland ziet er als volgt uit: 

Tabet 2.1 Specialisatie van de werkmaatscbappijen 

Golfkarton: Kappa De Zeeuw verpakking met veel kleuren en een hoge kwaliteit bedrukking 

Kappa Oudenbosch grate aantallen verpakkingen, commodities (Zuid Nederland) 

Kappa Twincorr grote aantallen verpakkingen, commodities (Noord Nederland) 

Kappa Van Dam grate en zware verpakkingen, hoofdzakelijk voor non-food sector 

Kappa V andra kleine aantallen verpakkingen, snelle levering 

KappaZedek offtet en displays 

Massie/ karton: KappaGSF verpakkingen voor de vis- I vleesmarkt 

Kappa Trimbach verpakkingen voor de groente- I fruit- en bloemenmarkt 

Ondanks de specialisatie blijft er een belangrijk probleem bestaan, te weten de overlap van de pakketten. 
Wanneer er strikt volgens de specialisatie gewerkt zou worden, zouden pakketten uitgewisseld moeten 
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worden. Een moeilijkheid hierbij is de klant die niet van werkmaatschappij wil veranderen. Een andere 
moeilijkheid is de afrekening van de werkmaatschappijen. Deze vindt plaats op individuele 
winstgevendheid, waardoor werkmaatschappijen niet staan te springen om winstgevende pakketten over 
te hevelen naar een zustermaatschappij. Er is wel begonnen met het ruilen van pakketten in 
overeenstemming met de klant. De klant verwacht daar wel iets voor terug, meestal in de vorm van een 
lagere prijs of betere service. 
Wanneer een klant producten nodig heeft die volgens de specialisatie door verschi llende 
werkmaatschappijen gemaakt zouden moeten worden, ontstaat een nieuw probleem. Men was gewend om 
met de verschillende werkmaatschappijen afzonderlijk zaken te doen. Nu moeten de werkmaatschappijen 
onderling prijs- en andere afspraken maken, wat gezien het verleden een grote stap is. Een goede 
communicatiestructuur is hier van wezenlijk belang. Een grafische weergave van overlappende pakketten 
voor de golfkartonbedrijven wordt wel als onderstaand afgebeeld. 

kwaliteits
bedrukking 
& innovatie 

Kappa 
De Zeeuw 

Kappa 
Zedek 

off.set, 
cacheren 

Kappa 
Twincorr 

commodity markt 

Kappa 
Oudenbosch 

zwaar en 
groat 

Kappa 
Van Dam 

Kappa 
Vandra 

kleine orders, 
snelle levering 

Figuur 2.1 Grafische weergave van overlappende pakketten 

2.2 Marktsegmentatie 

POSffiONERING 
GOLFKARTONBEDRIJVEN 
INDEMARKT 

Klanten hebben niet dezelfde verwachtingen van een productaanbod, laat staan dat ze ook allemaal bereid 
zijn om te betalen voor betere producten of bijkomstige service. Om zo goed mogelijk in te spelen op de 
wensen van de klant t.a.v. aangeboden producten en/of service, is het noodzakelijk om de markt te 
segmenteren. Hoe kan men een groep klanten z6 segmenteren dat de klanten in een segment een zelfde 
respons hebben op bepaalde marktinstrumenten? Wanneer Kappa Packaging besluit om zich in de markt 
te onderscheiden op basis van geboden service en dit een instrument voor relatiemarketing te gaat 
hanteren, dan heeft dat gevolgen voor de marktsegmentatie. 

2.2. l Theorie marktsegmentatie 
Gelderman en Van der Hart (1995: p .137) verstaan onder marktsegmentatie het verdelen van de markt in 
groepen (potentiele) kopers. Leeflang (1994) stelt dat segmentatie plaats moet vinden op basis van: 

kenmerken van afnemers die zodanig worden gekozen dat 
de respons op marktinstrumenten binnen een afnemersgroep 
zoveel mogelijk homogeen is 

Als voordelen van marktsegmentatie geven Gelderman en Van der Hart: 
1. efficientie ; door uniformiteit binnen een groep zijn er wellicht kostenvoordelen te behalen in 

bijvoorbeeld productie of distributie. Hier komt de relatie met de winstdoelstelling om de hoek 
kijken; 

2. concurrentievoordelen; door zich te specialiseren op de wensen en eisen van een beperkt aantal 
marktsegmenten kan een verdedigbaar concurrentievoordeel worden verkregen. Zeker in de markt 
van transportverpakkingen is dit belangrijk omdat er veel concurrentie is. 

Maar: een eenmaal genomen segmentatiebeslissing kan niet gemakkelijk worden herzien! 
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Segmentatie kan vanuit verschillende gezichtspunten plaatsvinden. Afhankelijk van waar men zich op wil 
onderscheiden in de markt, zal gekozen worden voor een van deze gezichtspunten. Ze noemen: 
* naar grootte van de afuemer; 
* naar bijdrage in de omzet; 
* naar toepassing van het product; 
* naar de levensduur van de relatie; 
* naar de vestigingsplaats; 
* naar de samenstelling van de Decision Making Unit. 
Op een andere plaats in hun boek (p .249) noemen ze nog het volgende gezichtspunt: 
* naar de servicebehoefte van de afuemer: 

2.2.2 Marktsegmenten voor het marktonderzoek 
In het onderzoek zal met overkoepelende klantgroepen gewerkt worden. Als startpunt zijn door de 
opdrachtgever vier klantgroepen gegeven die meer als filosofie zijn ontstaan dan <lat er daadwerkelijk 
mee gewerkt wordt. De indeling is gebaseerd op de visie van de klanten in de keten, maar er zijn nog 
meer kenmerken te onderkennen. De customerservice behoefte is voor deze groepen nog niet bekend, 
maar dat moet juist uit het onderzoek blijken. 
I. Shoppers: deze klanten kijken alleen naar hun eigen schakel in de keten. Ze willen een redelijke 

kwaliteit transportverpakking tegen een zo laag mogelijke prijs. De drempel om van leverancier te 
wisselen is voor deze klanten erg laag. Als de concurrent goedkoper is gaan ze naar hem. Contracten 
worden alleen afgesloten als het een duidelijk financieel voordeel oplevert. 

2. Performers: deze klanten kijken naar hun eigen schakel, maar willen ook dat hun product voor de 
klant optimaal presteert. Hierbij moet de transportverpakking dus ook goed presteren ('perform'). 
Van de leverancier wordt een hoge kwaliteit geeist en een uitstekende leverbetrouwbaarheid. Dit alles 
tegen een aantrekkelijke prijs. De wil tot samenwerking met de leverancier is beperkt. Wei worden er 
vaak contracten afgesloten voor langere tijd. 

3. Partners: deze klanten willen samen met de leverancier kijken naar verbeteringen in de keten. De 
transportverpakking wordt als een belangrijk element gezien om hun eigen processen te sturen. Naast 
een uitstekende kwaliteit en leverbetrouwbaarheid wordt er ook van de leverancier verwacht dat deze 
meedenkt over belangrijke ontwikkelingen en het afstemmen van elkaars processen. Ook met deze 
klanten worden langere termijn contracten afgesloten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk 
plaatsvinden. 

4. Ketenregisseurs: deze klanten hebben meestal dezelfde eisen en wensen als de partners, maar door 
hun machtspositie in de keten drukken ze nadrukkelijk hun stempel op bepaalde ontwikkelingen. De 
rol die hierbij voor de leverancier is weggelegd is doorgaans kleiner dan bij de partners. 

Deze indeling van klantgroepen zegt ook iets over de relatie die men met de klant heeft. Het zegt niets 
over zakelijk of niet-zakelijk, maar wel over de wil tot samenwerking en de intentie van de duur van de 
relatie. Daarnaast zegt het iets over of men alleen de eigen processen wil optimaliseren of juist een win
win situatie nastreeft. De vier klantgroepen kunnen ingevuld worden in het continuum van relaties van 
Webster, waardoor een goed overzicht verkregen wordt. 

continuum van relaties 

enkele herhalende lange-termijn partnership strategische netwerk- verticale 
transactie transactie relatie alliantie organisatie integratie 

•eenmalig •meerdere • meestal lange • tweezijdig • gezamenlijke •veelheid van ofusie/ 
aanbieders term. contract olangdurig ontwikkeling/ re la ties, over-name 

oprijsaspect •prijs, kwaliteit en • vertrouwen en projecten partnerships, 
okorte relatie leverbetrbh loyaliteit (win-win) allianties 

• uitwisseling 
info, ideeen 

•delen risico 's en 
voordelen 

SHOPPER PERFORMER PARTNER/ ·- -
KETENREGISSEUR ~ 

Figuur 2.2 Continuum van relaties van Webster (Kempeners, 1997) 
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Dit continuum is gebruikt om de vier klantgroepen naar de werkmaatschappijen te communiceren. 
Zelfs voor ' shoppers ' is een enkele transactie onwaarschijnlijk, omdat de verpakking vrijwel altijd 
klantspecifiek is en daardoor veel vaste kosten met zich meebrengt (stansmes en stempel). De eerste twee 
kolommen van het continuum worden daarom gecombineerd en als karakteristiek genoemd voor 
'shoppers'. 'Partners' en 'ketenregisseurs' lijken erg op elkaar, hoewel de machtspositie die ze in de keten 
hebben verschilt. De relatie die Kappa Packaging met de klant heeft zal echter min of meer gelijk zijn 
voor deze twee klantgroepen, waardoor een onderscheid voor dit onderzoek niet noodzakelijk is. 
De klantgroepen worden door de verschillende werkmaatschappijen herkend al wordt door sommigen het 
bestaan van 'ketenregisseurs ' in twijfel genomen. De grote spelers zouden er namelijk onderling wel voor 
zorgen dat de ander geen 'ketenregisseur' is. Daarnaast werden sommige klanten tussen 'performer' en 
'partner' in geschat. Wat precies het verschil was kon niet aangegeven worden. Dit zou kunnen betekenen 
dat deze klanten in de overgangsfase naar partner zitten of dat er een categoric mist. Tot slot werd 
opgemerkt dat men een categoric miste en wel die van 'trouwe' klanten. Trouw is echter het gevolg van 
het continu leveren van een bepaalde prestatie en kan daarom niet als categoric gelden. Dit duidt er wel 
op dater wellicht nog een categoric mist. Een kenmerk van deze groep ' trouwe klanten' is dat ze relatief 
een !age afname hebben maar als groot behandeld willen worden, wat ook gebeurd. 

2.2.3 Marktsegmenten vanuit centraa/ oogpunt 
In de praktijk wordt bij Kappa Packaging op centraal niveau met andere klantgroepen gewerkt. De Euro
accountmanager onderscheidt vier klantgroepen, gebaseerd op het koopgedrag van de afnemer: 
1. lokaal; een klant doet zaken met slechts een werkmaatschappij van Kappa Packaging op lokaal 

niveau; 
2. nationaal; een klant doet zaken met meerdere werkmaatschappijen van Kappa Packaging op nationaal 

niveau. Er wordt centraal ingekocht; 
3. internationaal; de klant heeft bedrijven in verschillende landen en doet in meerdere landen zaken met 

Kappa Packaging op lokaal niveau; 
4. Europees; het inkoopproces van de klant wordt op centraal Europees niveau gecoordineerd. Er 

worden prijscontracten gemaakt waarna de rest van bet contact via de lokale bedrijven van zowel de 
klant als van Kappa Packaging verloopt. 

De nationale en de Europese klanten worden begeleid door de Euro-accountmanager in de contractfase. 
De werkmaatschappijen worden hierbij om hun prijzen gevraagd (ze blijven immers zelf 
verantwoordelijk voor hun resultaat). Hieruit wordt een totaalpakket voor de leverancier gemaakt. Enige 
sturing van de werkmaatschappijen is bier soms nodig. Een vertaling maken naar de overkoepelende 
klantgroepen waarmee het onderzoek gestart is, is niet gemakkelijk. Als problemen worden genoemd: 
• in vrijwel alle vier van de bovenstaande groepen (lokaal, nationaal , internationaal, Europees) kunnen 

'shoppers ', 'performers', ' partners' en 'ketenregisseurs' voorkomen . 
• Klanten kunnen zich in elke fase van het koopproces anders gedragen. Een vaak voorkomend geval 

voor een Europese klant is de volgende: 
In de eerste fase van een Europese tender worden voornamelijk de prijzen en de Europese dekking 
van de verschillende aanbieders vergeleken. De klant gedraagt zich het meeste als een 'shopper' voor 
wat betreft de prijzen, hoewel de prestatie goed moet (kunnen) zijn om gekwalificeerd te worden. Is 
men als uitverkorene uit de tender gekomen, dan treedt de volgende fase in waarbij de 
werkmaatschappijen van Kappa Packaging daadwerkelijk gaan leveren aan de bedrijven van de klant. 
Als de relatie op lokaal niveau al enige tijd bestond, is er wellicht al sprake van partnership. Is dit niet 
het geval dan is 'performer ' meer waarschijnlijk. De relatie kan later uitgroeien tot partnership op 
lokaal niveau. Prijzen zijn tijdens het contract geen onderwerp van discussie. Als het contract afloopt 
wordt er weer voornamelijk over prijzen onderhandeld. Bij nationale klanten kan het op een zelfde 
manier plaatsvinden 

De categorieen zijn verdeeld als in onderstaande figuur. De grootste groep is die van de lokale klanten. 
De omzet per klant is in deze categoric laag, maar omdat bet om veel klanten gaat is de totale omzet toch 
bet hoogst. De meeste klanten groeien na verloop van tijd naar de internationale categorie. Slechts een 
beperkt aantal klanten is echt in staat om op centraal Europees niveau in te kopen. Desondanks wordt 
verwacht dat dit aantal in drie jaar zal verdubbelen. Over heel Europa gerekend neemt deze groep op dit 
moment 10% van de totale omzet voor zijn rekening. Van de Nederlandse klanten ligt dit percentage veel 
hoger (20%). Echter, de groeiverwachting is hier dan ook lager. Men is bier waarschijnlijk eerder 
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begonnen met centraal inkopen. Daarnaast heeft Kappa Packaging in Nederland verreweg bet grootste 
marktaandeel, waardoor de kans dat ze met centraal inkopende bedrijven zaken doen ook toeneemt. 
Een ontwikkeling waardoor de Euro-account categorie groter wordt, is de groei van de retailbedrijven. 
Als gevolg hiervan gaan de producenten ook steeds meer concentreren om meer tegenwicht te bieden. Het 
aantal bedrijven dat centraal inkoopt zal daardoor voorlopig nog blijven stijgen. Als belangrijkste redenen 
om centraal in te kopen worden genoemd: 
• schaalvoordelen; 
• reduceren van de complexiteit (minder leveranciers, lange termijn contracten, gestandaardiseerde 

productrange ); 
• intensievere relatie. 
Het enige voordeel voor de leverancier is de garantie van een bepaalde afuame voor een bepaalde periode. 
Als er binnen de werkmaatschappijen daadwerkelijk pakketten verschoven worden naar zuster
maatschappijen die daarin gespecialiseerd zijn en men gaat meer standaardiseren, dan worden meer 
voordelen behaald. Nieuwe klanten kunnen in elke categorie instromen behalve op Europees niveau. De 
percentages in de figuur geven de omzet per categorie aan. 
,-------- ---- - ------- --- -------- --------------------------------------------------------------
1 
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Figuur 2.3 Marktsegmenten op centraal niveau 

2.2.4 Marktsegmenten in de werkmaatschapp~ien 
Binnen de werkmaatschappijen worden andere marktsegmenten gebruikt dan op centraal niveau. Deze 
zijn per werkmaatschappij verschillend en ]open nogal uiteen. Er zullen twee voorbeelden beschreven 
worden waarna de belangrijkste verschillen tussen de werkmaatschappijen aangegeven worden. 

Massief karton 
Kappa Trimbach heeft slechts vijf grote klanten (veilingen) en een speciale groep klanten, die buiten de 
veiling om opereren. Deze bijzondere situatie vraagt om een speciaal marketingbeleid. Men heeft de 
markt verdeeld in drie segmenten: 
1. groente I fruit (2 veilingen) 
2. bloemen (3 veilingen) 
3. buiten de veiling om (zowel groente / fruit als bloemen) 
Het winstpercentage is voor deze klantgroepen nagenoeg gelijk. De eerste twee segmenten zijn qua 
omvang stabiel of licht dalend. Het laatste segment daarentegen groeit snel. De groei van de totale markt 
wordt dus in dit segment behaald. Van oorsprong werden de telers van bet 'buiten de veiling om'-kanaal 
beleverd door tussenhandelaren. Er is nu echter een trend naar directe levering. Hiermee ontstaat een 
conflict met de tussenhandelaren. Om problemen te voorkomen wordt de nieuwe groep klanten beleverd 
via een zustermaatschappij in Belgie. 

Golfkarton 
Kappa Oudenbosch heeft honderden klanten en is gespecialiseerd in bet produceren van grote aantallen. 
Men heeft vier segmenten gecreeerd die gebaseerd zijn op bet inkoopgedrag van de klant en het hiermee 
gepaard gaande organisatieniveau bij de klant: 
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I . internationale transparanten: deze groep koopt op internationaal niveau centraal in. Ze zoekt hierbij 
naar een strategische partner. De prijs van de verpakking is voor deze groep volledig doorzichtig en 
men heeft zelf voldoende verpakkingskennis in huis; 

2. regionale transparanten: deze groep koopt op nationaal niveau centraal in. Een dee! van deze groep 
bestaat uit klanten die hun krachten bundelen in een inkoopcombinatie om hun macht ten opzichte 
van de leverancier te vergroten; 

3. handel I kranen; kranen willen de laagst mogelijke prijs, vergelijkbaar met de 'shoppers'. De handel 
moet het product weer doorverkopen en wil daarom een kwalitatief goed product; 

4. om de kerk; deze klanten hechten veel belang aan verpakkingskennis. De omzet per klant is hier 
relatief laag. 

In onderstaande figuur is schematisch weergegeven op welk niveau de onderhandelingen voor de 
verschillende segmenten plaatsvinden. 

verkopers I 
accountmanagers 

OUDENBOSCH 

Figuur 2.4 Niveau van onderhandelingen 

◄ ► 

intern. 

regionaal 

handel / kranen 

om de kerk 

KLANT 

Door de internationale en regionale transparanten wordt zeer rationeel ingekocht, waardoor de relatie van 
ondergeschikt belang is. Customerservice is voor deze klanten juist heel belangrijk. Voor de andere 
segmenten is het juist andersom. 
Het aantal inkoopcombinaties is de laatste twee jaar aanzienlijk gestegen. Dit lijkt zich <lit jaar echter te 
stabiliseren. Het aantal bedrijven <lat centraal gaat inkopen blijft we! nog steeds stijgen. 15% van de 
klanten zijn internationale en regionale transparanten. Zij zijn samen goed voor 75% van de omzet. Met 
een integrale kostprijsmethode valt de winst voor deze klantgroepen negatief uit, terwijl bij de andere 
twee klantgroepen juist wel winst behaald wordt. Toch wil Kappa Oudenbosch zich juist op de 
internationale en regionale klanten richten. De verwachting is <lat calculatie volgens de Activity Based 
Costing methode een gunstiger beeld te zien geeft. Men blijft echter investeren in een verdere 
efficiencyverhoging. Een nadeel van het specifiek richten op deze segmenten is <lat men meer afuankelijk 
wordt van een beperkt aantal grote klanten. 

Wanneer de segmentatievariabelen van alle werkmaatschappijen gezamenlijk beschouwd worden, zijn er 
grofweg vier verschillende benaderingen te onderkennen. Segmentatie naar: 
• omzet; 
• omzet en bestelgedrag (besteleenheden per keer); 
• omzet en koopgedrag ( centraal, lokaal etc.); 
• marktkarakteristieken (groente / fruit, vlees / vis etc.). 

2.2.5 Conclusies marktsegmentatie 
Binnen Kappa Packaging hanteert elke werkmaatschappij een andere marktsegmentatie. Bovendien wordt 
op centraal niveau met weer andere segmenten gewerkt. Dit was de reden om bij aanvang van het 
onderzoek geheel andere segmenten te geven, die iets zeggen over de visie van de klant in de keten en de 
relatie die Kappa Packaging met die klant heeft. De segmentatie bestaat uit vier klantgroepen: 'shoppers', 
' performers', 'partners' en ' ketenregisseurs'. De laatste groep wordt in het onderzoek niet apart 
meegenomen omdat de relatie die Kappa Packaging met deze groep heeft nagenoeg hetzelfde is als met 
de groep 'partners'. De klanten warden dus samen in de groep 'partners' ondergebracht. 
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Het lastige van het werken met relatievormen is dat een relatie door beide partijen anders wordt beleefd. 
Zo kan het zijn dat Kappa Packaging de klant als ' shopper ' aanmerkt, maar dat Kappa Packaging voor die 
klant een ' partner' is. Andersom kan natuurlijk ook, dat Kappa Packaging de klant als ' partner' ziet maar 
dat de klant Kappa Packaging als een ' gewone' leverancier ziet. 
Een schatting van de percentages van het aantal klanten en de omzet c.q. winst per klantgroep kon men 
niet geven. Omdat men in de werkmaatschappijen en op centraal niveau hun klanten in de klantgroepen 
herkenden en het moeilijk is om van tevoren te bepalen is of de indeling geschikt is , is besloten hiermee 
aan de slag te gaan. De indeling kan in een later stadium nog bijgesteld warden. 

2.3 Accountrnanagernent 

Om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn is men binnen Kappa Packaging gestart met 
accountmanagement. Ook hier geldt weer dat er in de uitvoering enorme verschillen bestaan tussen de 
werkmaatschappijen. Er warden wederom drie voorbeelden gegeven van de stand van zaken en de 
toekomstverwachting van accountmanagement. 

2.3.1 111eorie accou ntmanagement 
Kempeners (1997) spreekt over accountmanagement als een machtig instrument om de belangrijkste 
klanten te managen. Succesvolle implementatie kan leiden tot een meer markt- en klantgericht bedrijf. 
Het betekent echter in de gehele organisatie een ommezwaai in denken en doen. Onder 
accountmanagement wordt verstaan: ' het structureel toewijzen en organiseren van middelen om daardoor 
hechte, lange-termijn-relaties met geselecteerde klanten te kunnen ontwikkelen en onderhouden'. 

2.3.2 Accountmanagement op centraal niveau 
Op centraal niveau heeft Kappa Packaging drie Euro-account managers verdeeld over drie landen. Hun 
taak is voomamelijk relatiemanagement en bestaat uit de volgende taken: 
• het opstellen van centrale contracten met klanten; 
• het opstellen van beleid; 
• strategiebepaling t.a .v. centraal inkopende bedrijven; 
• fungeren als contactpersoon voor de klanten en de werkmaatschappijen. 
De functie van accountmanager op centraal niveau is tweeeneenhalf jaar geleden ontstaan vanuit de 
behoefte van de klant om op centraal Europees niveau een aanspreekpunt te hebben. Nadat het contract 
opgesteld is, wordt het dagelijks begeleiden van de klant decentraal gedaan. 

2.3.3 Accountmanagement op decentraal niveau 
Massief karton 
De veilingen verwachten van Kappa Trimbach veel kennis over hun processen en hun markt. Daarnaast 
heeft slechts enkele klanten waarvan men in hoge mate afhankelijk is . Daarom is men met 
accountmanagement gestart, waarbij de accountmanager de volgende taken heeft: 
• fungeren als contactpersoon voor de klant en interne afdelingen; 
• het toezien op de prijzen; 
• het doen van marktonderzoek; 
• het zoeken naar nieuwe klanten. 
In principe werkt de accountmanager bij Kappa Trimbach reactief. Problemen bij de klant moeten 
opgelost warden en vragen moeten beantwoord warden. Hierbij werkt de accountmanager als 
coordinatiepunt tussen de verschillende afdelingen en de klant. Klanten die bij meerdere 
werkmaatschappijen kopen en waarbij Kappa Trimbach het grootste aandeel heeft, kunnen bediend 
worden via een aanspreekpunt. Dit staat echter nog in de kinderschoenen. De communicatiestructuur is 
hierbij als volgt: 
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Klant 1 

Kappa Oudenbosch 

Klant2 

Contactpersoon 
Kappa Packaging van 

Kappa Trimbach 

Kappa Trimbach 

Klant 3 

Kappa Twincorr 

Figuur 2.5 Communicatiestructuur bij een aanspreekpunt 

Golfkarton 
Bij Kappa Oudenbosch is men nog niet zo Jang bezig met accountmanagement. Voor de top 20 klanten is 
een accountplan opgesteld. In juni van dit jaar hebben de eerste account reviews plaatsgevonden. De 
accountmanager kan iemand van de afdeling verkoop zijn of iemand van de directie, afhankelijk van het 
marktsegment waarin de klant zich bevindt. De eisen die gesteld worden aan een accountmanager zijn 
hoger dan die voor een verkoper; dit is een groeiproces. Accountmanagers worden geacht zelf het 
initiatief te nemen om, indien nodig, een accountteam bijeen te roepen. Accounts worden geselecteerd op 
basis van drie criteria: 
• zijn de klanten zelf zover dat verbeterprojecten kans van slagen hebben? 
• de complexiteit van het proces en de markt van de klant + de klant vraagt erom; 
• het belang voor Kappa Oudenbosch dat het een klant blijft (hoge omzet en hoog rendement). 

2.3.4 Conc/usies accountmanagement 
Accountmanagement komt bij Kappa Packaging op verschillende niveaus in de organisatie voor. Zo heeft 
men op centraal niveau accountmanagers die bevoegd zijn om over alle werkmaatschappijen heen 
contracten af te sluiten en op decentraal niveau accountmanagers die voornamelijk een coordinerende 
functie hebben tussen de klant en de verschill ende functies binnen de eigen werkmaatschappij. In enkele 
gevallen fungeert de accountmanager als contactpersoon voor een klant, die zaken doet met meerdere 
werkmaatschappijen. Hier moet de accountmanager alle zaken intern afstemmen met verschillende 
werkmaatschappijen. Door invoering van accountmanagement wil men de klant i.p.v. het product centraal 
stellen. Hiermee verschuift het accent van productservice, de noodzakel ij ke service die bij het leveren van 
een product komt kijken, naar customerservice. Doordat elke werkmaatschappij een andere invulling aan 
het accountmanagement geeft, komt dit echter nog niet bij alle werkmaatschappijen goed uit de verf. 
Invoering van accountmanagement is dan ook een langdurig proces en bij veel werkmaatschappijen staat 
het nog in de kinderschoenen. 

2.4 Toekomstverwachtingen m.b.t. het commercieeJ beleid van Kappa Packaging 

Men verwacht in de komende jaren een aantal ontwikkelingen in het verkoop- en marketingbeleid. 
Sommige van deze ontwikkelingen zijn reeds in gang gezet, andere moeten nog gestart worden. Ten 
eerste zal de behoefte aan centrale coordinatie toenemen als gevolg van het nog steeds toenemende aantal 
centraal inkopende bedrijven. Dit zal we! vanuit de werkmaatschappijen opgestart moeten worden om 
voldoende betrokkenheid te krijgen. Ten tweede zullen de communicatiestructuren voor bedrijven die een 
aanspreekpunt willen, worden verbeterd. 
Uit onderzoek in 1997 onder klanten en niet klanten van Kappa Packaging is gebleken dat de naam Kappa 
Packaging (toen nog KNP BT Packaging) bij veel bedrijven niet bekend is. Dit komt voornamelijk omdat 
alle werkmaatschappijen onder eigen naam opereren en groepen werkmaatschappijen ook weer een eigen 
naam kunnen hebben. Daarnaast is gebleken dat men zelfs intern niet op de hoogte is van de strategische 
alliantie met Rexam. Dit zal in de komende jaren meer aandacht krijgen. Met de komst van de nieuwe 
eigenaren is de eerste stap reeds gezet: het opereren onder een naam, die verweven is met de 
oorspronkelijke namen van de werkmaatschappijen (Voorbeeld: De Zeeuw ➔ Kappa De Zeeuw). 

pagina 16 



~:;-J K~~-p_a ___ _______ _ _ _ _ _____ C_u_st_o_m_e_rs_e_rv_'i_ce_· _vc_·r_p_ak_1_i_n_t_ra_n_spo_ r_t\_'e_rpa~·-k_ki_·1_1g_e_n 

Op de gehele verpakkingsmarkt werkt men nogal reactief. De verwachting bestaat dat de komende jaren 
een meer pro-actieve benadering gaat plaatsvinden. Daarnaast is men bezig met de ontwikkeling van een 
Markt lnformatie Systeem (MIS), waarin prijzen, bezoekrapporten enz. staan van klanten die met 
meerdere werkmaatschappijen zaken doen. W anneer dit systeem gei"mplementeerd is, zal dit een meer 
pro-actieve benadering ondersteunen. 

2.5 Conclusies en interne sw·oT-analyse 

ln dit hoofdstuk is het verkoop- en marketingbeleid van Kappa Packaging beschreven. Binnen de 
organisatie worden op de diverse niveaus marktsegmenten gebruikt. Deze verschillen echter enorm. Dit 
was de reden om bij aanvang van het onderzoek een andere indeling van klanten te geven, gebaseerd op 
de visie van de klant in de keten en de relatie die men met de klant heeft. Deze indeling in vier 
klantgroepen (shopper, performer, partner en ketenregisseur) geeft een goede basis om het onderzoek te 
starten en kan indien nodig tijdens het onderzoek bijgesteld worden. 
Een paar jaar geleden is men binnen Kappa Packaging gestart met accountmanagement. De invulling 
hiervan wordt aan de werkmaatschappijen zelf overgelaten en verschilt daarom nogal. Het 
accountmanagement zal in ieder geval moeten zorgen voor een meer klantgerichte benadering, waarbij 
niet het product maar de klant centraal staat. Het bieden van customerservice kan daarom gezien worden 
als gereedschap voor de accountmanagers. Dit onderzoek beperkt zich tot customerservice en neemt de 
huidige vorm van het accountmanagement als gegeven. 
Wanneer de informatie uit dit hoofdstuk en andere gesprekken binnen Kappa Packaging bekeken wordt, 
zijn de volgende sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen te noemen. 

Strengths 
© Kappa Packaging is een goed renderende organisatie (hoge ROI). 
© Het heeft een groot marktaandeel in die landen waar het actief is. 
© Het machinepark is, zeker in de golfkartonbedrijven, zeer up-to-date. 
© In tegenstelling tot de grootste concurrenten is Kappa Packaging decentraal georganiseerd. Hierdoor 

heeft elke werkmaatschappij een eigen winstverantwoordelijkheid en daardoor een maximale 
betrokkenheid. Binnen de werkmaatschappij is veel kennis aanwezig, waardoor de klanten op goede 
service kunnen rekenen. 

© Het prijsniveau ligt op een concurrerend niveau, net onder <lat van de grootste concurrenten. 

Weaknesses 
® De decentrale structuur van de organisatie sluit niet optimaal aan bij het toenemende aantal centraal 

inkopende bedrijven. Zo is er geen centrale beslissingsstructuur voor alle werkmaatschappijen 
gezamenlijk en de alliantie met Rexam om contracten met grote afnemers af te sluiten. (In mei '98 is 
deze zwakte gedeeltelijk opgeheven door het ontstaan van een nieuwe functie met een grotere 
bevoegdheid om grote contracten af te sluiten). 

® In tegenstelling tot de grootste concurrenten heeft Kappa Packaging geen centrale Europese verkoop, 
waardoor het afsluiten van grote contracten meer tijd kost. 

® Gebrek aan invulling van de strategie. 
® De structuur om de aanwezige kennis volledig te benutten ontbreekt vooralsnog. Eind ' 97 zijn diverse 

werkgroepen opgestart met mensen uit de werkmaatschappijen. Hierdoor wordt kennis gedeeld en 
hoeft elke werkmaatschappij niet steeds zelf het wiel uit te vinden. Er wordt echter nog veel langs 
elkaar heen gewerkt. Een goed informatiesysteem zou hierbij uitkomst kunnen bieden. 

® Kappa Packaging heeft geen volledig Europese dekking. Voor veel internationaal opererende 
bedrijven is een Europese dekking belangrijk omdat die een centraal contract af willen sluiten. 

Opportunities 
© Het aantal centraal inkopende bedrijven groeit nog steeds . Kappa Packaging kan hierop inspelen door 

zijn marktpositie te versterken d.m.v. acquisities en daarmee een betere Europese dekking te creeren. 
Ook kan men synergie bereiken door meer structuur te creeren voor de samenwerking tussen de 
werkmaatschappijen. Dit kan door meer centraal te coordineren. Tot slot kunnen door een centraal 
marketingbeleid wat ruimte laat voor decentrale invulling, de voordelen van centraal en decentraal 
gecombineerd worden. 
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© Door de verplaatsing van activiteiten van grote intemationale bedrijven naar Oost-Europa groeit de 
markt voor (golf)karton aldaar nog steeds. Hier zijn kansen voor Kappa Packaging voor een verdere 
verbetering van de marktpositie in die landen. 

Threats 
® Concurrenten uit omringende landen vormen een grote bedreiging voor de Nederlandse markt. 
® Het prijsniveau in Nederland is vrij hoog ten opzichte van <lat van de ornringende landen (Voorbeeld: 

prijsniveau in Duitsland ligt 10% lager). 
® Het aantal centraal inkopende bedrijven (internationaal en nationaal) neemt nog steeds toe. Kappa 

Packaging is hier nog niet voldoende op ingesteld, waarbij ook de Europese dekking te wensen over 
laat. Meer centrale coordinatie zou uitkomst kunnen bieden, maar men moet ervoor waken <lat de 
winstverantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen hierdoor afneemt en daarmee de 
betrokkenheid. 

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op wat er in de literatuur geschreven is over de 
veranderingen aan inkoopzijde, die de aanleiding vormden van <lit onderzoek. Daarna wordt besproken 
welke varianten van definities er zijn van customerservice en hoe men de kwaliteit kan meten. 
Vervolgens wordt er uitgebreider ingegaan op marktsegmentatie, omdat de segmenten waarmee het 
onderzoek gestart is wellicht niet toereikend zijn. 
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I 31 Customerservice in de industriele markt 

Dit hoofdstuk bevat een bespreking van belangrijke literatuurbronnen over 
customerservice en aanverwante onderwerpen. Er wordt begonnen met belangrijke 
ontwikkelingen in inkoop. Deze hebben grote gevolgen voor de leverancier en vormen dan 
ook een van de redenen voor Kappa Packaging om dit onderzoek te starten. Daarnaast wit 
men weten in hoeverre customerservice als instrument gebruikt kan warden om hierop in 
te spelen. Er wordt aangegeven wat customerservice in kan houden en er wordt een 
definitie gekozen voor de rest van het onderzoek. Verder wordt aangegeven hoe de 
kwaliteit van customerservice gemeten kan warden. Ats aanvulling op de in het vorige 
hoofdstuk gesproken marktsegmenten zal in dit hoofdstuk dieper ingegaan warden op hoe 
men tot homogene klantgroepen komt en hoe een passende segmentatie voor Kappa 
Packaging tot stand kan komen. 

3.1 Trends in inkoop 

De laatste jaren is de markt meer vraag dan aanbod gedreven. Potentiele kopers worden steeds groter en 
hun aandacht voor inkoop stijgt. In deze paragraaf wordt beschreven welke belangrijke veranderingen er 
aan de inkoopzijde hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden die invloed kunnen hebben op de 
customerservice strategic van Kappa Packaging. Omdat er bij elke inkoopbeslissing diverse mensen 
invloed uitoefenen op de uiteindelijke beslissing, wordt in een aparte sub-paragraaf de Decision Making 
Unit (DMU) besproken. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het gebruik van portfolio ' s omdat deze 
door inkopende partijen gebruikt worden om de relatieve belangrijkheid van het product te bepalen en 
daarmee de machtspositie t.o.v. de leverancier. Omdat professioneel inkopende bedrijven een onderscheid 
maken in leveranciers, wordt tot slot een voorbeeld van leveranciersrelaties besproken. 

3.1.1 Veranderingen aan de inkoopz(jde 
De Groot en Leeuwis (1996: p.16-19) geven een aantal algemene trends die zich op <lit moment voordoen 
op inkoopgebied2

. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Verschuivende markten 
Nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen, deregulering en Europese eenwording zijn 
enkele oorzaken van een steeds groter en toegankelijker wordende (wereld)markt. 
Sterkere concurrentie 
Grotere markten maken de entree voor diverse aanbieders gemakkelijker. Het concurrentieveld breidt 
zich hierdoor steeds sneller uit en wordt complexer en turbulenter. Zo wordt de Nederlandse markt 
steeds vaker benaderd door aanbieders van (golf)karton uit omringende landen. 
Technologische vooruitgang 
Het tempo van nieuwe ontwikkelingen ligt zeer hoog. Zeer belangrijk hierbij is ook de mate en de 
snelheid waarmee nieuwe technologie een maatschappelijk draagvlak krijgt. 
Kortere levenscycli van producten 
Dit dwingt organisaties tot een effectiever product- en marktontwikkelingsproces. Tegelijkertijd 
dwingt het ook tot het maken van keuzes. Een organisatie kan niet op alle fronten succesvol en ' world 
class ' concurrerend zijn . 
Mondige, mobiele klanten 
Klanten raken beter gei"nformeerd over het complete, wereldwijde aanbod op de markt. Daarbij wordt 
steeds meer waarde gehecht aan aspecten als dienstverlening, klantgerichtheid, kwaliteit, 
betrouwbaarheid, innovatie en communicatie. 
Global sourcing 
Grotere markten en sterkere concurrentie dwingen vele ondememingen om bij hun in- en 
uitbestedingsbeslissingen meer internationaal te kijken. Dit kan ook beter omdat de huidige 
informatietechnologie het sturen van internationale relaties aanzienlijk eenvoudiger maakt dan tien tot 
twintig jaar gel eden. 

2 zie voor soortgelijke trends ook Van Weele en Rozemeijer (1996) 
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* Ketenmanagement 
De ketenbenadering gaat uit van een optimale taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
diverse schakels in de bedrijfskolom, waardoor het voortbrengingsproces zo efficient mogelijk plaats 
vindt. Hierbij krijgt iedere schakel in de keten de taak die de maximale toegevoegde waarde oplevert 
voor de uiteindelijke klant. Ketenmanagement is dan ook het be"invloeden van de schakels van de 
keten die door anderen worden beheerst. 

Er wordt door ondernemingen verschillend gereageerd op deze trends. De Groot en Leeuwis (1996: p2 l) 
noemen: 
1) toename aantalfusies en overnames, om 

• concurrentiekrachten te verkleinen; 
• schaalvoordelen te behalen; 

2) verdere specialisatie op kernactiviteiten, waardoor het aantal uitbestedingen nog steeds groeit; 
3) verdere efficientie- en ejfectiviteitvergroting; 
4) een combinatie van punt 1 t/m 3. 
Uit het klantenonderzoek zal blijken in hoeverre deze trends bij de klanten van Kappa Packaging spelen. 

Kempeners (1997: p.1-2) beschrijft ook een aantal belangrijke veranderingen aan de inkoopkant. De 
eerste is dat afnemers streven naar minder leveranciers, terwijl de overgebleven leveranciers meer omzet 
krijgen. De vormen waarin dit plaats kan vinden zijn : 
• single sourcing: de afnemer beperkt zich tot een leverancier voor de levering van een bepaald 

product; 
• cross buying: de afnemer gaat van een leverancier meerdere verschillende producten kopen; 
• main supplier: de afnemer stelt de leverancier aan als hoofdleverancier, waarbij in overleg met de 

uitbesteder systemen ontwikkeld worden. Hierbij krijgt de leverancier eindverantwoordelijkheid voor 
de eindproductie. 

Een andere verandering is dat het aantal uitbestedingen de laatste jaren sterk is toegenomen. Dit komt 
vooral omdat bedrijven zich meer en meer op hun kerncompetenties richten. Uitbesteding van niet
kemactiviteiten heeft ondermeer de volgende voordelen c.q. doel-stellingen: 
* vermindering van cost of ownership (alle kosten die verbonden zijn aan de aanschaf en het gebruik 

van het product); 
* toename van de flexibiliteit; 
* verhoging van de kwaliteit; 
* risicovermindering (door het risico te delen) 
* gebruiken van gespecialiseerde knowhow, die vaak bij een beperkt aantal leveranciers te vinden is . 
Als derde verandering wordt de toename van de samenwerking tussen leveranciers en afnemers, met 
name bij innovatieprojecten, genoemd. Door toenemende specialisatie is het niet altijd mogelijk om alle 
technologie zelf in huis te halen. Samenwerking is dan geboden. Hierdoor is het tevens mogelijk om de 
time-to-market te verkorten. 
Tot slot worden als grote veranderingen de professionalisering van de inkoopfunctie en de 
decentralisering van de inkoopfunctie genoemd. Dit laatste is in lijn met de algemene trend naar 
gedecentraliseerde verantwoordelijkheid. Veelal worden dan raamcontracten met leveranciers afgesloten 
voor minder belangrijke goederen. Diegene die een van deze goederen nodig heeft kan dan, zonder 
inschakeling van de afdeling inkoop, deze bij de leverancier halen. Belangrijke producten worden juist 
meer een zaak voor het (top)management. Vaak wordt er gewerkt met crossfunctionele inkoopteams, 
waarin mensen van verschillende afdelingen plaatsnemen. Deze professionelere aanpak is vooral gericht 
op efficientere leveranciersstructuren en samenwerkingsverbanden met belangrijke leveranciers. Dit is 
een groot verschil met een aantal jaren geleden toen de nadruk lag op inkoopefficiency, zoals het aantal 
offertes dat aangevraagd behoorde te warden. Bij de aankoop van goederen hebben altijd meerdere 
personen uit het bedrijf invloed op de uiteindelijke beslissing. Een verzamelnaam voor deze groep 
mensen is de Decision Making Unit. Omdat de samenstelling ervan grote invloed heeft of kan hebben op 
de customerservice eisen en wensen van de klant, wordt er in de volgende paragraaf dieper op ingegaan. 

3.l.2 Decision Making Unit (DMU) 
Van Weele (1994: p.65) schrijft dat koopprocessen in organisaties complexe processen zijn, waarbij altijd 
meer dan een persoon betrokken is. Vaak wordt er dan oak gewerkt met DMU's. Als synoniem hiervoor 
wordt ook wel het begrip 'buying center' gebruikt. Voor de definitie van een DMU gebruikt Van Weele 
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dan ook de definitie die Webster en Wind (1972) aan 'buying center' hebben gegeven: 'al diegenen die 
participeren in de besluitvorming onder invloed van als gemeenschappelijk ervaren doelstellingen en die 
bereid zijn de risico ' s verbonden aan de uitkomst van de beslissing te aanvaarden'. 
Gelderman en Van der Hart (1995: p.38) schrijven dat de )eden van een DMU afkomstig zijn uit 
verschillende afdelingen. Gewoonlijk zijn dat afdelingen als inkoop, financien, marketing, productie, 
R&D en soms ook iemand van de directie. Een en ander hangt samen met de fase in het koopproces, de 
onzekerheden rond de aankoop en het in te kopen product. Het aantal functionele afdelingen dat deel 
uitmaakt van een DMU kan volgens Smith en Taylor (1985)3 het beste liggen tussen drie en tien. 
Binnen een DMU zijn enkele rollen te onderkennen: 
• gebruikers: dit zijn functionarissen die later met het product zullen gaan werken. Dit kan zowel op 

individuele basis gebeuren als in groepsverband. Hun invloed is sterk athankelijk van de aard van het 
product. Ze kunnen een belangrijke stem hebben bij het opstellen van specificaties; 

• beinvloeders: dit zijn personen die door middel van al of niet gevraagd advies de uitkomst van het 
inkoopproces kunnen bemvloeden. Zij kunnen informatie verschaffen over specificaties en 
koopcriteria; 

• kopers: deze zijn formeel bevoegd om te onderhandelen met leveranciers over contractvoorwaarden 
en zullen in een later stadium de orders plaatsen en bewaken; 

• beslissers: zij bepalen uiteindelijk de leverancierskeuze. Voor routinematige aankopen zijn het vaak 
de inkopers die deze functie vervullen. Voor meer complexe producten is het vaak minder duidelijk. 
Zo kan het soms de ontwerper zijn die de specificaties naar een bepaalde leverancier toeschrijft. Voor 
zeer grate uitgaven kan de beslissing op directieniveau gemaakt warden. 

• gatekeepers: deze functionarissen beheersen de informatiestroom aan de andere )eden van de DMU. 
In sommige gevallen vervult de secretaresse van de technisch directeur deze rol, wanneer ze 
contacten met bepaalde leveranciers afhoudt. In andere gevallen is het doorgaans de inkoper die deze 
strategische positie inneemt. Zo kan deze bijvoorbeeld besluiten om bepaalde 
leveranciersdocumentatie al of niet onder de leden van de DMU te verspreiden. 

Van Weele (1994: p.68) relateert deze rollen aan de verschillende fasen van het koopproces, zie 
onderstaande tabel. Afhankelijk van de fase in het koopproces zal een rol meer of minder op de 
voorgrond treden. 

Tabet 3.1 Rollen DMU gerelateerd aan enkele stadia in bet koopproces (Van Weele, 1994) 

rol in DMU ➔ gebruiker bei"nvloeder koper beslisser gatekeeper -------- --- --- ---- -- ------- ---- ----- ---- -
stadium in kooooroces 
probleemidentificatie * * 
vastleggen spec's en behoeften * * * * 
identificeren koopaltematieven * * * * 
evalueren altematieven * * * 
leveranciersselectie * * * * 

Voor Kappa Packaging is het van belang om op de hoogte te zijn van wie welke rol speelt bij de klant, om 
te voorkomen dat belangrijke onderhandelingen gevoerd worden met mensen die nauwelijks invloed 
hebben op de uiteindelijke beslissing. De rollen die het moeilijkst achterhaald kunnen worden zijn 
waarschijnlijk die van beslisser en gatekeeper. Dit zijn echter cruciale rollen. 
Wanneer bedrijven professioneel met de inkoop om wensen te gaan, kan gebruik worden gemaakt van 
een inkoopportfolio. Omdat sommige klanten van Kappa Packaging dit ook gebruiken, wordt de portfolio 
van Kraljic hier besproken. 

3.1.3 Inkooppor(folio 
Kempeners en Van Weele (1997: p .86-) gebruiken de inkoopportfolio van Kraljic (1983) om tot een 
gedifferentieerde inkoopstrategie te komen. Met behulp van deze portfolio kan het relatieve belang van de 
in te kopen producten voor afnemers duidelijk worden gemaakt en daarmee de machtspositie tussen beide 
partijen worden aangegeven. Uit de gegevens kan vervolgens de inkoopstrategie worden bepaald. 
Daarnaast zijn portfolio' s een geschikt hulpmiddel om verschillen tussen leveranciers en afnemers 

3 zie Gelderman en Van der Hart ( 1995: p.3 8) 
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inzichtelijk te maken en is het een praktisch hanteerbaar instrument om de inkoopfunctie verder te 
specialiseren. 
Dezelfde portfolio is te gebruiken als instrument om tot een gedifferentieerde marketingstrategie te 
komen. Hiermee kan het relatieve belang van de te verkopen producten voor leveranciers duidelijk 
worden gemaakt en daarmee de machtspositie tussen beide partijen worden aangegeven. Daaruit kan dan 
de marketingstrategie worden afgeleid. 

invloed op 
financieel 
resultaat 

i hoog 

laag 

HEFBOOMPRODUCTEN 

Kenmerken 
• alternatieve leveranciers 
beschikbaar 

• substitutie mogelijk 

Strategie 
• brede concurrentiestelling, focus 
op prijs 

•continue markt- en lev.onderzoek 

ROUTINEPRODUCTEN 

Kenmerken 
• groot aanbod 
• grote diversiteit aan producten 
• bewerkelijk 

Strategie 
•verrnindering administratieve en 
logistieke handelingen 

• inkopen door derden 

STRATEGISCHE PRODUCTEN 

Kenmerken 
• moeilijk om te wisselen van 
leverancier 

•kritisch voor kostprijs en levering 

Strategie 
• 'best in class' leveranciers 
•partnerships/ langdurige relaties 

BOTTLENECKPRODUCTEN 

Kenmerken 
• monopolistische markt 
• hoge entreebarrieres 

Strategie 
• Zekerstelling toelevering 
•vermindering afhankelijkheid van 
leverancier 

laag hoog 

----1►• toeleveringsrisico 

Figuur 3.1 Inkoopportfolio van Kraljic 

In het zogenaamde hefboomsegment is de afnemer dominant, omdat het aanbod in de markt ruim is en het 
overschakelen naar een andere leverancier vrij eenvoudig is. Dit is het segment waar Kappa Packaging 
zich bevindt. Hierbij heeft Kappa Packaging een aantal middelen om uit dat kwadrant te komen richting 
het meer gunstige kern- en exploitatie segment. Naast de in de figuur genoemde strategieen, kunnen nog 
genoemd worden4

: 

* zoeken naar betere service op allerlei gebied i.p.v. zoeken naar een beter product; 
* afhankelijkheid creeren, bijvoorbeeld door het oplossen van problemen die niet direct met het product 

te maken hebben; 
* samenwerken met collegae uit een ander kwadrant om zo tot een totaalpakket te komen; 
* streven naar co-makership; 
* andere klanten zoeken. 
Dit onderzoek richt zich met name op het eerste punt, waarbij gekeken wordt welke service geboden moet 
worden om klanten te binden of nieuwe klanten te werven. 
De portfolio van Kraljic kan ook gebruikt worden om tot een classificatie van leveranciersrelaties te 
komen. Hierbij wordt dan een onderscheid gemaakt in het soortrelatie dat men met een leverancier kan 
hebben. Voor het onderzoek is het interessant om te achterhalen hoe de klanten van Kappa Packaging 
tegen de relatie aankijken. 

4 Marketing & Inkoop symposium 16 dee. '97 
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3.1.4 Lei·eranciersrelaties 
Dit onderzoek is opgezet rondom drie (eigenlijk vier) soorten relaties die Kappa Packaging met de klant 
heeft. Vanuit de inkoopkant wordt er anders naar de relatie gekeken dan vanuit verkoopzijde. Van Weele 
(1994: p.204) geeft vier soorten relaties, waarin een leverancier kan groeien van 'gewone' leverancier tot 
toeleveringspartner of zelfs tot ontwikkelingspartner. Deze twee laatste verschijningsvormen worden ook 
wel aangeduid met co-makership. 

) leverancier > voorkeurs-
leverancier 

> toeleverings-
partner 

> ontwikkelings-
partner 

Typering relatie Operationeel Operationeel Tactisch Strategisch 

Tijdshorizon Korte termijn Eenjaar Middellang Lange tennijn 

Kwaliteit Conform eisen Conform eisen Afstemming + check Afstemming en 
uitbesteder uitbesteder 

QA bij leverancier 
instemming 

QC bij uitbesteder QC bij uitbesteder (proceskwaliteit) QA bij leverancier 
en leverancier ( ontwerpkwaliteit) 

Logistiek Orders Raamcontracten en Hannonische Gekoppelde 
oproeporders logistieke systemen systemen 

EDI 

Contractvorm Order tot order Raamcontracten Raamcontracten Ontwikkelings-
(eenjarig) (meerjarig) contracten 

Life-of-type verant-
woordelijkheid 

Prijs/ kosten Prijs Prijs + Prijs + kostenreduc- Open kostprijs-
kortingsstaffel tieprogramma calculatie 

Figuur 3.2 Ontwikkeling van leveranciersrelaties (Van Weele, 1994) 

Bij co-makership gaat het om samenwerking op het gebied van: logistiek (leveringsafspraken), kwaliteit 
(zero-defects) of ontwikkeling (kennis en ervaring). Als er geen samenwerking plaatsvindt op deze drie 
gebieden, dan is er geen sprake van co-makership maar van uitbesteding. De grens hier tussen is echter 
moeilijk aan te geven. Co-makership heeft als voordelen dat winstgevendheid en continuYteit voor beide 
partijen beter gewaarborgd zijn. Het grootste nadeel is echter dat de wederzijdse afbankelijkheid 
toeneemt. 
De bovenstaande classificatie van leveranciers is slechts een voorbeeld. Bedrijven kunnen diverse 
classificaties gebruiken, die gebaseerd kunnen worden op portfolio' s. Bovenstaande classificatie kan 
gebaseerd zijn op de portfolio van Kraljic. Van links naar rechts is de relatie dan gebaseerd op routine-, 
hefboom-, bottleneck- en strategische producten. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat dit ook 
inderdaad door sommige klanten op deze manier gebruikt wordt. 

3.2 Customerservice 

Zoals in paragraaf 3.1 ook al naar voren kwam lijkt customerservice nog steeds aan belangrijkheid te 
winnen. Het kan een goede manier zijn om in te spelen op de trends in inkoop en als middel dienen om je 
te onderscheiden van de concurrent. Om customerservice succesvol in de organisatie in te bedden is het 
belangrijk om een eenduidige definitie te hanteren, opdat de neuzen dezelfde kant op gericht zijn. Bij 
Kappa Packaging heeft men niet voor een bepaalde definitie gekozen. De definities van customerservice 
die in de literatuur gegeven worden verschillen nogal. Voor het onderzoek is het van belang om een 
definitie uit te kiezen die het beste aansluit bij het beleid van Kappa Packaging. Verder wordt in deze 
paragraaf aangegeven hoe de kwaliteit van customerservice gemeten kan worden. 

3.2.1 Het begrip customerservice 
In de literatuur worden diverse definities van customerservice gegeven. Definities van 'service' zijn 
echter ook interessant omdat die dezelfde betekenis kunnen hebben. Om de verschillen tussen de 
definities aan te geven kan gebruik worden gemaakt van de fasen in het koopproces zoals La Londe e.a. 
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(1988)5 die hanteren. Ze onderscheiden drie fasen, waarbij in elke fase andere customerservice elementen 
om de hoek komen kijken. Dit is weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabet 3.2 Fasen in customerservice met bijbehorende etementen (La Londe e.a., 1988) 

Jase: pre-transactie transactie 
. .,. 

post-transactie 

customerservice • gemak van aankoop • leverbetrouwbaarheid • afhandeling klachten en 
elementen: • bekendheid • levertijd vragen 

• bereikbaarheid • assistentie installatie • reparatie defecten 
• leveringscondities • opleiding afhemer • afhandeling retouren 
• probleemoplossend • versheid product • etc. 

meed en ken • etc. 
• etc. 

De meeste definities zijn gebaseerd op een of meer van de drie fasen. Kappa Packaging zoekt naar een 
brede definitie die alledrie de fasen omvat. Yoorbeelden van interessante definities uit de literatuur zijn: 
'al die service-inspanningen die erop gericht zijn een zodanige relatie met de klant op te bouwen dat deze 
een vaste (trouwe) klant blijft ', Holzhauer en H ijgenaar (I 990: p.30). Dit is een eenvoudige definitie maar 
het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met service. 
'elke handeling of prestatie die een partij kan bi eden aan de ander dat hoofdzakelijk ontastbaar is en dat 
niet resulteert in het bezit van iets. De productie ervan kan maar hoeft niet gekoppeld te zijn aan een 
fysiek product', Kotler (1991: p.455). Deze definitie is oorspronkelijk bedoeld voor de 
consumentenmarketing maar hij is ook bruikbaar voor de industriele marketing. De definitie als geheel is 
discutabel, maar het onderscheid tussen product en service werkt uiterst verhelderend. 
'een klantgerichte ondernemingsfilosofie die a/le elementen betreffende het raakvlak met de klanten 
integreert en beheerst, binnen een vooraf vastgesteld optimum van kosten en service', Van Goor en Ploos 
van Amstel (1994: p.173-174 ). Deze definitie bevat veel belangrijke elementen van customerservice, 
hoewel men zich af kan vragen of 'binnen een vooraf vastgesteld optimum van kosten en service' in een 
definitie thuishoort. Het is natuurlijk altijd van belang, maar pas in een later stadium wanneer de 
customerservice strategie bepaald wordt. 
Lancioni (l 995)6 heeft een overzicht gemaakt van meest gebruikte definities van customerservice. De 
resultaten uit een onderzoek in de Verenigde Staten onder 110 bedrijven staan in onderstaande tabel. 
Voor veel van deze definities is het moeilijk om ze te relateren aan de fasen van La Londe e.a .. Een 
gemeenschappelijk element van alle definities is het ' nakomen van afspraken' en dit behoort tot de 
transactiefase. De meest genoemde definitie heeft een hele brede betekenis. Helaas ontbreekt hierbij het 
onderscheid tussen product en service. 

Tabet 3.3 Overzicht gebruikte definities customerservice (Wouters, 1997) 

Gebruikte definitie Percentage 

Alles wat je doet om een afhemer blij te maken 38,5% 
Alles wat je doet voor de afhemer vanaf het 22,3% 
plaatsen van de order tot de levering 
De klant is koning 13 ,3% 
Maximale klanttevredenheid 8, 1% 
De klant tevreden houden 7,5% 
De klantverwachtingen overtreffen 6,1% 
Het leveren van kwaliteit 2,0% 
'Zero-defects ' 1, 1% 
Altijd uit voorraad kunnen leveren 1,1% 

Om tot een geschikte definitie voor Kappa Packaging te komen, zijn er de volgende eisen aan gesteld: 
• eenvoudig in verband met de doorgifte (communicatie) ervan; 
• onderscheid tussen het fysieke product en customerservice; 

5 zie Peelen en Van Goor {1991) 
6 zi e Wouters ( 1997) 
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• gemakkelijk operationeel te maken; 

Hiertoe wordt de combinatie van eerder genoemde definities gebruikt: 
1. alles wat je doet om een klantrelatie te creeren, te behouden en te verbeteren (afgeleid van de definitie 

van Holzhauer en Hijgenaar, 1990); 
2. a lies naast het fysieke product ( afgeleid van de definitie van service van Kotler, 1991 ). 
Het is duidelijk dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen productservice en customerservice. 
Productservice, de noodzakelijke service die geboden moet worden bij levering van het fysieke product, 
is daarom deel van het totale servicepakket. 

3.2.2 Het helang van customersen•ice 
Tussen de industrieen doen zich aanmerkelijke verschillen voor in het belang dat men hecht aan 
customerservice. La Londe e.a. (1988)7 plaatsen de papierindustrie op een tweede plaats van meest 
belangrijke industrieen, achter de auto-industrie. Hoewel het onderzoek van La Londe e.a. al enige tijd 
geleden heeft plaatsgevonden zijn de resultaten interessant omdat men in de Verenigde Staten voorop 
loopt op het gebied van customerservice. 
Holzhauer en Hijgenaar (1990: p.31) schrijven dat customerservice als competitief wapen vooral in de 
volgende markten van groot belang is: 
* daar waar product, prijs, promotie en distributie niet significant van elkaar verschillen; 
* daar waar de consument (afuemer) niet goed in staat is om technische verschillen tussen producten 

waar te nemen; 
* in de 'business-to-business' markt; klanten hebben daar vaak advies nodig en er zijn langdurige 

relaties; 
Het eerste punt geldt ook voor Kappa Packaging, zoals reeds aangekaart in hoofdstuk I. Golfkarton wordt 
vaak gezien als een ' commodity' product waarop punt twee van toepassing is. Dit zal in de rest van het 
onderzoek blijken. Het laatste punt heeft geen nadere uitleg nodig. Blijkbaar is customerservice goed te 
gebruiken om zich in de markt te onderscheiden. 

3.2.3 De kwaliteit van customerservice 
De kwaliteit van de geleverde customerservice komt tot uiting in de gepercipieerde waarde, zoals de klant 
die ervaart. In hoofdstuk I is reeds beschreven dat met het leveren van customerservice beoogd wordt 
deze ' perceived value' door het bi eden van customerservice te verhogen. Schmeichel ( I 997: p.142-143) 
stelt dat men zich altijd twee vragen moet stellen om de kwaliteit van customerservice vast te stellen: 
1. Zijn er wensen van de klant nog niet vervuld, die hij wel graag vervuld ziet? Dit leidt tot 

dissatisfactie. 
2. Leveren we service die noch gevraagd noch gewaardeerd wordt en dus geen toegevoegde waarde 

levert? Deze service is verspilling (waste) en dient niet !anger geleverd te worden. 
In onderstaande figuur staat afgebeeld hoe de waargenomen waarde van de service afhangt van de 
antwoorden op de twee vragen. In het onderzoek zullen deze twee vragen meegenomen worden. 

Dissatisfaction 

t Supply 

Demands unfulfilled ► 

◄ Perceived value 

Offers not valued ► 

Demand 

Waste 

Figuur 3.3 De waargenomen waarde van customerservice (Schmeichel, 1997) 

7 zie Peel en en Van Goor (1991) 
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Een erg praktisch instrument om de kwaliteit van de geboden customerservice te achterhalen wordt 
gebruikt door Philips (1997). Het model is opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar de perceptie 
van dienstverlening. Hierbij wordt de relatieve belangrijkheid van customerservice voor de klant uitgezet 
tegen de concurrentiekracht van de leverancier. Een groot voordeel van dit model is dat de 
customerservice elementen die meer aandacht vereisen en de elementen die juist minder aandacht nodig 
hebben duidelijk naar voren komen. In het voorbeeld stellen de nummers 1 en 2 customerservice 
elementen voor. 
Stel een leverancier geeft de klant een levertijd van 24 uur (nummer 2) en de belangrijkste concurrenten 
geven een levertijd van een week. Het gaat om een laagwaardig product en de klant hecht helemaal geen 
waarde aan een korte levertijd. De kosten die gepaard gaan met de korte levertijd leveren dan geen 
toegevoegde waarde op. Aan customerservice element I hecht de klant wel veel waarde en er wordt ten 
opzichte van de concurrent niet goed op gescoord. Het is dan ook veel beter om de inspanningen hierop te 
richten en te zorgen <lat juist op dit punt concurrentievoordeel behaald wordt. 

relative 
importance 

t High 

Moderate 

Low / 
competitive 

disadvantage 

-------
,,,,,. 

competitive 
par 

competitive 
advantage 

Figuur 3.4 De relatieve belangrijkheid van customerservice uitgezet tegen de score to.v. de concurrent 
(Philips, 1997) 

Dit model is erg praktisch om aan te geven welke customerservice elementen extra aandacht verdienen en 
welke minder. Groot voordeel hierbij is dat de individuele elementen duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast 
kunnen ontwikkelingen eenvoudig weergegeven worden. Bij de werkmaatschappij Kappa Van Dam 
gebruikt men <lit model. Het enige verschil is dat ze vier blokken gebruiken i.p. v. negen. De horizontale 
en verticale as stellen eigenlijk tienpunts schalen voor. Het verdelen van de assen in drie blokken heeft 
echter de voorkeur omdat dan duidelijker naar voren komt welke elementen als eerste verbeterd moeten 
worden en met welke elementen men tot een later stadium kan wachten. 

3.3 De gevolgen voor de verkopende partij 

Om adequaat om te gaan met de trends in inkoop, komen verschillende strategieen in aanmerking. 
Klanten hebben niet dezelfde verwachtingen van een productaanbod, laat staan dat ze ook allemaal bereid 
zijn om te betalen voor betere producten of bijkomstige service. Om zo goed mogelijk in te spelen op de 
wensen van de klant t.a.v. aangeboden producten en/ of service, is het noodzakelijk om de markt te 
segmenteren. Hoe kan men een groep klanten z6 segmenteren dat de klanten in een segment een zelfde 
res pons hebben op bepaalde marktinstrumenten? W anneer een onderneming besluit om haar 
serviceprofiel te versterken om zich zo in de markt te onderscheiden en service als een instrument voor 
relatiemarketing te gaan hanteren, dan heeft dat gevolgen voor de marktsegmentatie. In het vorige 
hoofdstuk is kort aangestipt wat marktsegmentatie inhoudt. In deze paragraaf worden twee methoden van 
marktsegmentatie in het kort beschreven. Daarna wordt ingegaan op de tegenhanger van de Decision 
Making Unit. 
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3.3.1 Marktsegmentatie 
Hutt en Speh (1992: p .159-181) definieren een marktsegment als een groep van huidige of potentiele 
klanten met een gemeenschappelijk kenmerk, wat relevant is om hun respons op een marketingstimulus te 
verklaren ( en te voorspellen). Bonoma en Shapiro (1995)8 menen dat het segmenteren van industriele 
markten veel moeilijker is dan het segmenteren van consumentenmarkten. Producten kunnen wel 
hetzelfde zijn, maar de toepassing is steeds weer verschillend. De klanten verschillen zeer en het is 
moeilijk om waar te nemen welke verschillen belangrijk zijn en welke triviaal om een marketingstrategie 
te ontwikkelen. Zowel Hutt en Speh als Bonoma en Shapiro noemen een aantal voordelen van 
marktsegmentatie. Gecombineerd levert <lat het volgende op: 
• door analyse van de markt kan men beter aansluiten op de unieke wensen van afnemers. Men is in 

staat de totale markt beter te begrijpen inclusiefhoe en waarom klanten kopen. Voor kJeine bedrijven 
is segmentatie nog belangrijker dan voor grote om zorgvuldig de afweging te kunnen maken op welke 
niche in de markt men zich het beste kan richten; 

• selectie van hoofdmarkten: het rationeel kiezen van marktsegmenten die het beste aansluiten op de 
bekwaamheden van het bedrijf; 

• management van marketing: het ontwikkelen van strategieen, plannen en programma's om op een 
winstgevende manier aan de behoeften van verschillende marktsegmenten te voldoen en om de 
onderneming een onderscheidend concurrentievoordeel te geven. Door te segmenteren kan men per 
segment de kosten, de omzet en de winst bekijken en de afweging maken of <lit segment nog 
aantrekkelijk is om in te opereren. 

Hutt en Speh stellen echter ook een aantal eisen waaraan elk gekozen segment moet voldoen. 
* Meetbaarheid: de mate waarin informatie over het bijzondere klantkarakteristiek bestaat of verkregen 

kan worden. 
* Toegankelijkheid: de mate waarin het bedrijf de marketinginspanningen effectief kan focussen op de 

gekozen marktsegmenten. 
* Substantialiteit: de mate waarin de segmenten groot of winstgevend genoeg zijn om een aparte 

marketingcultuur te beschouwen. 
* Combineerbaarheid: de mate waarin de marketing en bedrijfsstrategie passen bij de huidige en 

verwachte concurrentie en technologische stand van de markt. 

Vee! auteurs maken een onderscheid in macrosegmenten en microsegmenten . Hutt en Speh onderscheiden 
twee stappen in het segmentatieproces. De eerste stap is het identificeren van macrosegmenten. De 
tweede stap bestaat uit het verdelen van de macrosegmenten in microsegmenten. 
Bonoma en Shapiro raden aan om vijf algemene segmentatiecriteria te ordenen in een gelaagde 
hierarchie, zoals in onderstaande figuur staat afgebeeld. Door deze gelaagde structuur van buiten naar 
binnen te volgen zou segmentatie het gemakkelijkst zijn. De eerste laag "Demographics" gaat over de 
algemene kenmerken van industrieen en bedrijven. De binnenste lagen zijn specifieke, nauwelijks 
merkbare en moeilijk te vinden eigenschappen. 

Demographics 

Operating variables bedrijfs variabel en 

Purchasing approach 

Situational factors 

Personal characteristics 
persoonlijke karakteristieken 

Figuur 3.5 Het gelaagde model van Bonoma en Shapiro (Rangan, Shapiro en Moriarty, 1995) 

8 zie Rangan, Shapiro en Moriarty (1995: p.35-45) 

pagina 27 



i:J ~~r_p_a _ _______________ _ __ C_u_st_o_m_e_rs_e_1v_·i_ce_ vc_r~p_a_kl_i_n_l_rn_n_s:_po_r_t,_,e_rp;:,_'_lk_ki.t_" -'lg,c_e_n 

Het hoeft niet altijd noodzakelijk of zelfs wenselijk te zijn om elke laag van het gelaagde model te 
gebruiken. Maar voordat iets weggelaten kan warden, moet wel begrepen warden waarom iets 
weggelaten kan warden. Na het klantenonderzoek zal blijken <lat niet elke groep van de gegeven 
klantgroepen 'shoppers ' , ' performers ' en 'partners' homogeen is. Dit model zal in hoofdstuk 4 gebruikt 
warden om deze groep( en) verder uit te splitsen. Hiervoor zijn de resultaten van het klantenonderzoek 
nodig. Er wordt getracht marktsegmenten te creeren die voor elke werkmaatschappij herkenbaar zijn, 
waarbij de resultaten van <lit onderzoek aan de verschillende marktsegmenten gehangen kunnen warden. 

3.3.2 Problem Solving Unit (PSU) 
Als tegenhanger van de Decision Making Unit (DMU) noemen Gelderman en Van der Hart (1995 : p.40) 
de Problem Solving Unit (PSU). Bij complexe koopbeslissingen is het onwenselijk <lat alle contacten via 
een en dezelfde persoon verlopen. Daarom wordt er door de verkopende partij vaak gebruik gemaakt van 
een PSU. De !eden van een PSU zijn evenals de !eden van een DMU afkomstig van verschillende 
afdelingen zoals logistiek, productie, engineering, R&D en marketing. Zo kan ieder lid uit de DMU van 
de kopende partij communiceren met een gelijkwaardig lid van de PSU van de verkopende partij. 
Afhankelijk van de fase in de levenscyclus, waarin het product zich bevindt, kan voor een andere 
klantbenadering gekozen worden. Als voorbeeld wordt genoemd het sturen van technisch georienteerde 
mensen voor een technisch complex product alvorens commerciele mensen naar de klant toe te sturen. 
Het concept van de PSU sluit goed aan bij de huidige wens tot nauwere samenwerking en de noodzaak 
om beter tegemoet te komen aan de individuele eisen en wensen van de klant. 

3.4 Conclusies 

In <lit hoofdstuk is over een aantal relevante onderwerpen de literatuur geraadpleegd. Het eerste 
onderwerp gaat over de veranderingen die aan de inkoopzijde plaats hebben gevonden en nog steeds 
plaatsvinden. Een aantal van deze ontwikkelingen is beschreven bij de aanleiding van het onderzoek. 
Enkele andere echter niet en het is interessant om te kijken in hoeverre deze in de praktijk spelen. Binnen 
inkopende bedrijven hebben altijd meerdere personen invloed op de leverancierskeuze, die samen de 
' Decision Making Unit' vormen. De rol die de diverse personen spelen is echter verschillend en het is 
belangrijk <lit te onderkennen. Zo moeten belangrijke onderhandelingen ook daadwerkelijk met degene 
die beslist gevoerd warden. Inkopende bedrijven gebruiken vaak een leveranciersclassificatie, waarbij het 
verschil in belangrijkheid tussen leveranciers tot uiting komt. In <lit hoofdstuk is de portfolio van Kraljic 
besproken en een classificatie die hierop gebaseerd kan zijn. De portfolio is met name interessant omdat 
deze in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikt wordt. 
Het tweede onderwerp <lat besproken is, is customerservice. Niet alleen in de praktijk, maar ook in de 
literatuur is men het verre van eens over wat customerservice exact inhoudt. Het varieert van een enge 
definitie als 'altijd uit voorraad kunnen leveren' tot een brede definitie als 'al die service-inspanningen 
die erop gericht zij n een zodanige relatie met de klant op te bouwen <lat deze een vaste (trouwe) klant 
blijft' . Deze laatste definitie heeft geleid tot de volgende definitie die in het onderzoek centraal staat: 
' all es wat j e doet om een klantrelatie te creeren, te behouden en te verbeteren' . Daarnaast kan een 
onderscheid gemaakt worden in fasen waarin customerservice op kan treden. La Londe e.a. ( 1998) 
onderscheiden de pre-transactie, de transactie en de post-transactie fase, waarmee een duidelijker beeld 
van customerservice ontstaat. Deze fasering wordt ook in de rest van het onderzoek gebruikt. Om de 
kwaliteit van customerservice te meten is een aantal methoden in de literatuur te vinden. Een zeer 
eenvoudig maar ook zeer gericht instrument is <lat van Philips (1997), waarbij het belang van 
customerservice elementen uitgezet wordt tegen de prestatie die geleverd wordt t.o.v. de concurrent. De 
toepassing hiervan wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 
Het laatste onderwerp gaat over de gevolgen voor de verkopende partij. Om adequaat op de 
veranderingen aan inkoopzijde te reageren, kan men gebruik maken van marktsegmentatie. Hierbij kan 
men door analyse van de markt beter aansluiten op de unieke wensen van afnemers, de belangrijkste 
markten voor Kappa Packaging selecteren en zorgen voor onderscheidend vermogen bij de verschillende 
klantgroepen. In het volgende hoofdstuk word deze onderwerpen toegepast bij de beschrijving van het 
klantenonderzoek. 
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141 De customerservice prestatie van Kappa Packawng 

In het vorzge hoojdstuk 1s het begrip customerservzce afgebakend en ZlJn relevante 
onderwerpen besproken. Er is gekozen voor een brede deji.nitie van customerservice, 
omdat dat het beste aansluit bi} Kappa Packaging. In dit hoofdstuk word! het 
daadwerkelijke veldwerk besproken. Er wordt begonnen met een verdere bespreking van 
de vier vraagstellingen uit hoofdstuk een. Vervolgens warden deze vraagstellingen elk in 
een aparte paragraaf uitgewerkt aan de hand van de verkregen resultaten. Tot slot van dit 
hoofdstuk warden hier conclusies aan verbonden en aangegeven welke informatie nag 
ontbreekt. 

4.1 Ondcrzoeksmethode 

Het onderzoek zal een strategisch document customerservice op moeten leveren. In hoofdstuk I is 
behandeld welke deelopdrachten hiervoor uitgevoerd moeten worden. Deelopdracht I is 'Het achterhalen 
van de customerservice eisen en wensen van de klant' , met als doe] te kij ken naar overeenkomsten en 
verschill en tussen klanten. De onderzoeksvraag die hi erbij centraal staat, is als volgt geformu leerd: 

Welke customerservice elementen zijn gewenst en welke worden vereist door welke klanten? 
paragraaf 4.3 

Het achterhalen van alleen de eisen en wensen is echter niet genoeg. Het gaat juist om de achterliggende 
factoren die voor een bepaalde behoefte zorgen. Pas dan kan het verschil in behoefte tussen klanten 
verklaard worden, waarmee deelopdracht twee, ' Het creeren van homogene klantgroepen' , afgerond kan 
worden . Zo komen we bij de vo lgende onderzoeksvraag: 

Welke factoren bepalen de behoefte van een klant aan bepaalde customerservice elementen? 
paragraaf 4.4 

Wanneer bekend is in hoeverre deze factoren voor verschillen in customerservice behoeften zorgen, 
kunnen ze aan klantgroepen gehangen worden. Een bepaalde combinatie van factoren kan dan voor een 
homogene klantgroep zorgen. 
Stel dat de behoefte aan service en de achterliggende factoren bekend zijn, dan kunnen we nog een stap 
verdergaan en ons afvragen: 

In hoeverre zijn customerservice elementen bepalend voor de leverancierskeuze? 
paragraaf 4. 5 

Om als bedrijf te kunnen groeien zijn in hoofdstuk 1 enkele mogelijkheden gegeven. Een daarvan is het 
vergroten van het marktaandeel. Dit kan door bij bestaande klanten een groter pakket te krijgen, maar ook 
door het werven van nieuwe klanten. Welke strategie men ook nastreeft, in beide geva llen moet een 
antwoord gekregen worden op de vraag welke elementen de leverancierskeuze bepalen, omdat klanten 
om de zoveel tijd ook hun huidige leveranciers hierop beoordelen. Het zijn over het algemeen de 
belangrijkste elementen om met een leverancier zaken te (b lij ven) doen. Hiermee wordt een aanzet 
gegeven voor deelopdracht 3 'Het aangeven van kansen en verbeterpunten per klantgroep '. J mmers, of 
een element een kans of verbeterpunt kan zijn, is voor een groot deel athankelijk van het belang dat de 
klant eraan hecht. 
Wanneer bekend is welke elementen van belang zijn, is het nog belangrijk om te achterhalen hoe Kappa 
Packaging hierop prestee1i. Dit leidt tot de vo lgende vraagstelling. 

Hoe scoort Kappa Packaging op dit moment op de verschillende customerservice elementen? 
paragraaf 4.6 

pagina 29 



l,, Kap_p_a ___ _ _ ____ ___ _ ______ C_u_st_o_n_1c_r_se_n_·1_· c_e_v_er--"p_a_kt_ in_tr_a_1_1s~po_r_t,_·e_r~pa_' k_k:iJ_._1g=-e_n 

Daarna kan gekeken worden hoe customerservice zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. W ellicht 
gaat de nadruk die men op de verschillende elementen legt veranderen. Deelopdracht 4 is daarom ook 
' Het inschatten van de ontwikkeling in customerservice eisen en wensen van de klant'. De vraagstelling 
die hierbij centraal staat is de volgende: 

Welke ontwikkelingen zijn er in de komende vijf jaar te verwachten op het gebied van 
customerservice ? paragraaf 4. 7 

Deze vraagstelling wordt beantwoord door een opsplitsing te maken in drie deelvragen: 
I . wat zijn de belangrijkste trends in de markt van de klant? 
2. wat zijn de trends die plaatsvinden op (transport)-verpakkingsgebied? 
3. welke ontwikkelingen zien de klanten zelf plaatsvinden op het gebied van customerservice m de 

komende jaren? 
Deze laatste vraag is voor de klanten een moeilijke vraag, waarbij door henzelf een inschatting gemaakt 
moet worden. Door ook naar belangrijke ontwikkelingen in hun markt te vragen en naar de laatste 
ontwikkelingen op verpakkingsgebied te kijken, kan wellicht een betrouwbaarder antwoord verkregen 
worden. Elke deelvraag wordt in een apa1ie sub-paragraaf besproken. 
Niet elk customerservice element komt direct in aanmerking om verbeterd te worden. Bij Kappa 
Packaging wil men daarom nog antwoord op de volgende vraagstelling, waarmee deelopdracht 5 ' Het 
doen van concrete aanbevelingen' gedeeltelijk beantwoord wordt: 

Welke customerservice elementen komen in aanmerking om als eerste verbeterd c.q. ingevoerd 
te worden? paragraaf 4.8 

Het is afuankelij k van het belang dat de klant eraan hecht en de prestatie van Kappa Packaging op dit 
moment. Het model van Philips uit hoofdstuk 3 geeft hiervan een grafische weergave, waar men als 
referentiepunt de prestatie ten opzichte van de concurrent neemt. 

In de volgende paragraaf wordt besproken welke stappen ondernomen zijn om op deze vragen een 
antwoord te krijgen. In de paragrafen daarna zullen de vraagstellingen uit deze paragraaf 
achtereenvolgens besproken worden . 

4.2 Onderzoeksaanpak 

Om antwoord te kunnen geven op de zes onderzoeksvragen kan gebruik gemaakt worden van 
verschillende methoden. De beste manier om de behoeften van de klant te achterhalen is om het ze zelfte 
vragen. Gezien de veelheid aan onderwerpen en het vereiste inzicht in de materie hebben interviews de 
voorkeur. Hiervoor is gebruik gemaakt van de vragenlijst in bijlage 4.1. Vanwege de complexiteit van de 
verwerking van open vragen is een maximum gesteld van 25 interviews. Het zijn er uiteindelijk 23 
geworden. De respondenten zijn uitsluitend huidige klanten van Kappa Packaging. Het bieden van 
customerservice heeft in eerste instantie tot doel om de huidige klanten te behouden en de relatie te 
verbeteren. Omdat de klanten meestal meerdere leveranciers uit de kartonindustrie hebben, zijn ze 
meestal toch goed in staat om een beeld te geven van de stand van zaken. Van de bezochte klanten 
werden er drie tot de categoric 's hoppers ' gerekend, zes tot de categoric ' performers' en 14 tot de 
categoric 'partners'. In bij !age 4.2 staan de ge'interviewde bedrijven vermeld. 
In het vorige hoofdstuk is al gebleken <lat er geen eenduidige definitie van customerservice bestaat. De 
klanten die bezocht worden zullen dus allemaal iets anders onder customerservice verstaan. Er is een 
aantal middelen om <lit te ondervangen. Zo kan er voor het gesprek aangegeven worden wat onder 
customerservice verstaan wordt. Het is echter heel erg moeilijk om het beeld <lat men van 
customerservice heeft te veranderen. Daarom is gekozen om over een aantal onderwerpen vragen te 
stellen die verband kunnen houden met customerservice. De onderwerpen die aan bod komen zijn: 
• customerservice; welke customerservice biedt men de eigen klant en welke customerservice verlangt 

men daardoor van de leverancier? Welke elementen zijn echt een vereiste en welke zijn gewenst? 
• de relatie met de leverancier; welke rol speelt de persoonlijke en zakelijke relatie? 
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• leveranciersbeoordeling; wat zijn de criteria waarop een leverancier beoordeeld wordt? Wellicht 
worden bepaalde customerservice elementen gemeten, terwijl men ze niet als customerservice 
element aanmerkt. 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling "Welke factoren bepalen de behoefte van een klant 
aan bepaalde customerservice elementen?", zijn nog meer gegevens van de klant nodig. In de vragenlijst 
zijn daarom de volgende onderwerpen toegevoegd: 
• de markt waarin een klant zich bevindt en welke ontwikkelingen daarin plaatsvinden; als een klant 

zich in een markt bevindt waarin hun klant bepaalde service verlangt, heeft dat vaak invloed op de 
service die de producent van de leverancier verlangt. 

• de grootte van het bedrijf; dit heeft invloed op de eventuele behoefte aan samenwerking in grote 
projecten. Vaak is het zo dat hoe groter een bedrijf is, des te groter het budget voor innovatie is . 

• de visie op de transportverpakking; ziet men de transportverpakking als zuivere kostenpost of ziet 
men haar als een wezenlijk instrument in hun proces of heeft de transportverpakking bovendien een 
promotionele waarde en is als zodanig strategisch van belang. 

• de inkooporganisatie; de wijze waarop de inkoop georganiseerd is , geeft een indicatie van de 
professionaliteit van de inkoop. Afhankelijk van het aantal en soort partijen dat bij de 
inkoopbeslissing betrokken is (intern en extern) zal de behoefte aan customerservice anders zijn. 

Binnen bovenstaande hoofdonderwerpen, die in de interviews aan de orde zijn gekomen. komen enkele 
factoren naar voren die invloed kunnen hebben op de behoefte van de klant. Voorzover het antwoord niet 
uit de interviews gekomen is, is hier binnen Kappa Packaging naar gei"nformeerd. De factoren waaraan 
gedacht wordt zijn9

: 

• in welke markt een klant zich bevindt en het aantal spelers dat daar actief is (M); 
• het prijssegment waarin een klant zich bevindt (M); 
• het type eindgebruiker; dit kan een consument ofbijvoorbeeld een supermarkt zijn (M); 
• de mogelijke inbreng van een klant bij projecten (I); 
• de functie van de transportverpakking (K); 
• het aantal alternatieven voor de transportfunctie die een klant ter beschikking heeft (K); 
• de wens om d.m. v. de transportverpakking het product onderscheidend te maken (K); 
• de prijs van de transportverpakking t.o.v. de kostprijs van het product (I); 
• de professionaliteit van de inkoop en het daarmee samenhangende inkoopgedrag (I); 
• het inkooppercentage van de omzet (I); 
• de samenstelling van de Decision Making Unit (I);. 

Om te achterhalen in hoeverre customerservice elementen de leverancierskeuze bepalen zal niet alleen 
informatie ingewonnen moeten warden over customerservice maar ook over andere zaken die een 
belangrijke rol spelen in het contact met een verpakkingsleverancier. lmmers, customerservice hoeft niet 
z6 belangrijk te zijn dat het een wezenlijke rol speelt in de leverancierskeuze. In de vragenlijst zijn reeds 
een aantal onderwerpen opgenomen die hier zicht op kunnen geven. Ook over de andere vraagstellingen 
zijn vragen in de vragenlijst opgenomen. 

In een later stadium bleek over een aantal vraagstellingen additionele informatie gewenst. Met name de 
vraagstellingen 'hoe Kappa Packaging op de verschillende elementen scoort' en 'welke elementen als 
eerste in aanmerking komen om verbeterd te worden', zijn onderbelicht geb leven. De verwachting is dat 
veel elementen ook voor andere klanten van belang zijn, maar dat ze daar niet spontaan op zijn gekomen 
tijdens het interview. Om alsnog een antwoord hierop te krijgen is een invullijst met customerservice 
elernenten gebruikt, die is ontstaan tijdens de verwerking van de interviewresultaten. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de drie fasen waarin customerservice op kan treden, zoals La Lande e.a. die hebben 
onderscheiden. In de pre-transactie fase staan elementen die van belang zijn en bepaald kunnen warden 
nog v66rdat er een transactie heeft plaatsgevonden. Deze fase wordt gedurende de relatie echter 
meermalen doorlopen. In de transactiefase zijn elementen opgenornen die van belang zijn en gemeten 
kunnen warden tijdens de daadwerkelijke transactie (levering). In de post-transactie fase tot slot zijn die 
elementen opgenomen die van belang zijn nadat er een transactie heeft plaatsgevonden. De elementen 

9 Bron: I = inkoopliteratuur, o.a. Boodie (I 997) en Van Weele (1994); M = marketingliteratuur, o.a. Gelderrnan en 
Van der Hart (1995); K = uit gesprekken binnen Kappa Packaging 
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komen uit meerdere vragen, zodat het verschil in opvatting van wat customerservice inhoudt opgeheven 
wordt. 
De invullijst met begeleidende brief aan de klanten staat in bijlage 4.3. De lijst is naar dezelfde 23 klanten 
gestuurd omdat hiervan de onderliggende gegevens bekend zijn. Bij het opstellen van een invulmethode 
van de vragenlijst zijn een aantal opties bekeken; deze staan in bijlage 4.4 vermeld met de voor- en 
nadelen. Er zijn twee methoden uitgezocht om te laten testen door een proefpersoon ( een van de 23 
respondenten). Hier zijn een aantal nuttige tips uit naar voren gekomen. De methode is daarna als volgt 
geworden: 
• Kruis alle customerservice elementen aan die meetellen in de leverancierskeuze. Hierop geldt als 

uitzondering dat bij de gele blokken gekozen moet warden uit een van de antwoorden, omdat die 
elementen niet tegelijk nagestreefd kunnen worden . 

• Zet van alle aangekruiste elementen vervolgens de tien belangrijkste elementen in volgorde van 
belangrijkheid. 

• Geef daama aan deze tien belangrijkste elementen een wegingsfactor, waarbij een minder belangrijk 
element hooguit dezelfde wegingsfactor krijgt als een belangrijker element. 

• Geef tot slot voor alle aangekruiste elementen aan of Kappa Packaging (of een werkmaatschappij) 
slechter, hetzelfde of beter scoort dan de concurrent. 

Het denkproces wordt hiermee in fasen verdeeld. In de eerste fase moet de respondent de hele lijst 
doorlezen, terwijl de kruisjes gezet worden. In de tweede fase moet men zorgvuldig nadenken welk 
element het belangrijkste is . In de laatste fase tenslotte is het dan relatief eenvoudig om wegingsfactoren 
aan de tien belangrijkste elementen te l1angen, terwij I dit zonder de eerste twee fasen moeilijk geweest 
zou zijn. Bovendien geeft de eerste stap, het zetten van kruisjes, het totaalbeeld van de klantbehoeften 
weer, wat zeker op individueel klantniveau zeer bruikbaar is. 
In deze methode is duidelijk de overeenkomst met het model van Philips uit hoofdstuk 3 zichtbaar. 
Elementen die door de respondenten belangrijk gevonden worden, staan in ieder geval bij de belangrijkste 
t ien elementen en krijgen een hoge wegingsfactor. Hoe Kappa Packaging op deze pu nten scoort t.o. v. de 
concurrent wordt ook duidelijk, tenzij Kappa Packaging de enige leverancier is. De elementen die een 
hoge wegingsfactor krijgen en waarbij Kappa Packaging slechter scoort dan de concurrent komen 111 

aanmerking om als eerste verbeterd te worden. Uiteraard kan dit per klantgroep verschillen. 

4.3 Gewenste en vereiste customerservice elementen 

Nauwkeurige antwoorden over wat precies vereist is en wat gewenst, zijn niet verkregen. De elementen 
die vereist zijn worden in ieder geval genoemd, tenzij het voor hen zo vanzelfsprekend is dat ze het zelfs 
niet noemen. 

Wanneer alleen naar de antwoorden op de vraag over customerservice gekeken wordt, zijn er een aantal 
opmerkingen te maken. Van de ' shoppers' en ' performers ' is een beperkt beeld gekregen, omdat deze 
a ll een aan het interview dee] hebben genomen (vragenlijst niet teruggestuurd). In bijlage 4.5 staat 
vermeld welke elementen zij genoemd hebben en eventueel in welke volgorde men ze heeft plaatst. 
lndien geen volgorde gegeven kon worden, is elk element op plaats een gezet. In onderstaande tabel staat 
vermeld hoe vaak een customerservice element genoemd is, hoeveel punten het krijgt ( eerste plaats ➔ 5 
punten, tweede plaats ➔ 4 punten etc.) en het quotient van de totale score en het aantal keer dat het 
genoemd is. Hoe hoger deze quotient, des te belangrijker wordt een element gevonden. Dit moet echter 
wel in samenhang bekeken worden met het aantal keer dat het genoemd is, omdat dat het belang van de 
groep als geheel aangeeft. Het meest genoemde element staat daarom bovenaan in de tabel. 
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Tabet 4.1 Belang customerservice elementen voor 'shoppers' en 'performers' (hoe hoger (2) / (1), des te beter) 

Shoppers Performers 
# genoemd totale score # genoemd totale score 

Customerservice elementen (1) (2) (2) I (1) (1) (2) (2) I (l) 

kwaliteit 3 14 4,7 4 20 5 
prijs 3 14 4,7 3 13 4,3 
leverbetrouwbaarheid 3 13 4,3 4 17 4,3 
levertijd 2 7 3,5 4 15 3,8 
relatie 1 5 5 
meedenken/ondersteuning 3 8 2,7 
flexibiliteit 1 5 5 
verpakkingsontwikkeling I 5 5 
marktkennis I 5 5 
kennis organisatie 1 5 5 
pro-actieve info 1 3 3 
innovatie 1 2 2 

conclusies 'shoppers' 
Ondanks dat kwaliteit en prijs bij de groep 'shoppers ' een gelijke score krijgen, blijkt uit de gesprekken 
de prijs van de verpakking duidelijk het belangrijkste te zijn. Men ziet de transportverpakking dan ook 
!outer als een kostenpost of noodzakelijk kwaad en zoekt de laagste prijs. De transportverpakking moet 
hierbij we! aan een minimale kwaliteit voldoen. Daarna komt leverbetrouwbaarheid gevolgd door 
levertijd. Dit zijn alle dissatisfiers, wat inhoudt dater alleen negatief op gescoord kan worden. 

conclusies 'performers' 
Voor de 'performers' is de prestatie (performance) van de doos heel belangrijk. Men beseft dat een 
kwalitatief slecht product voor hoge kosten in de productie kan zorgen of afbreuk kan doen aan hun 
imago. Men wil zich daarom verzekeren van een kwalitatief goed product. Hierbij hoort ook een 
uitstekende leverbetrouwbaarheid en de prijs moet vergelijkbaar zijn met die van de concurrent. Doordat 
niet iedere respondent prijs, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid tot customerservice rekende, zijn deze 
elementen minder vaak genoemd dan bij de andere klantgroepen. 

Van de ' partners ' is een nauwkeuriger beeld ontstaan doordat elf van hen de invullijst ingevuld en 
teruggestuurd hebben . Voor het weergeven van de resultaten volstaat in principe het weergeven van de 
wegingsfactoren. Een hoge wegingsfactor impliceert dat een element vereist is . Is de concurrent s lechter, 
dan zal het eerder gewenst zijn dan vereist. Echter, er bestaat de kans dat door het geven van een 
uitzonderlijk hoge wegingsfactor aan een element, het beeld enigszins vertekend wordt en dit is ook 
gebeurd. Daarom wordt ook naar het aantal kruisjes gekeken die gezet zijn bij eiementen die voor de 
respondenten van belang zijn. De hoogste wegingsfactoren zijn in onderstaande tabel opgenomen, waarbij 
ze in volgorde van meest genoemd gezet zijn. 
Om de verkregen gegevens van de 'shoppers ' en 'performers' te kunnen vergelijken met die van de 
'partners', worden de gegevens op een soortgelijke wijze gepresenteerd . In drie kolommen staan 
achtereenvolgens het aantal keer dat een element genoemd is, de totale score van de wegingsfactoren en 
het quotient van deze twee. Een hoge quotient impliceert weer dat een element belangrijk gevonden 
wordt. Een opmerking moet hierbij nog gemaakt worden en <lat is dat de scores op de elementen uit de 
gele blokken per blok bij elkaar opgeteld zijn, omdat de respondenten hieruit een keuze moesten maken. 
Het maximum per blok blijft dan gelijk aan het totaal aantal respondenten. 
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Tabel 4.2 Belang customerservice elementen voor 'partners' (hoe hoger (2) / (1), des te beter) 

I~ Partners 
# keer genoemd totaal weging 

Belan2riikste customerservice elementen (1) (2) (2)/ (1) 
leverbetrouwbaarheid 11 169 15,4 
comoetitiviteit 10 186 18,6 
juiste productkwaliteit 10 138 13,8 
kostenoptimalisatie • 1 10 113,5 11,4 
kwaliteit proces·L 10 112,5 11,3 
snelle reactie op klachten 10 37 3,7 
flexibiliteit (pieken/versnellingen in de vraag) 9 40 4,4 
voorraad aanhouden door leverancier 8 37 4,6 
ketenkostenoptimalisatie logistieke toelevering 7 26 3,7 

.. * 1: ondersche1d tussen kostpnJs verpakking, total cost of ownership en ketenkosten 
*2: onderscheid tussen kwal.beheersing + uitgangscontrole, kwal.beheersing + ingangscontrole en kwal.borging 

conclusies 'partners' 
Aan de groep 'partners' zijn de meeste klanten toegewezen. Binnen deze groep zijn overeenkomsten maar 
ook verschillen. De kwaliteit van het product is soms van het allergrootste belang maar zeker niet altijd. 
Men verwacht een betrouwbare levering en flexibilite it gaat een grotere rol spelen . Wordt bij de 
' performers ' verwacht dat de leverancier voorraad aanhoudt, bij de 'partners ' wordt het aan de leverancier 
overgelaten hoe hij flexibel om wenst te springen met plotselinge pieken c.q. versnellingen in de vraag. 
Ook bij de 'partners ' blijft prijs een rol spelen. Omdat het om een product gaat waar men uit veel 
leveranciers kan kiezen en men willicht alternatieven voor dezelfde functie heeft, moet de prijs 
concurrerend zijn. Wei gaat men uit van een win-win situatie. 

Elementen die door elke respondent genoemd worden en die duidelijk vereist zijn, zijn een concurrerende 
prijs, een juiste productkwaliteit en een goede leverbetrouwbaarheid. Onder leverbetrouwbaarheid wordt 
hier verstaan het op de juiste dag afleveren van de gevraagde hoeveelheid transportverpakkingen. 

Als er een verschil bestaat tussen klantgroepen, dan zal de nadruk die op de verschillende elementen 
gelegd wordt verschillen. En inderdaad: deze drie elementen warden door de drie klantgroepen anders 
beleefd. Ze zullen dan oak anders benaderd moeten warden! 

In de invullijst is een element opgenomen waarnaar ook in de interviews specifiek gevraagd is, te weten 
"of men behoefte heeft aan een aanspreekpunt of juist aan meerdere". Hier bleek een onderscheid te 
maken in communicatie algemeen en communicatie bij verpakkingsontwikkeling of andere speciale 
projecten. In het eerste geval viel een driedeling te maken waarbij slechts een communicatievorm 
mogelijk is, in het tweede geval een tweedeling waarbij beide vormen tegelijk mogelijk zijn. De 
resultaten staan in onderstaande tabel. 

Tabel 4.3 Gewenste communicatiestructuren 

Communicatie algemeen Shoppers Performers Partners Totaal 

een aanspreekount oer kwestie 0 3 4 7 
een aanspreekount oer werkmaatschaooij 3 I 7 11 
een aanspreekount voor heel Kappa Packaging 0 2 3 5 

Communicatie bij speciale projecten 

oer discipline 1 4 9 14 
een coordinatiepunt I 2 6 9 

Klanten hebben op dit punt duidelijk verschillende wensen, niet zozeer tussen de klantgroepen alswel op 
individueel klantniveau. Alleen de groep 'shoppers', die een aanspreekpunt per werkmaatschappij wil, is 
op dit punt homogeen. Ze doen alien met slechts een werkmaatschappij zaken waardoor de optie een 
aanspreekpunt voor heel Kappa Packaging vervalt. Van de klanten die een aanspreekpunt voor heel 
Kappa Packaging willen, worden er twee op deze manier bediend. Voor Europese klanten heeft Kappa 
Packaging namelijk overkoepelend accountmanagement (een performer) en voor een klant (een partner) 
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was het een vereiste om met Kappa Packaging zaken te doen (communicatiestructuur beschreven in 
paragraaf 2.3.3). Yoor de overige drie klanten is overkoepelend accountmanagement voor heel Nederland 
geen eis maar een wens. 

4.4 Factoren die een bepaalde behoefte veroorzaken 

In paragraaf 4.1 zijn een aantal factoren genoemd die invloed kunnen hebben op de behoefte aan 
customerservice elementen. In deze paragraaf worden deze factoren achtereenvo lgens besproken. Een 
aantal belangrijke resultaten uit de interviews zijn in onderstaande tabel gekwantificeerd. 

Tabel 4.4 Resultaten interviews (verschillen tussen klantgroepen) 

Transportverpakking ProfessionaJiteit inkoop 
---------- ---- ----- --- - -- ---- ----- --- ----- -- - ---- --- --- ----- --- ---- --------- -- --- ----------- ----- ----- --

functie alternatief classificatie beslissend 
----- ------ -- --- ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - -- ----- -- ------ --- ----- ---- --- --- --- - ----
T+B* T+B+P ja nee ja nee directie inkoop QA crossfunct. 

Shoppers 3 3 1 2 3 

Performers 5 l 4 2 l 5 5 l 

Partners 9 5 7 7 9 5 2 6 6 

Totaal 17 6 14 9 11 12 5 11 1 6 
* T = transport, B = beschermmg, P = promotie 

functie van de transportverpakking 
Wanneer men kijkt naar de functie van de transportverpakking, dan zijn er globaal twee categorieen te 
onderscheiden. In de eerste categorie dient de doos om de producten hanteerbaar te maken voor transport 
en te beschermen tegen beschadiging en diefstal. In de tweede categorie dient de doos naast 
eerdergenoemde functie ook ter promotie van het product. 
De drie gesproken veilingen vormen de helft van de bedrijven waarbij de verpakking een promotionele 
waarde heeft. De overige drie bedrijven komen uit de levensmiddelensector. Er lijkt een verband te 
bestaan tussen de promotionele waarde van de transportverpakking en de klantgroep waartoe een klant 
behoort. 

alternatieve transportverpakking 
Naast de eventuele gewenste promotionele waarde van de verpakking wordt de functie van de 
transportverpakking bepaald door het primaire product. Deze functi e bepaalt weer of men een alternatief 
heeft voor de (golf)kartonnen transportverpakking. 
lndien men geen alternatief heeft, is de (golf)kartonnen transportverpakking strategisch van groter belang. 
Dit is ook het geval wanneer de verpakkingsoplossing onderscheidend vermogen moet bezitten. Dit blijkt 
ook uit de antwoorden van de respondenten. Men zal zich over het algemeen anders opstellen t.o .v. de 
leverancier wanneer men geen alternatief heeft of wanneer het belangrijk is om zich d.m.v. de 
transportverpakking te onderscheiden van de concurrent. Op de markt voor (golf)kartonnen verpakkingen 
heeft men vrijwel altijd als alternatief om naar een andere leverancier te gaan, omdat het om een 
'commodity product' gaat. Een verschi l tussen klantgroepen is op <lit punt echter niet aan te geven. 

professionaliteit van de inkoop 
Een andere factor die voor een duidelijk verschi l tussen klantgroepen kan zorgen, is de professionaliteit 
van de inkoop. De professionaliteit kan o.a. afgelezen worden aan het al dan niet hanteren van een 
leveranciersclassificatie en/of portfolio's en het werken met crossfunctionele teams. 
Bij zowel de ' shoppers ' als de ' performers' is er slechts een bedrijf <lat een leveranciersclass(ficatie 
gebruikt. De relatie die men met Kappa Packaging heeft wordt voor het grootste deel als 'goed' 
omschreven en twee keer als partnership. Bij de ' partners ' ligt het verhaal wat ingewikkelder. Yijf 
bedrijven gebruiken geen leveranciersclassificatie en omschrijven de relatie als 'goed'. Yoor de negen 
overgebleven 'pa rtners ' die wel een c lassificatie gebruiken, is het verschil als volgt: vier van hen 
onderscheiden twee klassen, twee van hen drie klassen en drie van hen vier klassen. De relatie wordt 
grotendeels als goed omschreven, een enkele keer als ontwikkelingspartner en drie keer als 'hefboom'. 
Deze laatste omschrijving wordt gehanteerd door de bedrijven die vier klassen onderscheiden. Ze maken 
gebruik van de portfolio van Kraljic, waarbij (go lf)kartonleveranciers in het hefboomsegment geschaald 
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worden, zoals besproken in het vorige hoofdstuk. Men heeft meerdere leveranciers om gevoel te houden 
met de markt en probeert zo de leverancier in het hefboomsegment te houden. 
Tussen de klantgroepen bestaan verschillen omtrent degene die beslist bij de leverancierskeuze. Bij de 
categorie 'shoppers' wordt de uiteindelijke leverancierskeuze bepaald door de directie en speelt de 
afdeling inkoop een informerende en be"invloedende rol. De laatstgenoemde was steeds de 
gesprekspartner tijdens het interview. Bij de 'performers' hebben de inkopers een zeer belangrijke stem in 
de uiteindelijke beslissing. Bij een enkel bedrijf lag de uiteindelijke beslissing bij de kwaliteitsafdeling, 
omdat een kwalitatief goed product het belangrijkste is. lnkoop was steeds de gesprekspartner, twee keer 
vergezeld door logistiek. Crossfunctionele beslissingen warden eigenlijk alleen genomen door klanten uit 
de groep ' partners' . Dit is echter slechts in zes van de 14 bedrijven geval. In de acht overige gevallen 
neemt inkoop de beslissing of heeft de directie nog invloed omdat het om grote bedragen gaat. Binnen de 
groep 'partners' is op dit punt dus een groot verschil. Er lijkt een verband te bestaan tussen de omzet van 
het bedrijf en de inzet van crossfunctionele inkoopteams. Hoe grater de omzet, des te vaker wordt er met 
crossfunctionele teams gewerkt. Een aantal multinationals die crossfunctioneel werken, wilden de omzet 
van hun divisie niet vermelden, maar men mag aannemen dat dit aanzienlijk is. De gesprekspartner kwam 
in 12 gevallen van de afdeling inkoop, een keer van productie en een keer van marketing. Twee keer werd 
inkoop vergezeld door iemand van de verpakkingsafdeling, een keer door iemand van Quality Assurance. 
Van 'shopper' naar 'partner' lijkt de inkoop professioneler te warden, hoewel de groep 'partners' hier het 
rninst homogeen is . 
Het inkooppercentage, een andere factor die voor een verschil tussen klantgroepen kan zorgen, kon niet 
altijd gegeven warden maar uit de verkregen gegevens lijkt geen eenduidig verschil te bestaan. Wanneer 
men het aandeel van de verpakking t.o.v. de totale inkoopkosten wilde geven, gebeurde dat alleen voor 
het totaal van primaire en transportverpakking. De primaire verpakking neemt in de meeste gevallen het 
merendeel van de kosten voor zijn rekening, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Ondanks dat de 
kosten van de transportverpakking vaak veel lager zijn dan die van de primaire verpakking, wordt de 
leverancier van transportverpakkingen vaak vergeleken met de leverancier van primaire verpakkingen. 

markt van de klant 
Een behoefte aan customerservice elementen kan afhangen van de markt waarin een klant zich bevindt. 
Ten eerste het soort markt en ten tweede het aantal spelers dat op die markt actief is. Zo zijn er in de 
markt voor levensmiddelen andere eisen aan de transportverpakking dan in de markt voor non-food. Alie 
ge"interviewde bedrijven uit de non-foodmarkt behoren tot de categorie ' partners ' . Is dit toeval of juist 
gemakkelijk te verklaren? In hoofdstuk 1 is reeds opgemerkt dat de prijs van de transportverpakking 
t.o. v. de kostprijs van het product bij non-foodproducten meestal veel lager is dan bij levensmiddelen. De 
gevolgen van een slechte verpakking zijn daarentegen veel ernstiger. Dit kan een verklaring zijn voor de 
hechtere relatie met Kappa Packaging. 
In een markt met heel veel concurrentie wil men zich onderscheiden. Dit kan door het product voor een 
!age prijs aan te bieden en daarbij te zorgen voor een goedkope transportoplossing (voor het !age 
prijssegment) of juist door het product opvallend te maken en daar een passende transportoplossing bij te 
zoeken (voor het hoge prijssegment). Dit hoeft niet perse d.m. v. een herkenbare transportverpakking maar 
dat kan wel. Een gemeenschappelijk kenmerk van de gesproken ' shoppers' is dat ze alle in het !age 
prijssegment zitten. De marges op het product zijn laag en men wil een zo goedkoop mogelijke 
verpakking. De transportverpakking heeft alleen een transport- en geen promotionele functie. De 
' performers' zitten zowel in een wat hoger als een lager prijssegment, terwijl de ' partners ' vrijwel alle in 
het hogere prijssegment zitten. Blijkbaar heeft dit invloed op hoe men tegenover leveranciers staat en niet 
te vergeten hoe de leverancier tegenover hen staat. 
W anneer gekeken wordt naar de eindgebruiker dan kan gezegd warden dat de transportverpakking bij 
geen van de ge"interviewde bedrijven de consument bereikt. Wei komt de consument er in enkele gevallen 
mee in aanraking wanneer de verpakking als display gebruikt wordt. Op dit punt is geen eenduidig 
verschil tussen de klantgroepen aanwezig. 

mogelijke inbreng bij projecten 
Uit de interviews komt de intentie van de klant naar voren om met de leverancier samen te werken. De 
groep ' partners ' scoort hier verreweg het hoogst en lijkt qua intentie homogeen. Uit meer objectieve data 
komt ook veel informatie naar voren. De mogelijke inbreng van een klant is namelijk afhankelijk van de 
afname van de klant, omdat dat het belang van de transportverpakking aangeeft. De inbreng is ook 
afhankelijk van de totale omzet van die klant. Een kleine klant heeft immers minder geld te besteden aan 
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innovatie. Hier moet de balans tussen leverancier en klant in evenwicht zijn. De omzet binnen de groep 
' partners' varieert van 90 miljoen tot 4,5 miljard gulden en de afname van 500.000 tot 15 miljoen gulden. 
Op dit punt is de groep partners dus zeer heterogeen. De reden waarom al deze klanten toch tot de groep 
partners gerekend worden is gemakkelijk te verklaren. Sommige klanten doen voor hun gevoel zaken met 
een bepaalde werkmaatschappij en niet met Kappa Packaging. Ze zijn weliswaar niet erg groot qua 
omvang maar voor de werkmaatschappij een belangrijke partij . Ze zijn dan een partner van de 
werkmaatschappij en niet van Kappa Packaging als geheel. 
In onderstaande tabel staan de belangrijkste verschillen tussen klantgroepen aangegeven. 

Tabel 4.5 Overzicht van verschillen tussen klantgroepen 

Factoren Shoppers Performers Partners 
~~ 

functie van de transportverpakking 
transport (T) + T + B + evt. T + B + evt. P 
bescherming (B) promotie (P) (onderscheidend vermogen) 

professionaliteit van de inkoop laag middel middel/hoog 

beslissend DMU directie inkoop inkoop/crossfunctioneel 

prijssegment laag laag/middel middel/hoog 

mogelijke inbreng bij projecten laag laag/middel middel/hoog 

De factoren tezamen vormen een visie op de transportverpakking. De 'shoppers' zien het als noodzakelijk 
kwaad en kostenpost. De 'performers' als noodzakelijk kwaad, als kostenpost en een keer als strategisch. 
In dit laatste geval was er geen alternatief voor de functie van de transportverpakking. Bij de 'partners' 
geldt hetzelfde al is het aantal dat het als strategisch ziet veel grater (procentueel). Ook hier is de link 
tussen het hebben van een altematief en de strategische belangrijkheid duidelijk aanwezig. 
Al met al is er een duidelijk verschil tussen de verschillende klantgroepen aanwezig. De gesproken 
'shoppers' vormen een homogene groep klanten qua onderliggende factoren die voor een bepaalde 
behoefte aan customerservice zorgen. De groep 'performers' is ook redelijk homogeen. De ' partners ' 
daarentegen vormen nog een heterogene groep. Dit blijkt wel uit voorgaande tabel, waar bij de rneeste 
factoren verschillen optreden. Hier zal nog een opsplitsing plaats moeten vinden. 

4.5 Customerservice en de leverancierskeuze 

Interviews 
In de interviews is een belangrijke vraag gesteld die antwoord kan geven op de vraag in hoeverre 
customerservice elementen bepalend zijn voor de leverancierskeuze, namelijk "of er wel eens een relatie 
met een leverancier verbroken is en waarom". In onderstaande tabel zijn deze genoemde redenen 
opgesomd met het aantal keer dat ze genoemd zijn. De respons was bij deze vraag opvallend laag. Niet 
iedere respondent wilde de vraag beantwoorden en anderen konden niet specifiek aangeven waarom een 
relatie verbroken werd. Kennelijk is het een gevoelige vraag waarbij een combinatie van factoren een rol 
speelt. 

Tabel 4.6 Redenen om een relatie te verbreken 

Wei eens relatie verbroken om Aantal keer genoemd 

* prijs 6 

* kwaliteit 3 
* leverbetrouwbaarheid 
* leverancier overbodig i.v.m. leveranciersreductie 

2 
2 
2 
1 
1 

* niet nakomen van afspraken 
* flexibiliteit 
* service 
* risicospreiding 
* niet mee willen in doelstellingen 

Het verbreken van een relatie heeft een behoorlijke impact op de organisatie. Voordat er probleernloos 
geleverd kan worden duurt een tijd en bovendien moeten veel kosten gemaakt worden . Blijkbaar zijn de 
elernenten die hier genoernd worden dusdanig belangrijk dat men dater voor over heeft. 
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De prijs blijkt een belangrijke reden te zijn om de relatie te verbreken. Dit wordt door klanten uit 
verschillende categorieen aangehaald. Er wordt vaak wel bij vermeld dat wanneer prijs het enige 
discussiepunt is, het prijsverschil groot genoeg moet zijn om de overstap naar een andere leverancier te 
maken. Kwaliteit staat op plaats twee. Een kwalitatief slecht (of niet constant) product kan voor 
aanzienlijke problemen in de productie zorgen. Een uur machinestilstand brengt enorme kosten met zich 
mee. Ook kan een kwaliteitsprobleem voor problemen bij hun klant zorgen . Als derde wordt 
leverbetrouwbaarheid genoemd. Deze eerste drie punten gezamenlijk worden door vrijwel elke 
respondent genoemd als de drie belangrijkste elementen van customerservice, hoewel prijs eigenlijk niet 
tot customerservice gerekend kan worden. Een goede prestatie op elk van deze customerservice 
elementen wordt dus vereist. Een goed onderscheid tussen de klanten is hiermee nog niet te maken. 

Invullijst 
De invullijst heeft op dit punt nog aanvullende informatie opgeleverd, zij het dat slechts elf respondenten 
de lijst ingevuld hebben. Men is gevraagd aan te geven welke customerservice elementen van invloed zijn 
op de leverancierskeuze en de belangrijkste elementen zijn reeds in paragraaf 4.3 weergegeven. Daaruit 
komt naar voren dat naast leverbetrouwbaarheid, competitiviteit en juiste productkwaliteit nog twee 
andere elementen zeer belangrijk zijn, nl. kostenoptimalisatie en de kwaliteit van het proces van Kappa 
Packaging. Daarnaast zijn er nog vier elementen die iets minder belangrijk gevonden worden (lagere 
wegingsfactor), maar nog steeds heel erg vaak genoemd worden (zie tabel 4 .2). 

4.6 De prestatie van Kappa Packaging op dit moment 

Interviews 
Met name een vraag uit de vragenlijst van de interviews geeft antwoord op de vraagstelling hoe Kappa 
Packaging op dit moment scoort op customerservice elementen. Uit de antwoorden op de vraag "hoe staat 
Kappa Packaging er op dit moment voor t.o.v. de concurrent" komen namelijk sterke en zwakke punten 
naar voren. 
In bijlage 4.6 zijn de sterke en zwakke punten uitgesplitst per klantgroep. In onderstaande tabel staat het 
totaal van de sterke en zwakke punten vermeld met het aantal keer <lat een element genoemd is. Een 
kanttekening die hierbij gemaakt moet worden, is dat er door de verschillende werkmaatschappijen 
duidelijk verschillend gescoord wordt. 

Tabel 4.7 Sterke en zwakke punten van Kappa Packaging, genoemd door de klant 

Sterke punten Kappa Packaging # keer genoemd Zwakke punten Kappa Packaging # keer genoemd 

* verpakkingsontwikkeling specifiek 6 * geen/ weinig pro-actieve informatie gegeven 4 

* accountmanagement/ accountmanager 5 (prijs- en marktontwikkelingen etc.) 

* flexibel 4 * in slaap gevallen/ weinig innovatief 2 

* op tijd leveren 3 (verpakkingsleveranciers algemeen) 

* innovatie algemeen 3 * een aanspreekpunt wordt niet mogelijk geacht 2 

* relatie 2 * lange levertijden 2 

* bedrijfscultuur 2 * geen overkoepelend accountmanagement 1 

* informatievoorziening 2 * niet flexibel 1 

* technische kennis 2 * geen synergie KNP BT 1 

* klantgerichtheid 1 * weinig kennis over convenanten 1 

* constante kwaliteit 1 * hoge voorraden 1 

* korte levertijd door uit voorraad te leveren (pro- 1 * bereikbaarheid juiste persoon 1 

actief) * kwaliteitsbeheersing 1 

* lichte opvatting van kwaliteitsproblemen 1 

* prijs 1 

Wanneer alleen positieve zaken genoemd werden, is nog specifiek gevraagd naar minder goede dingen. 
Wanneer alleen met "goed" geantwoord werd, is nog doorgevraagd naar waarin Kappa Packaging dan 
goed is. Men kon dit niet altijd aangeven, waardoor geen verbeterpunten naar voren kwamen. Men is over 
het algemeen zeer positief over Kappa Packaging. Dit kan een aantal dingen betekenen: 
I . Kappa Packaging is goed op de hoogte van de klantenwensen en weet de klanten tevreden te houden 

door daar goed op in te spelen; de respondentengroep is een goede weerspiegeling van alle klanten; 

pagina 38 



~;,~~f_P_a ___________________ C_u_st_o_m_e_rs_e_n_'i_cc_· _v_erp~ a_kt_i_n_t_ra_n_sc._po_r_t\_e_rpcc._a_k_ki_·1-'1gc....e_.n 

2. de transportverpakking is van ondergeschikt belang voor de bedrijfsvoering en daarom warden er niet 
zulke hoge eisen aan gesteld; 

3. men heeft tevreden klanten uitgezocht om aan het onderzoek mee te werken omdat die het 
makkelijkst te benaderen zijn; 

4. Kappa Packaging is de enige leverancier van (golf)karton, waardoor de klant niet echt een 
vergelijking kan maken met de concurrentie. 

De sterke punten zijn een reden om met de leverancier in zee te gaan (of te blijven). D it wil overigens niet 
zeggen dat zo'n element doorslaggevend is. Soms is een sterk punt een vereiste en soms gewenst. Het 
wordt meestal beoordeeld in vergelijking met de concurrenten. De zwakke punten geven elementen aan 
die men wel belangrijk vindt, maar die niet altijd even zwaar meetellen in de leverancierskeuze dat men 
daarom geen zaken met Kappa Packaging zou doen. Het zijn elementen die voor verbetering vatbaar zijn. 
Het kan zijn dat het slechts af en toe niet goed gaat, of dat de concurrentie nog slechter is. 

Wanneer naar de uitsplitsing per klantgroep gekeken wordt (bijlage 4.6) zijn er een aantal opmerkingen te 
maken. Omdat de verdeling over de verschillende klantgroepen vrij scheef ligt, liggen de getallen hier 
ook scheef. Toch zijn er een aantal dingen die opvallen. Verpakkingsontwikkeling specifiek, het 
ontwikkelen van klantspecifieke verpakkingsconcepten, scoort bijzonder hoog bij de groep ' partners'. 
Hetzelfde geldt voor het punt accountmanagement waarbij het in alle gevallen om het decentraal 
accountmanagement gaat. De concurrentie zou op dit punt nog achterlopen. Het niet of nauwelijks geven 
van pro-actieve informatie wordt door alle klantgroepen als zwak punt gezien, hoewel de groep 'partners ' 
hier gezien de grate van de groep laag scoort. Dit kan twee dingen betekenen. De ' partners ' worden beter 
van informatie voorzien of men is zelf beter op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Dit hangt 
dan weer samen met de professionaliteit van de inkoop. Ats ander zwak punt komt naar voren dat men 
een aanspreekpunt voor heel Kappa Packaging ( overkoepelend accountmanagement) niet mogelijk acht 
en dat als een gemis ziet. 

Invullijst 
Bij de gesloten invullijst wordt de respondent gevraagd om de prestatie van Kappa Packaging op de 
aangekruiste elementen te vergelijken met die van de concurrent. Dit dee! van de vragenlijst is slechts in 
de helft van de gevallen ingevuld (zes van de elf). Enkele klanten wilden de vergelijking met de 
concurrent niet maken, anderen konden dit niet i. v.rn. een gebrek aan vergelijkingsmateriaal. 
Op de rneeste van de tien belangrijkste elernenten wordt door Kappa Packaging gelijk gescoord t.o .v. de 
concurrent. Dit kan twee dingen betekenen: 
• in de markt voor (golf)karton is het inderdaad moeilijk om je van de concurrent te onderscheiden, 

zoals bij de probleemstelling van het onderzoek aan de orde kwam. Het onderscheid zit hem dan in de 
zogenaamd minder belangrijke elementen; 

• de klanten zijn bang dat eventuele positieve informatie op deze punten zich tegen hen kan keren. Als 
voorbeeld kan hier dienen dat wanneer een klant Kappa Packaging qua competitiviteit beter laat 
scoren, men bang is dat Kappa Packaging dat als aanleiding ziet om de prijs te verhogen. 

Er valt geen eenduidige lijn te herkennen in elernenten waar Kappa Packaging beter of juist slechter in is. 
Dit dee! van de verwerking wordt ook nog eens bernoeilijkt orndat de verschillende werkmaatschappijen 
anders scoren bij dezelfde klant. Op individueel klantniveau geeft de vragenlijst we] veel inforrnatie en 
kan daarrnee zeer nuttig zijn voor de werkmaatschappijen . 

4. 7 Ontwikkelingen 

Orn deelopdracht 4, "het inschatten van de ontwikkeling in customerservice eisen en wensen van de 
klant", goed te vervullen, kan een onderscheid gemaakt warden in de visies van de respondenten, in 
algernene trends in de markt en in trends op verpakkingsgebied. 
In deze paragraaf wordt dit getracht door allereerst naar de ontwikkelingen in de markt van de klant te 
kijken. Daarna wordt dieper ingegaan op specifieke trends op (transport)verpakkingsgebied. Tot slot 
wordt een beschouwing gegeven van de visies van de klanten op de ontwikkeling van custornerservice in 
de kornende vijf jaar. Deze drie onderwerpen zorgen sarnen voor een verwachting van de ontwikkeling in 
customerservice. 
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4.7.l Trends in de markt 
De respondenten zijn gevraagd naar de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in hun markt. 
Uit de genoemde antwoorden valt een duidelijke lijn te herkennen . In bijlage 4.7 zijn de antwoorden 
opgenomen met het aantal keer dat ze genoemd zijn. De antwoorden zijn schematisch weergegeven in 
figuur 4. I , waarbij een onderscheid is gemaakt in oorzaak, actie en gevolg. De figuur is aangevuld met 
factoren om het geheel compleet te maken. 
Om aan de sneller veranderende eisen van de afnemers te voldoen, zijn retailers door overnames en fusies 
nog steeds aan het groeien. Mede door de technologische vooruitgang is communicatie binnen een groat 
en internationaal bedrijf dan ook steeds gemakkelijker. Om de prijzen van in te kopen producten te 
drukken is men zoveel mogelijk centraal gaan inkopen en in sommige gevallen creeert men met collega
bedrijven inkoopcombinaties om op die manier schaalvoordeel te krijgen. De machtverhouding tussen 
retailers en producenten raakt hierdoor uit balans. Als een reactie hierop gaan producenten zich 
concentreren om via centrale inkoop en inkoopcombinaties de prijzen van hun inkopen omlaag te krijgen. 
Dit is niet a ll een om te overleven t.o.v. de retailers, maar ook om binnen de eigen branche de concurrentie 
aan te gaan. Dezelfde redenering geldt vervolgens voor leveranciers zoals Kappa Packaging. 
Wanneer men naar de klanten van Kappa Packaging kijkt, kan een onderscheid gemaakt warden in vier 
categorieen qua organisatie van de inkoop. Een bijzondere categorie vormt de bedrijven die slechts een 
productievestiging met kantoor hebben. Door deze bedrijven wordt automatisch centraal ingekocht. Deze 
bedrijven worden ondergebracht in de categorie decentraal/centraal. Van de 23 respondenten denken 6 
bedrijven die nu nog decentraal inkopen binnen een paar jaar centraal te gaan inkopen. De trend duurt dus 
nog voort! 

Tabel 4.8 De inrichting van de inkooporganisatie bij de respondenten 

Organisatie van de inkoop Aantal van de gesproken bedrijven 

decentraal 3 
decentraal/ centraal 6 
centraal 8 
gaat centraal (nu decentraal) 6 

Doordat bedrijven steeds meer internationaal gaan opereren, krijgt men met meer concurrenten te maken. 
Het wordt daarmee belangrijker om zich te onderscheiden van de naaste concurrentie. Een herkenbaar 
product is dan vaak een vereiste waarbij een herkenbare transportverpakking gewenst kan zijn. Dit vereist 
een nauwere relatie met de leverancier. Omdat men niet met een groot aantal leveranciers een hechte 
relatie kan hebben, wordt het aantal leveranciers gereduceerd. Meer concurrentie zorgt ook voor een druk 
op de prijzen die men probeert te reduceren door centraal in te kopen. Ook als gevolg van centraal 
inkopen wordt met minder leveranciers zaken gedaan. 

4. 7.2 Trends op (transport)verpakkingsgehied 
Enkele macro-economische ontwikkelingen zijn te relateren aan belangrijke ontwikkelingen op 
verpakkingsgebied. Deze zijn in figuur 4.1 blauw afgedrukt en verder uitgesplitst in figuur 4.2. Ook 
figuur 4.2 is samengesteld uit de antwoorden van de respondenten en aangevuld met elementen om het 
geheel compleet te maken. De ontwikkelingen zorgen voor een druk op de transportverpakking. Over een 
aantal ontwikkelingen is de respondenten naar hun visie gevraagd. In onderstaande tabel staan een viertal 
van deze ontwikkelingen genoemd met het aantal keer dat het genoemd is. 

Tabel 4.9 Verwachte ontwikkelingen op verpakkingsgebied 

# verschillende collo- afroepeenheid afroepeenheid 
Verwachtim? resoondenten verpakkin2en inhoud van hun klant bi.i Kaooa Packa2in2 
wordt kleiner 3 12 13 6 
bliift gelijk 9 3 3 13 

wordt grater 11 I I I 
groter of kleiner afh. van de markt 3 
onbekend 4 6 3 

aantal verschillende verpakkingen 
Het grootste dee! van de gesproken klanten koopt centraal in of heeft niet de keuze uit centraal of 
decentraal en koopt daardoor altijd centraal in. De belangrijkste reden om centraal in te kopen is het 
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reduceren van kosten. Om vervolgens nog meer geld te besparen, in zowel het eigen proces als dat van de 
leverancier, gaan bedrijven over tot het standaardiseren van het pakket (golf)karton. 
De intentie om het pakket te standaardiseren blijkt in de praktijk nog maar een kleine uitwerking te 
hebben (slechts drie respondenten zien het aantal verschillende verpakkingen daadwerkelijk afnemen). De 
meeste respondenten zien een tendens richting meer verschillende verpakkingen. Hier zijn dan ook een 
aantal aanwijzingen voor. 
• Men wil aan de klantbehoefte voldoen. bijv. supermarkten hebben alle hun eigen eisen en wensen. Dit 

geldt zeker voor producten van het eigen merk, maar ook voor andere producten komt het voor dat 
men verschillende verpakkingseisen stelt. 

• Het aantal verschillende producten neemt toe. Als voorbeeld voor het distributiekanaal voor 
Ievensmiddelen kan hier genoemd worden de opkomst van de 'light producten ' die naast de bestaande 
producten verkocht worden. Yoor veilingen komen meer afzetkanalen binnen bereik waar men andere 
eisen heeft. 

collo-inhoud (aantal producten per doos) 
Het feit dat producten een steeds kortere levenscyclus krijgen en dat de klant (de retailers in geval van de 
producenten) lagere voorraden wil hebben leidt tot een kleinere collo-inhoud. Het merendeel van de 
ondervraagde klanten noemt dan ook een duidelijke verlaging hiervan. Een vei ling ziet juist een 
verschuiving richting een grotere collo-inhoud om de verpakkingskosten per eenheid product te 
reduceren . Anderen zien het onder invloed van de eis van collomodulariteit of een andere klantenwens 
groter of kleiner worden. Er zijn een aantal aanwijzingen waarom de collo-inhoud gemiddeld genomen 
zal afhemen: 
• de leverfrequentie gaat omhoog; hierdoor wil en kan men minder voorraad per product aanhouden; 
• het aantal verschillende producten dat naast elkaar in het schap ligt, neemt toe. Hierdoor wordt er per 

product per tijdseenheid minder verkocht. Een kleinere collo-inhoud is hierdoor wenselijk om geen 
onnodige voorraden aan te hoeven houden. 

Een kleinere collo-inhoud heeft nadelige effecten op de efficientie in de keten. Zo wordt er meer 
verpakkingsmateriaal per product gebruikt, nemen de handlingkosten in magazijn en winkel toe en kan er 
een capaciteitstekort ontstaan op de verpakkingslijnen van de producent. 

afroepeenheid 
Wat betreft de afroepeenheid is een onderscheid te maken in wat men bij hun klanten ziet gebeuren en 
hoe men hun eigen bestelgedrag zich in de komende jaren ziet ontwikkelen. De respondenten zien bij hun 
klanten een duidelijke tendens richting vaker en in kleinere hoeveelheden bestellen. Zelf zien ze hun 
bestelgedrag naar Kappa Packaging niet snel veranderen omdat ze beseffen dat het rijden met een vo ile 
vrachtwagen het goedkoopst is . Er wordt in enkele gevallen wel vermeld dat men per keer meerdere 
soorten dozen in een vrachtwagen gaat bestellen, terwijl dat nu nog steeds een soort is. 
Zoals de supermarktketens het voorraadprobleem naar de producenten willen verschuiven, proberen de 
producenten hetzelfde bij hun leveranciers. Doordat ze zelf minder voorraad aanhouden, ontstaat er een 
druk op de levertijden en leverbetrouwbaarheid van de leverancier. Zeker voor veilingen die door de 
sterke seizoensinvloeden met enorme pieken in de vraag te maken hebben, is de levertijd zeer belangrijk. 

acties 
Zowel de klanten als Kappa Packaging zijn begonnen acties te nemen op de ontwikkelingen die leiden tot 
een druk op de transportverpakking. Voor de klanten staat in onderstaande figuur afgebeeld welke acties 
ze ondernemen om de druk op de transportverpakking op te heffen. 
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druk op verpakking 

ON1WIKKELINGEN 

prijzen primair product 
omlaag 

drang naar minder 
verpakkingsmateriaal 

ACTIES KLANTEN 

standaardisatie van het 
verpakkingspakket 

lichtere kwaliteiten 
karton 

verpakkingskosten per zoeken naar altematieve 
product omhoog -----11~ verpakkingsmiddelen 

fysieke distributie
kosten omhoog 

groepage door samen
werking met anderen 

Figuur 4.3 Acties die door klanten ondernomen worden 

Door het pakket (golt)karton te standaardiseren en door lichtere kwaliteiten karton te gebruiken probeert 
men de kosten van de transportverpakking te reduceren. Door sommigen worden kostenbesparingen in 
een andere hoek gezocht en we! in het efficienter vervoeren van de producten naar de consument door een 
samenwerkingsverband aan te gaan met andere bedrijven. Een laatste actie van klanten die in de figuur 
genoemd wordt, is het zoeken naar alternatieven, hoewel di e niet voor alle klanten beschikbaar zijn. In 
onderstaande tabel staan de genoemde alternatieven. 

Tabel 4.10 AJternatieve transportverpakkingen in volgorde meest genoemd 

Alternatieve transportverpakkingen 

* krat 
* kunststoftray (eventueel met folie) 
* rolcontainer 
* folie 
* weglaten van de verpakking 
* papier 
* gol:tkarton met emmer i.p.v. massiefkarton 

Aantal keer genoemd 

8 
5 
3 
2 
2 

In hoofdstuk I zijn reeds een aantal overwegingen genoemd die ten grondslag liggen aan de 
verpakkingskeuze. In bij lage 4.8 staan de overwegingen, zoals die door de respondenten zijn genoemd. 
Voor een krat, het meest genoemde alternatief, zijn vooral de transportafstand, de omloopsnelheid en de 
verwachting of eis van de klant van belang. Een kunststof tray wordt of voor intern gebruik toegepast of 
voor specifieke toepassingen zoals voor planten. Een rolcontainer wordt vooral in de zuivelsector 
gebruikt, maar is zelden toepasbaar in andere sectoren. Folie wordt meestal gekozen vanwege de lage 
prijs. Als eis voor het gebruik van folie geldt wel dat het product zelfdragend moet zijn. Het gebruik van 
een emmer met water in een golfkartonnen verpakking is een specifieke toepassing voor het transporteren 
van bloemen. Deze toepassing vormt een bedreiging voor de luxere (en duurdere) massief kartonnen 
verpakkingen waarin de bloemen ook op water getransporteerd kunnen worden. De overwegingen om 
golfkarton te gebruiken i.p.v. massief karton zijn vooral de lagere prijs, het aantal schakels dat de 
verpakking in de keten doorloopt en de afstand tot de eindverbruiker (de emmer moet immers weer 
retour). Veel bedrijven hebben, zeker op korte termijn, niet echt een alternatief. Dit komt omdat het 
machinepark ingesteld is op golfkarton. 
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Kappa Packaging onderneemt ook acties om onder de druk op de transportverpakking uit te komen, die 
hieronder in de figuur staan afgebeeld. 

ONlWIKKELINGEN ACTIES Kappa Packaging 

prijzen primair product verpakkingsoptimalisatie 
omlaag 1------ in de keten 

verpakkingskosten per verhoging van de 
product omhoog i.:----.i efficientie ➔ kostprijs -J., 

! druk op verpakking 

drang naar minder 
verpakkingsmateriaal 

fysieke distributie
kosten oml1oog 

gebruik van minder 
verpakkingsmateriaal 

deelbare verpakking 

ontwikkeling Modified 
Atmosphere verpakking 

Figuur 4.4 Acties die door Kappa Packaging ondernomen worden 

lichtere kwaliteiten 
karton 

efficienter 
doosconcept 

Bij het optimaliseren van de verpakking in de keten wordt naar de kosten op verschillende plaatsen in de 
keten gekeken die bei"nvloed warden door de verpakking. Veel klanten hebben de indruk dat dit altijd een 
kostenvoordeel voor hen oplevert, terwijl dat nog te bezien valt. Ze kunnen echter wel aan hun afnemer 
duidelijk maken dat ze een verpakkingsontwerp hebben gekozen waarmee bij die afnemer kosten 
bespaard warden. Tijdens de interviews bleek de interesse groat te zijn, maar men was duidelijk niet goed 
op de hoogte van de impact die zo ' n project op de eigen onderneming heeft. 
Over de Modified Atmosphere verpakking is in hoofdstuk I reeds iets verteld. Hier warden niet de kosten 
van de verpakking gereduceerd, maar wordt de oplossing in een andere hoek gezocht. Doordat groenten 
en fruit in een dergelijke verpakking !anger houdbaar blijven, kunnen veel kosten bespaard warden bij 
transport naar verre landen of kunnen nieuwe exportlanden aangeboord worden. 
De dee/bare verpakking bevindt zich nog in de ontwerpfase. Doordat de collo-inhoud steeds kleiner 
wordt, nemen de handlingkosten toe. Om dit voor een groot dee) te ondervangen wordt gezocht naar een 
verpakking die op een bepaald moment in de keten te splitsen is in kleinere eenheden. Dit heeft echter wel 
een toename van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot gevolg. 
Onder druk van strenger wordende milieueisen is men een aantal jaar geleden gestart met het reduceren 
van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Door toepassing van andere lijm, andere combinaties van 
golfen etc. heeft dit veel succes gehad tot groot genoegen van de afnemers, die hiermee zowel het milieu 
a ls hun eigen portemonnee dienden. Sinds kort is men door toepassing van nauwkeurigere tests in staat de 
condities waaronder een transportverpakking moet presteren beter na te bootsen. Hierdoor blijken veel 
dozen overgespecificeerd te zijn en bl ijkt er op dit punt nog terreinwinst te boeken. 
Tot slot blijft men nog steeds kostenreducties in het proces nastreven. Door een hogere efjicientie kan de 
kostprijs van de verpakking gedrukt warden, waardoor de (golf)kartonnen transportverpakking 
concurrerend blijft t.o.v. alternatieven. Sinds kort is men ook bezig met een efficientieverhoging van het 
ontwerpproces, waar d.m.v. de computer ontwerpen eerst doorgerekend kunnen worden alvorens een 
concept fysiek uit te werken. 

4. 7.3 011twikkeli11ge11 in customerservice 
Om een inschatting te kunnen maken van de ontwikkelingen op het gebied van customerservice wordt de 
verwachting van de 23 respondenten gebruikt samen met de genoemde ontwikkelingen op macro
economisch en verpakkingsgebied. De verwachte ontwikkelingen, zoals de respondenten die zien, staan 
in onderstaande tabel genoemd. Daarna worden een aantal ontwikkelingen nader besproken. 
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Tabel 4.11 Verwachte ontwikkelingen op bet gebied van customerservice 

Ontwikkelingen op bet gebied van customerservice 

Door vendorratingsvsteem zullen de eisen strenger worden (*1) 
De logistieke eisen zullen strenger worden 
Er verandert niets 
Het is een groeiproces / groeit op huidige voet verder 
Meer samenwerking met de leverancier verwacht / meedenken 
van de leverancier wordt belangrijker 
Meer pro-actieve informatie verwacht 
Betere prestatie van de leverancier verwacht op huidige 
elementen door groeiproces / eisen worden strenger 
Het ooerationele deel zal verbeterd worden door EDI 
Initiatief kostenreductie verwacht van de leverancier 
Kennis van markt en ore:anisatie klant wordt belangrijker 
Accountmanagement wordt belangriiker 
Open prijscalculatie zal meer gevraagd worden 
Kwaliteitsborging bii de leverancier wordt belangriiker 
Prijs blijft het belangrijkste bij leveranciersselectie 
(*]): z1e tabel 4.12; (*2): z1e tabel 4.13 

vendorrating 

(*2) 

Shoppers 

I 
I 

l 

Performers Partners Totaal 

4 4 
l 3 4 
2 1 3 
l 1 3 
2 3 

3 3 
2 2 

1 1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 

Door een groot aantal klanten wordt de prestatie van de leverancier (Kappa Packaging en concurrenten) 
op dit moment subjectief gerneten. Er kan een probleern voor de leverancier ontstaan wanneer er een 
wisseling van de wacht optreedt bij de ktant, orndat de prestaties uit het verteden dan niet zijn vastgelegd. 
Een werkmaatschappij van Kappa Packaging, Oudenbosch, heeft zetf een vendorratingsysteem opgesteld, 
waarin de prestatie van de leverancier gemeten kan worden en de impact van bepaalde tekortkorningen 
aangegeven kan worden. De eerste keer is het veel werk om dit in te vullen, maar daarna valt het wet rnee. 
Veet klanten stetten eisen aan customerservice bij het zoeken naar een leverancier. Achteraf blijkt de 
teverancier (Kappa Packaging) echter vaak alleen afgerekend te worden op de 'standaard' criteria als 
prijs, kwatiteit en teverbetrouwbaarheid. 
Het voordeel van een zelf opgesteld vendorratingsysteem is dat ook de prestatie op servicegebied 
rneegenomen wordt. In het atgerneen kan als voordeel van een vendorratingsysteern genoemd worden dat 
a.h.v. de gemeten prestatie verbeteracties opgesteld kunnen worden. Na vertoop van tijd kan dan de 
progressie bekeken worden. Kappa Oudenbosch heeft geprobeerd het systeem door enkele betangrijke 
(grote) klanten te laten gebruiken. Hiervoor was te weinig anirno, waardoor het stopgezet is. Wanneer 
naar de respondenten gekeken wordt, dan wordt het volgende overzicht verkregen: 

Tabel 4.12 De stand van zaken m.b.t. het gebruik van een vendorratingssysteem door de respondenten 

Status vendorratingsysteem bij klanten Shoppers Performers Partners Totaal 

men gebruikt reeds een vendorratingsvsteem 0 2 7 9 

men begint binnen een iaar met een eigen vendorratingsvst. 0 2 3 5 
men heeft interesse in een svsteem van de leverancier 2 0 2 4 

Twee van de drie 'shoppers' btijken ge'interesseerd te zijn in een vendorratingsysteem van de leverancier, 
zeker als het ook voor andere (verpakkings)leveranciers gebruikt kan worden. Bij de derde ' shopper ' 
levert Kappa Packaging slechts een klein deet van het totale pakket, wat wellicht invloed heeft op de 
interesse. De ' shoppers ' hebben zelf (te) weinig tijd om een vendorratingsysteem op poten te zetten of er 
geen geld voor over om het te kopen. Men wit echter geen ingewikketd systeem, orndat de invuttijd dan te 
groot is. Het systeem van Kappa Oudenbosch heeft waarschijnlijk meer kans van slagen bij juist wat 
kteinere bedrijven. 

logistieke eisen 
Een aantal respondenten gaat in de komende jaren strengere eisen stellen aan de logistieke prestatie. Zo is 
het voor enkele klanten wenselijk zijn dat de teverbetrouwbaarheid binnen een aantat jaar van een dag 
naar een halve dag gaat, zal er door anderen meer nadruk worden gelegd op voorraadbeheersing en gaat 
een enkeling de lngist;eke-:t:lexibiliteit meten. 
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samenwerking 
Door sommige respondenten wordt in de komende jaren een nauwere samenwerking tussen hen en Kappa 
Packaging verwacht. Het feit dat de collo-inhoud afneemt, dat er frequenter besteld gaat warden in 
kleinere hoeveelheden en dat het aantal private labels blijft stijgen, wijst ook in de richting van de 
noodzaak tot nauwere samenwerking. 

EDI 
De antwoorden over EDI in bovenstaande tabel zijn door de respondenten zelf genoemd. Daarnaast zijn 
alle respondenten gevraagd naar de verwachte ontwikkeling op het gebied van EDI. Geen van de 
'shoppers' werkt op dit moment met EDI , noch aan de ingaande kant (met de leverancier), noch aan de 
uitgaande kant (met hun klanten). Bij de ' performers' zijn er een aantal bedrijven die het voor een paar 
klanten gebruiken v.w.b. de ordering. Slechts een ' performer' gebruikt EDI voor zowel ordering als 
facturering voor klanten en een aantal leveranciers . De helft van de ' performers' werkt nog niet met EDI 
maar verwacht dit over een a twee jaar te gaan doen voor de uitgaande kant. De ingaande kant komt pas 
aan de beurt als EDI met de klanten succesvol is ingevoerd, dus op zijn vroegst over twee jaar. Voor de 
groep ' partners ', verreweg de grootste groep, is het gebruik op dit moment als volgt: 

Tabel 4.13 De stand van zaken m.b.t. het gebruik van EDI door de 'partners' 

Uitgaande kant lngaande kant 
Gebruik EDI door 'oartners' (met hun klanten) (met de leverancier) 
niet 5 
gedeelteliik (alleen grootste klanten, ordering) 5 
ordering 2 1 
ordering en facturering 
onbekend 2 

Een aantal ' partners ' bieden hun belangrijkste klanten de mogelijkheid om via EDI te bestellen . 
Facturering is hier nog niet aan gekoppeld en het blijft dan ook meestal bij veredeld faxen. De 
verwachting is dat het nog wel een paar jaar duurt voordat EDI op grote schaal gebruikt gaat worden. 
Slechts een bedrijf maakt op dit moment gebruik van EDI om bij de leverancier te bestellen (ook bij 
Kappa Packaging). Het is nu bezig om ook facturering via EDI te laten verlopen. Voor de meeste 
' partners' gaat de uitgaande kant v66r de ingaande kant en zal het nog minimaal een jaar duren voor men 
met Kappa Packaging via EDI gaat communiceren. 

overig 
Ook dit keer spreken enkele respondenten weer de wens uit tot het krijgen van meer pro-actieve 
informatie, dit keer als verwachting voor de komende jaren. 
Kappa Packaging is begonnen de fabrieken te laten voldoen aan HACCP, een Hygienenorm uit de 
levensmiddelensector. Op dit moment voldoet in Nederland slechts een werkmaatschappij aan deze norm. 
Het wordt door zeven respondenten als belangrijk beschouwd dat de leverancier aan HACCP voldoet of 
het nastreeft. Drie bedrijven zouden graag op kunststof pallets geleverd krijgen, omdat houten pallets 
volgens de norm niet in de ruimte mogen komen waar ze in contact kunnen komen met de 
levensmiddelen. 

4.8 Start van de verbeterpunten 

Interviews 
De punten waar Kappa Packaging sterk in is moeten geconsolideerd worden. Zo zal men het niveau van 
klantspecifieke verpakkingsontwerpen moeten handhaven, waarbij nog gescoord kan worden door pro
actief met nieuwe verpakkingsontwerpen te komen en de klant op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen. Hoewel het accountmanagement nog in de kinderschoenen staat, wordt het door de 
klanten zeer gewaardeerd. Hier zij wel opgemerkt dat elke werkmaatschappij anders met 
accountmanagement omgaat. De ingeslagen weg lijkt succes te hebben, die zeker voortgezet moet 
worden. In juni ' 98 is besloten om accountmanagement op grotere schaal toe te gaan passen en de 
werkwijze van de verschillende werkmaatschappijen meer op een lijn te brengen. De ' traditionele 
verkoper' moet meer bagage bij zich hebben om behoeften van de klant te kunnen vertalen in een 
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oplossing en indien nodig de juiste specialist vanuit Kappa Packaging in te kunnen schakelen. Dit is een 
stap om meer vanuit Kappa Packaging als geheel te opereren. 
De meest genoemde zwakke punten komen in aanmerking om als eerste verbeterd te warden. Het niet of 
nauwelijks geven van pro-actieve informatie wordt door een aantal klanten als een gemis ervaren. Ten 
opzichte van de concurrenten doet Kappa Packaging het op dit punt niet slechter, maar er kan we] op 
gescoord warden. Het niet hebben van overkoepelend accountmanagement voor heel Nederland wordt 
eveneens als verbeterpunt aangemerkt. Het is geen reden om niet met Kappa Packaging in zee te gaan, 
maar het zou gemakkelijk zijn wanneer dit wel mogelijk is. Het gaat hierbij om de dagelijkse 
communicatie. Wanneer er speciale projecten opgestart of nieuwe verpakkingen ontwikkeld worden geeft 
men in de meeste gevallen de voorkeur aan een aanspreekpunt per discipline, soms in combinatie met een 
coordinatiepunt. Wanneer een klant met meerdere werkmaatschappijen zaken doet, kiezen ze er meestal 
een uit om projecten mee te doen waardoor met de overige werkmaatschappijen op dit punt minder 
contact is. 

Invullijst 
De invullijst is met name uitgezet om op deze vraagstelling, die in de interviews onderbelicht was 
gebleven, alsnog een antwoord te krijgen. Een eerste resultaat van deze invullijst is de respons. Slechts 
vier klanten van de klantgroep 'partners' hebben spontaan de lijst ingevuld en teruggestuurd. Na een 
telefonische aansporing zijn daar nog vijf ' partners ' en een ' performer ' bijgekomen. Samen met de 
proefpersoon zorgt dit voor elf respondenten. De ' performer' is kort geleden begonnen centraal in te 
kopen en heeft het aantal leveranciers teruggebracht van vijf naar twee. Een ervan is Kappa Packaging 
waarmee men nauwer wil samenwerken. Deze klant is tijdens het onderzoek dus richting ' partner ' 
verschoven en wordt daar vanaf nu ook tot gerekend. Het feit dat juist de 'partners' de vragenlijst hebben 
ingevuld geeft het relatieve belang aan van de transportverpakking op zich, van de relatie die men met 
Kappa Packaging heeft en de hoeveelheid tijd die men wenst te steken in het verbeteren ervan. De 
vragenlijst is echter uitgezet in een drukke periode met veel vrije dagen; dit heeft natuurlijk ook grote 
invloed gehad op de respons. 
Veel aanvullende informatie is hierdoor niet verkregen. Wei blijken er een aantal elementen voor de 
'partners' belangrij k te zijn voor de leverancierskeuze die in de interviews niet altijd als zodanig naar 
voren zijn gekomen: 
• kostenoptimalisatie (kostprijs verpakking, 'total cost of ownership ' ofketenkosten); 
• kwaliteit proces (kwaliteitsbeheersing + uitgangscontrole, kwaliteitsbeheersing + ingangscontrole of 

kwaliteitsborging); 
• snelle reactie op klachten; 
·• flexibiliteit (pieken/versnellingen in de vraag); 
·• voorraad aanhouden door leverancier; 
• ketenkostenoptimalisatie logistieke toelevering. 
Het zijn allemaal punten waarop Kappa Packaging nagenoeg hetzelfde scoort als de concurrent, maar die 
gezien de ontwikkelingen in customerservice, in belang gaan toenemen. Dit zijn dus punten die in de 
komende jaren aandacht (blijven) verdienen. 

4.9 Conclusies 

Aan het begin van dit hoofdstuk zijn zes vraagstellingen gegeven waarop een antwoord gekregen moet 
warden om de opdracht te kunnen vervullen. Orn de informatie te achterhalen zijn in eerste instantie 23 
interviews gehouden met bestaande klanten van Kappa Packaging. Om een vollediger beeld te krijgen 
zijn deze in een later stadium gevolgd door een gesloten invullijst die naar dezelfde klanten gestuurd is. 
Helaas is de respons hierop erg laag gebleken, waardoor het aanvullende karakter niet voldoende tot zijn 
recht is gekomen. 
Het onderscheid tussen gewenste en vereiste customerservice elementen is moeilijk te maken. Zeker is dat 
door elke klantgroep een uitstekende leverbetrouwbaarheid, een competitieve prijs en een juiste 
productkwaliteit vereist zijn. Voor de ' shoppers' blijft het hierbij . Door 'performers wordt daarnaast soms 
een korte levertijd vereist. Voor de 'partners' behoren naast levertijd in een aantal gevallen ook 
flexibiliteit en verpakkingsontwikkeling tot de vereisten. Tot de gewenste elementen behoren het geven 
van pro-actieve inforrnatie over prijs-, rnarkt- en technische ontwikkelingen, het bieden van een 
aanspreekpunt voor heel Nederland (overkoepelend accountmanagement) en het meedenken met de klant. 
Daarnaast is voor sommige klanten het aanbieden van een vendorratingsysteem aan te bevelen. Met name 
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de 'shoppers' lijken zeer geYnteresseerd en dit is ook voor Kappa Packaging de meest interessante partij , 
omdat men juist hier vaak op de drie elementen afgerekend wordt en niet op de rest van de geboden 
service. Tevens komen 'kleine' bedrijven uit de andere klantgroepen hiervoor in aanmerking. 
Bij het zoeken naar factoren die voor een verschil in customerservice behoeften zorgen zijn een aantal 
verschillen gevonden. In een tabel in paragraaf 4.4 is aangegeven wat de belangrijkste verschillen tussen 
de klantgroepen zijn. Zo neemt de professionaliteit van de inkoop toe naarmate een klant richting 
'partner' verschuift en verschilt de functie van de transportverpakking tussen klantgroepen. De groep 
' partners' blijkt echter niet homogeen te zijn. In het volgende hoofdstuk zal deze groep nader bekeken 
worden om tot een verdere uitsplitsing te komen. 
Doordat een brede definitie van customerservice gekozen is , bevat deze zo goed als a/le elementen die 
van belang zijn bij de leverancierskeuze. Voor 'shoppers ' en 'performers' is een beperkt beeld gekregen 
omdat ze de vragenlijst niet teruggestuurd hebben. Wei is duidelijk dat competitiviteit, een juiste 
productkwal iteit en een goede leverbetrouwbaarheid zeer zwaar wegen in de keuze. Voor de ' partners ' is 
een duidelijker beeld ontstaan. Naast de drie elementen die ook bij de andere klantgroepen van belang 
zijn, zijn met name het optimaliseren van de kosten, het beheersen van het proces en flexibiliteit erg 
belangrijk bij de leverancierskeuze. 
Hoe scoort Kappa Packaging op deze customerservice elementen? Dat is vraagstelling nummer vier en 
wordt voor de elementen die zwaar wegen in de leverancierskeuze beantwoord met 'nagenoeg hetzelfde 
als de concurrent'. Het is dus moeilijk om je in deze branche te onderscheiden van de concurrent en het 
verschil komt dan tot uiting in de zogenaamd minder belangrijke elementen. De interviews hebben op dit 
punt nog de meeste informatie opgeleverd. Vooral verpakkingsontwikkeling en accountmanagement 
worden als sterke punten van Kappa Packaging gezien en rnaken Kappa Packaging als zodanig 
onderscheidend van de concurrent 
Uit algemene ontwikkelingen in de markt, ontwikkelingen op verpakkingsgebied en de verwachtingen 
van de klant, kan een inschatting gemaakt worden van de ontwikkeling van customerservice in de 
kornende jaren. In onderstaande tabel staan de belangrijkste verwachtingen aangegeven. 

Belangrijkste ontwikkelingen in customerservice 

* Bedrijven die centraal inkopen, kopen in het algemeen professioneler in dan bedrijven die niet doen. 
Professioneel inkopende bedrijven stellen hogere eisen aan de leverancier. Aangezien het aantal 
centraal inkopende bedrijven nog steeds toeneemt, zullen de eisen die aan Kappa Packaging gesteld 
worden, strenger worden. Ook zal de behoefte aan een aanspreekpunt voor alle problemen / 
opmerkingen hierdoor toenemen. 

* De prestatie van de leverancier gaat in de komende jaren door meer klanten systematisch gemeten 
worden dan nu het geval is . De relatie wordt hiermee zakelijker en het gevaar bestaat dat alleen 
gemakkelij k te kwantificeren elementen gemeten worden. Kappa Packaging moet proberen hier 
invloed op uit te oefenen door ook de geleverde serviceprestatie in de juiste proporties mee te laten 
tellen in de beoordeling. Het kan met een eigen vendorratingsysteern scoren bij klanten die daar zelf 
geen tijd voor hebben of daar geen ervaring mee hebben. Dit zijn rneestal de wat kleinere bedrijven. 
Voor de groep 'shoppers' is het wel een vereiste dat het eenvoudig in gebruik is . 

* Er blijft grote nadruk gelegd worden op logistieke elementen en dit zal zelfs toenemen. Hier is een 
verschil tussen klanten. Sommigen gaan de prestatie van de leverancier nauwkeuriger meten, anderen 
willen in samenwerking met de klant tot een betere afstemming van de logistieke processen komen. 
Flexibiliteit is voor een aantal bedrijven al belangrijk en zal in de kornende jaren alleen rnaar in 
belang toenemen. 

* EDI gaat in de komende jaren een grotere rot van betekenis spelen. Voor Kappa Packaging zal het in 
eerste instantie mondjesmaat zijn, om over een jaar of twee in een stroomversnelling te komen . 

* Een kleinere collo-inhoud, het frequenter bestellen van kleinere hoeveelheden, de toename van het 
aantal private labels etc. vragen om een grotere samenwerking tussen Kappa Packaging en de klant 
om de processen beter op elkaar afte stemmen. Een pro-actieve benadering van Kappa Packaging kan 
klanten over de streep trekken omjuist met hen samen te werken . 

* Het is de verwachting dat d.m.v. promotie van succesvol verlopen projecten van ketenkosten
optimalisatie de animo zal stijgen. De belangstelling moet echter ook niet overschat worden omdat 
veel bedrijven niet (te) afhankelijk van een leverancier willen worden en de: prijs per eenheid 
verpakking toch vaak het belangrijkste blijft. Voorlopig is het alleen weggelegd voor de meest 
vooruitstrevende bedrijven die verder kijken dan hun eigen schakel in de keten. 
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* Een aantal grote bedrijven meet reeds of gaat binnenkort het kostenreducerend meedenken van de 
leverancier meten. Door pro-actief de specificaties opnieuw te berekenen m.b.v. de nauwkeurigere 
tests kan voor een goede score op dit gebied zorgen. Uiteraard kunnen er op nag meer gebieden 
kosten gereduceerd warden door de processen beter op elkaar af te stemmen. Het stimuleren van 
projecten die hiertoe leiden is aan te bevelen. Hier is samenwerking tussen beide bedrijven natuurlijk 
wel een voorwaarde en dus moet de wil oak aanwezig zijn. 

Tot slot van dit hoofdstuk is aangegeven welke customerservice elementen als eerste in aanmerking 
komen om verbeterd te warden. Dit was een van de vraagstellingen die in de interviews onderbelicht was 
gebleven en waarvoor de gesloten invullijst uitgezet is. Uit de interviews is naar voren gekomen dat 
verpakkingsontwikkeling, zowel specifiek als algemeen (market push), en accountmanagement hoog 
scoren en geconsolideerd dan wel verder verbeterd moeten warden. Het verschaffen van pro-actieve 
informatie en het zorgen voor een aanspreekpunt voor heel Nederland zijn elementen die duidelijk 
verbeterd moeten warden. 
De invullijst heeft door de lage respons minder toe kunnen voegen dan gehoopt was, maar enkele 
customerservice elementen blijken bij de 'partners' hoog op de lijst te staan waarop ingespeeld kan 
worden: 
• kostenoptimalisatie (kostprijs verpakking, 'total cost of ownership' ofketenkosten); 
• kwaliteit proces (kwaliteitsbeheersing + uitgangscontrole, kwaliteitsbeheersing + ingangscontrole of 

kwaliteitsborging); 
• snelle reactie op klachten; 
• flexibiliteit (pieken/versnellingen in de vraag); 
• voorraad aanhouden door leverancier; 
• ketenkostenoptimalisatie logistieke toelevering. 

In het volgende hoofdstuk zal de groep 'partners' verder uitgesplitst warden en een aanzet gegeven 
warden voor de verschillen binnen deze groep. Daarnaast wordt besproken welke sterkten/zwakten en 
kansen/bedreigingen uit de interviews naar voren zijn gekomen (externe SWOT-analyse). Tezamen met 
de interne SWOT-analyse uit hoofdstuk 2 zullen de sterkten en zwakten uitgezet warden tegen de kansen 
en bedreigingen. Hieruit zal blij ken of Kappa Packaging in staat is de kansen te pakken dan wel de 
bedreigingen te pareren. 
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I 51 Marktsegmenten nader bekeken 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de groep 'partners ' niet geheel homogeen is qua 
customerservice behoeften en onderliggende factoren. In dit hoofdstuk zal daarom het 
model van Bonoma en Shapiro gebruikt warden om deze groep verder uit te splitsen. 
Vervolgens zal er een verwachting uitgesproken warden over de behoeften van de klanten 
in de verschillende segmenten. Daarnaast zal een overzicht gegeven warden van de 
sterkten/zwakten en kansenlbedreigingen, zoals die tijdens de interviews naar voren zijn 
gekomen. Deze warden vervolgens tegen elkaar uitgezet om te kijken of Kappa Packaging 
in staat is de kansen te pakken en de bedreigingen tegen te gaan. 

5.1 Groep 'partners' uitgesplitst in microsegmenten 

In paragraaf 4.4 is gesteld dat de klantgroepen, zoals die gebruikt zijn tijdens het onderzoek, niet alle even 
homogeen zijn. Met name de groep partners is een heterogene groep die nog een verdere opsplitsing 
behoeft. Dit was een van de redenen om vervolgonderzoek te doen onder dezelfde 23 klanten in de vorm 
van een invullijst. Hierbij was gerekend op een hogere respons. Helaas is het bij elf ingestuurde 
vragenlijsten gebleven. Harde conclusies kunnen op grond van de vragenl ijst dan ook niet getrokken 
worden. Een lichtpunt is wet het feit dat alle respondenten tot de groep 'partners' behoren en dat daardoor 
binnen deze groep meer informatie verkregen is. 
In hoofdstuk 3 is in het kort het gelaagde segmentatiemodel van Sonoma en Shapiro beschreven. In 
bijlage 5.1 is dit model voor Kappa Packaging uitgewerkt en uitgelegd waarom bepaalde 
segmentatievariabelen geschikt zijn om een verschil tussen klanten aan te geven. Er warden 11 
macrosegmenten onderscheiden. Hier wordt in het onderzoek verder niets mee gedaan, maar in elk van 
deze segmenten is een bepaalde specifieke product-/marktkennis benodigd. Elk van deze 
macrosegmenten kan vervolgens uitgesplitst warden. Er wordt een tweedeling gemaakt in centraal en 
decentraal inkopende bedrijven. In de volgende laag wordt er een onderscheid gemaakt in wie de 
uiteindelijke leverancierskeuze maakt. In paragraaf 4.4 is gebleken dat dit voor verschillende 
klantgroepen verschillend is en dat de groep 'partners' op dit punt heterogeen is. Tot slot wordt nog een 
opsplitsing gemaakt voor het ordergedrag van de klant, waarbij vier belangrijke vormen te onderscheiden 
zijn: ordering, repeat order, raamcontract en samenwerkingscontract. Aldus ontstaat figuur 5.1. Onderin 
de figuur zijn de 'partners' in de segmenten geplaatst. De 'partners' die de invullijst hebben teruggestuurd 
zijn in blauw afgedrukt. 
Aan het einde van bijlage 5.1 wordt het segmentatiemodel van Hutt en Speh beschreven, dat in grote 
lijnen overeenkomt met het model van Bonoma en Shapiro. De microsegmentatie variabelen kunnen 
echter nog voor een verder uitgesplitste segmentatie zorgen. Wanneer gekeken wordt naar de 
inkoopstrategie, dan gaven Hutt en Speh twee opties: optimizer en satisficer. De meeste respondenten 
blijken optimizers te zijn. Meestal hebben ze meerdere leveranciers om gevoel te houden met de 
marktprijzen en niet van een leverancier afhankelijk te zijn. Kiest men voor een lange termijn contract 
met een leverancier dan start men meestal met een tender, waarvoor meerdere leveranciers zich in kunnen 
schrijven. De leverancier die het meest optimaal presteert wordt gecontracteerd. Na enkele jaren zal dit 
zich herhalen om weer gevoel met de markt te krijgen. Slechts een paar klanten neigen meer naar 
satisficer. Dit zijn onder meer de klanten die door Kappa Vandra tot de categoric 'trouw' warden 
gerekend. 
De meest voorkomende structuren van de Decision Making Unit zijn ook na de 23 interviews moeilij k 
aan te geven. Binnen een bedrij f kan er namelijk op zowel centraal niveau als op decentraal niveau een 
DMU zijn. Er is echter we! duidelijk geworden dat de aanwezigheid van bepaalde disciplines voor andere 
behoeften zorgt: 
• Inkoop: nadruk op prijs, leverbetrouwbaarheid en gemak van de orderafhandeling; 
• Logistiek: nadruk op voorraadbeheersing, transportkostenoptimalisatie en hanteerbaarheid verpak

king; 
• Quality Assurance: nadruk op kwaliteitsbeheersing van het proces bij de leverancier en een goede 

productkwaliteit; 
• Yerpakkingsspecialist: wil met specialisten van de leverancier kunnen overleggen; 
• Directie: financiele situatie, bedrijfsomvang, marktpositie, etc. moeten goed zijn; 
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" Productie: juiste productkwaliteit en een goede leverbetrouwbaarheid. 
Op het punt van innovativiteit is een duidelijk verschil tussen klanten. Innovatieve klanten zijn niet 
alleen bereid om een nieuw product te proberen, zoals in hoofdstuk 3 aangegeven is , rnaar willen ook een 
gelijkwaardige gesprekspartner die mee kan gaan in de innovatie. Dit kan zowel op centraal (Kappa 
Packaging) als decentraal niveau (werkmaatschappij) plaatsvinden. Met name binnen de groep 'partners ' 
is op dit punt een onderscheid te maken. Ze wi ll en alien met Kappa Packaging sam1~nwerken; dit vindt 
echter plaats op verschillende niveaus. Kleine bedrijven doen voor hun gevoel niet met Kappa Packaging 
zaken maar met de betreffende werkmaatschappij . Grote bedrijven daarentegen doen vaak met meerdere 
werkmaatschappijen zaken en er !open ook projecten over de werkmaatschappijen heen. De behoefte aan 
samenwerking kan op verschi llende gronden gebaseerd zijn. 'Innovators ' (vernieuwers) willen nieuwe 
concepten ontwikkelen (of laten ontwikkelen) om de concurrent voor te zijn. 'Followers ' (volgers) willen 
juist van Kappa Packaging horen wat de nieuwste trends zijn en hoe daarop ingespeelcl kan worden. Dit is 
mede afhankelijk van de grootte van het bedrijf, omdat grate bedrijven vaak meer geld uit (kunnen) 
trekken voor innovatieprojecten. Bovendien hangt dat natuurlijk af van hun positionering in de markt. 
Deze variabelen die door Hutt en Speh gegeven worden, blijken inderdaad te verschi ll en voor de 
gesproken klanten. Ze zijn echter niet aan de klantgroepen te hangen maar wel interessant om op 
individueel klantniveau te bekijken. 
In de ontstane uitsplitsing van de groep 'partners' zijn in principe ook de ' shoppers ' en 'performers' te 
plaatsen. Dit is echter niet noodzakelijk om de customerservice behoeften te verklaren. 

5.2 Microsegmenten en de customerservice behoeften 

We kunnen de invullijst als lijdraad gebruiken om de customerservice behoeften van de klant aan de 
microsegmenten van de groep 'partners ' te hangen. Het probleem is dat er door de lage respons geen 
harde conclusies aan verbonden kunnen warden. Wei kan een verwachting uitgesproken warden, wat 
geverifieerd zal moeten warden in verder onderzoek. 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen tussen de segmenten binnen de groep 'partners' 
aangegeven. Met name een paar gele blokken uit de vragenlijst geven een duidelijk verschi l aan tussen 
klanten. Daarnaast is een aantal elementen opgenomen dat door alle respondenten belangrijk gevonden 
wordt, maar waarbij geen verschil tussen de klanten optreedt. De overige elementen uit de vragenl ijst 
geven geen duidelijk onderscheid tussen klantgroepen aan en dienen dan ook alleen om de 
customerservice op individueel klantniveau af te stem men 

Tabel 5. 1 De belangrijkste verschillen in customerservice behoefte binnen de groep 'partners' 

Decentraal Centraal 
Directie Inkoop Crossf. Inkoop Directie Crossfunct. 

Customerservice elementen O* Rp 0 Rp R Rp R Rp R Rp R Rp R Sa 
Leverbetrouwbaarheid } Competitiviteit 

+ + + + + + + + + + + + + + 
Juiste productkwaliteit 
Levertijd 
Flexibiliteit (pieken/versn. in de vr.iag) + + + + + + + + + + + + 

Kostenoptimalisatie: 
• kostprijs verpakking + + + + + + 

+ + + + + + • total cost of ownership + + 
• ketenkosten 
Open prijscalculatie t.b.v.: 
• inzichtelijk maken ontw.kosten 

kostenreductieprogramma + + + + • + + + + + 
• verbeteringsprog;ramma 
Meedenken logistieke toelevering: 
• voorraad aanhouden + + + + + + + + + + + + 

voorraadbeheersing + + + + + • + + + + 
• ketenkostenoptimalisatie 
Europese dekking + + + + 

* Atkortingen: 0 = order; Rp = repeat order; Rm = raamcontract; Sa= samenwerkingscontract 
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Het eerste blok waar duidelijke verschillen optreden is waar men aan kan geven welke kosten 
geoptimaliseerd moeten word en. 
• De kostprijs van de verpakking; vergelijk met de concurrent is dan het gemakkelijkst. 
• Total cost of ownership: hierbij worden alle kosten die verbonden zijn aan de aanschaf en het gebruik 

van de verpakking geoptimaliseerd. Hierbij is een intensievere samenwerking tussen de klant en 
Kappa Packaging vereist. Vijf van de elf 'partners' willen deze kosten geoptimaliseerd zien. 

• Ketenkostenoptimalisatie : dit is een van de 'services ' van Kappa Packaging om de druk van de 
transportverpakking te halen. Alie verpakkingsgerelateerde kosten die gemaakt worden van 
verpakkingsleverancier tot aan eindgebruiker worden in de afweging meegenomen en 
geoptimaliseerd. Dit resulteert echter niet altijd in een goedkopere eenheidsprijs en/of lagere total cost 
of ownership. Het lijkt voorlopig alleen voor de meest vooruitstrevende centraal inkopende bedrijven 
weggelegd. Van de elf respondenten wilden er drie deze kosten geoptimaliseerd zien. In de praktijk 
ziet men vaak dat klanten uit de gepresenteerde verpakkingsoplossingen toch die oplossing kiezen die 
voor hen het meeste voordeel oplevert, maar die niet de meest optimale is wanneer naar de hele keten 
gekeken wordt. 

Veel klanten hebben behoefte aan een open prijscalculatie en dit aantal neemt duidelijk toe. In een 
volgend blok van bovenstaande tabel is aangegeven om welke redenen de verschillende segmenten een 
open prijscalculatie willen. Het eerste punt, inzichtelijk maken van de ontwikkelingskosten, is op 
individueel klantniveau van belang maar kan niet aan de segmenten gehangen warden. Het 
kostenreductie- en verbeteringsprogramma wel en hier lijkt ook een duidelijk verschil tussen de 
segmenten te bestaan. 
Het laatste blok heeft: een duidelijke overeenkomst met de vorige twee. Het optimaliseren van de 
ketenkosten van de logistieke toelevering lijkt voorlopig alleen voor de meest vooruitstrevende centraal 
inkopende bedrijven weggelegd, hoewel hier meer bedrijven in gei"nteresseerd zijn omdat deze kosten 
grotendeels voor hun rekening komen. 

5.3 Exteme SWOT-analyse 

In de interviews zijn nog een aantal dingen naar voren gekomen die niet behandeld zijn bij de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. Hieronder vallen zaken die in mindere of meerdere mate een 
bedreiging kunnen gaan vormen voor Kappa Packaging. Samen met de informatie uit hoofdstuk 4 ontstaat 
dan de volgende externe SWOT-analyse. Wanneer ook naar de interne SWOT-analyse uit hoofdstuk 2 
gekeken wordt, geeft: dit een goed beeld van de sterke en zwakke punten van Kappa Packaging, maar ook 
van mogelijke kansen en bedreigingen die tot verbeterpunten kunnen leiden. 

Strengths 
@ De innovativiteit van Kappa Packaging wordt door veel klanten aangehaald als zijnde een sterk punt. 

Dit heeft zowel betrekking op het ontwikkelen van een klantspecifieke verpakkingoplossing als op 
innovativiteit in het algemeen, waarbij men doelt op succesvolle pro-actieve ontwikkelingen of 
geslaagde projecten bij andere klanten. 

© Het accountmanagement en de accountmanagers warden zeer op prijs gesteld. Sommige 
respondenten vermeldden dat het duidelijk beter uit de verfkomt dan bij de concurrent. 

© De flexibiliteit van de verpakkingsleverancier lijkt steeds belangrijker te worden. Een aantal 
werkmaatschappijen van Kappa Packaging scoren hier reeds goed, hoewel dat zeer afhankelijk is van 
de perceptie van de klant. Zo kan een werkmaatschappij bij de ene klant goed scoren qua tlexibiliteit 
terwijl met een zelfde prestatie bij een andere klant slecht gescoord wordt. 

Weaknesses 
® Door de gehele verpakkingsindustrie wordt weinig pro-actieve informatie gegeven over innovaties, 

marktontwikkelingen, prijsontwikkelingen etc .. Dit wordt als tekortkoming beschouwd en men hoopt 
dat dit in de komende jaren gaat verbeteren. 

® Enkele respondenten noemen het gemis van overkoepelend accountmanagement voor Nederland. 
Voor Europese account is er wel overkoepelend accountmanagement, maar voor Nederlandse centraal 
inkopende bedrijven nog nauwelijks. Enkele respondenten menen dat het niet goed zal werken door 
de decentrale structuur van Kappa Packaging en stellen het dan ook niet als eis . 
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® De levertijd worcit door sommige respondenten als te lang ervaren. Dit geldt voor klanten die niet uit 
voorraad beleverd worden . Andere goede elementen wegen vooralsnog zwaarder om ondanks de 
lange levertijd bij Kappa Packaging te blijven. 

® De verpakkingsmarkt als geheel wordt door enkelen als weinig innovatief beschouwd. Kappa 
Packaging scoort hier echter niet slechter dan de concurrent. 

Opportunities: 
© Overkoepelend accountmanagement is zeker een verbeterpunt voor Nederlandse accounts die met 

meerdere werkmaatschappijen zaken doen. Het voordeel van het zaken doen met meer centraal 
georganiseerde leveranciers (zoals SCA) wordt dan opgeheven. 

© De klanten willen graag op de hoogte gehouden worden van prijsontwikkelingen en innovaties . In 
sommige gevallen ook van marktontwikkelingen omdat ze daar zelf niet goed van op de hoogte zijn 
of omdat ze willen dat de leverancier meedenkt. 

,~ Verlaging van de levertijd indien geen voorraad voor de account aangehouden wordt. 

Threats: 
® Klanten denken erover de dozen zelf te gaan bedrukken om de flexibiliteit te vergroten (zelfde 

formaat doos, andere bedrukking) . Hierdoor zal de toegevoegde waarde voor Kappa Packaging 
afnemen. Dit punt werd slechts twee maal genoemd en of het haalbaar is, is nog maar de vraag. 

® Sommige klanten gaan verpakkingsontwikkeling integraler aanpakken, waarbij het ontwerp van de 
transportverpakking direct meegenomen wordt. Hierbij is een kleinere rol weggelegd voor de 
leverancier. Onder invloed van de toename van centrale inkoop neemt de behoefte aan standaardisatie 
toe, wat hetzelfde gevolg kan hebben. 

® Het gaan gebruiken van altematieve transportverpakkingen. 
® Voor veilingen is het in enkele gevallen aantrekkelijker om emmers in golfkarton te gebruiken i.p .v. 

het duurdere massief karton. 
® Een goede Europese dekking is voor de Euro-accounts nu al belangrijk, maar wordt in de komende 

jaren nog belangrijker. Enkele grote accounts vermelden dat Kappa Packaging mee moet groeien met 
de klant en over een aantal jaren in meer landen moet kunnen leveren dan nu het geval is . 

5.4 Conclusies 

In dit hoofdstuk is de groep 'partners' verder uitgesplitst en er is getracht om aan de hand van de 
resultaten van de invullijst de customerservice behoeften aan de segmenten te hangen. Vanwege de !age 
respons kan dit niet voldoende onderbouwd worden. Wei is er een verwachting uitgesproken, die in 
verder onderzoek geverifieerd moet worden. Aan het einde van dit hoofdstuk is een externe SWOT
analyse gegeven. Samen met de interne SWOT-analyse uit hoofdstuk 2 is deze in bijlage 5.2 verwerkt. 
In deze bijlage staan alle sterkten en zwakten uitgezet tegen de kansen en bedreigingen, voorafgegaan 
door een uitleg van de werkwijze. Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken : 

Benutten van de kansen 
Wanneer Kappa Packaging een offensieve strategie wil volgen, kan het uitgaan van de eigen sterkten om 
de kansen te pakken. In de figuur in de bijlage kan men zien welke kansen Kappa Packaging op basis van 
de sterkten in staat is te benutten. Voor zover men niet in staat is om deze kansen te pakken zijn de 
volgende aanbevelingen te doen : 
• toenemend aantal centraal inkopende bedrijven; dit is een kans die men kan benutten door te zorgen 

voor: 
► een betere Europese dekking. lmmers, de bedrijven die nu reeds op Europees niveau inkopen 

doen dat nu nog in deelgebieden, maar willen dat op termijn voor heel Europa doen; 
► overkoepelend accountmanagement om aan de wens van een aanspreekpunt voor heel Nederland 

dan wel heel Europa tegemoet te komen; 
► een centraal marketingbeleid en die als groep uitdragen. De werkmaatschappijen moeten hierbij 

hun krachten bundelen en de markt gezamenlijk benaderen. De eerste stap is onlangs gezet door 
de naamvoering van de werkmaatschappijen aan te passen, waarbij duidelijk de overkoepelende 
naam naar voren komt.; 

► meer onderlinge coordinatie om de aanwezige kennis binnen Kappa Packaging beter te benutten. 
Met name informatie over klanten, over bestaande en geprobeerde verpakkingsconcepten en 
andere projectinformatie moeten gemakkelijker toegankelijk zijn binnen de organisatie. ; 
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• groeipotentie Oost-Europa: Kappa Packaging is reeds redelijk vertegenwoordigd in Oost-Europa en 
aangezien steeds meer internationaal opererende bedrijven daar fabrieken neerzetten, wordt de markt 
daar steeds grater. Dit punt hangt echter samen met het vorige punt wat inhoudt dat de Europese 
dekking verbeterd moet worden om kandidaat te blijven voor deze internationaal opererende 
bedrijven. Alleen uitbreiden in Oost-Europa lijkt echter niet voldoende. 

• het geven van pro-actieve informatie aan de klant. Dit is onder te verdelen in een aantal deelgebieden: 
~ prijsontwikkelingen: klanten willen graag op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in 

grondstof- en andere prijzen. Blijkbaar gebeurt dit op dit moment onvoldoende. 
► innovaties: Kappa Packaging ontwikkelt pro-actief nieuwe verpakkingsconcepten, waar klanten 

niet altijd van op de hoogte zijn terwijl dit wel op prijs gesteld wordt; 
► marktontwikkelingen: enkele klanten willen graag op de hoogte gehouden worden van belangrijke 

ontwikkelingen in hun markt, bijvoorbeeld over verpakkingsconcepten waarmee ze bij hun klant 
kunnen scoren. 

Pareren van bedreigingen 
Indien Kappa Packaging liever een defensieve strategie wil volgen kan men proberen de bedreigingen 
tegen te gaan. Enkele bedreigingen hoeven niet gevreesd te worden omdat deze tegengegaan worden door 
de sterkten van Kappa Packaging. Over enkele andere kan een opmerking gemaakt worden: 
• het aantal centraal inkopende bedrijven neemt nog steeds toe. Dit is eerder ook aangemerkt als een 

kans, maar geldt ook zeker als een bedreiging wanneer er niet voldoende op ingespeeld wordt. Bij de 
kansen staan reeds acties genoemd die ervoor zorgen dat het geen bedreiging (meer) is. 

• verpakkingsontwikkeling wordt door sommige bedrijven integraler aangepakt, waardoor het ontwerp 
van de transportverpakking direct meegenomen wordt. De rol voor de leverancier wordt hiermee 
kleiner. Men zal moeten laten zien beter te zijn in verpakkingsontwikkeling. Dit kan door betere 
informatieverschaffing van nieuwe concepten en een betere structuur om interne kennis te benutten. 

Consolideren van sterke punten 
Kappa Packaging heeft een aantal sterke punten die zeker geconsolideerd moeten worden en indien 
mogelijk verbeterd dan wel verder uitgebouwd worden. Hieronder vallen: 
• klantspecifieke verpakkingsontwikkeling; 
• algemene innovaties: klanten zijn gei"nteresseerd in succesvol verlopen projecten bij andere klanten en 

de laatste nieuwtjes op verpakkingsgebied. Klanten zijn hiervan soms slecht op de hoogte en dit is 
voor verbetering vatbaar; 

• accountmanagement; de manier waarop dit bij enkele werkmaatschappijen ingevoerd is, wordt door 
klanten zeer gewaardeerd. Het is daarom ook voor andere werkmaatschappijen aantrekkelijk om dit 
op te pakken. 

• ketenkostenoptimalisatie: de animo zal in de eerste jaren vooral gebaseerd zijn op kostenoptimalisatie 
van de eigen schakel, waardoor de total cost of ownership geoptimaliseerd wordt. Over een aantal 
jaar zullen meer bedrijven bereid zijn de totale ketenkosten te optimaliseren. Dit hangt natuurlijk af in 
hoeverre men in staat is de kostenvoordelen te verrekenen tussen de schakels; 

• kostprijsreducties: door verdere efficientieverhoging in proces en ontwerp kan de kostprijs gedrukt 
worden. Door bestaande verpakkingen opnieuw te testen (volgens de nieuwe testmethode) kunnen op 
dit moment pro-actief nog veel kosten bespaard worden. 

In het volgende hoofdstuk worden de aanbevelingen besproken die op grond van de conclusies uit dit 
hoofdstuk en die uit de vorige hoofdstukken gedaan kunnen worden. Er wordt ingegaan op de 
klantgroepen die bij dit onderzoek centraal hebben gestaan, op welke klantgroep Kappa Packaging zich 
het beste kan richten en waaraan de organisatie dan moet voldoen. Vervolgens worden er acties genoemd 
die Kappa Packaging zou moeten ondernemen om de meest aantrekkelijke partij te zijn voor de 
belangrijkste klantgroep en aangegeven hoe de aanpak er uit kan zien om dat te bereiken. 
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I G I Aandebevelingen 

In vorzge hoofdstukken is beschreven hoe de klanten van Kappa Packaging 
customerservice be/even en wat de belangrijkste elementen zijn. Er is getracht aan te 
geven welke verschillen er zijn tussen klanten en waarom die er zijn. Daarnaast zijn de 
belangrijkste ontwikkelingen aangegeven, die de komende jaren zullen plaatsvinden. In dit 
hoofdstuk warden op basis van de conclusies uit de vorige hoofdstukken aanbevelingen 
gedaan voor Kappa Packaging om de customerservice prestatie te verbeteren. 

6.1 Segmentatie 

Over de segmentatie, zoals die bij aanvang van het onderzoek is voorgelegd, zijn een aantal dingen te 
zeggen. Hierbij wordt aangegeven in hoeverre het onderscheid tussen 'shopper', ' performer' en 'partner' 
geschikt is, wat het verschil hierbij tussen klanten is en welke voordelen er behaald worden wanneer 
werkmaatschappijen de segmentatie gebruiken. 

Geschiktheid segmentatie 
Er is een aantal redenen te noemen die het nut van de segmentatie aangeeft : 
• 'shoppers', 'performers ' en 'partners' komen in elke werkmaatschappij voor; 
• door een onderscheid te maken in het soort relatie worden verschillen in customerservice behoeften 

tussen klanten verklaard, maar ook onderkend; 
• de klantgroepen kunnen eventueel in combinatie met bestaande segmenten gehanteerd worden. In 

veel gevallen komen 'shoppers', 'performers' en 'partners' in elk gebruikt segment voor. 

Het plaatsen van klanten in de segmenten 
Men kan de klanten van Kappa Packaging in de klantgroepen indelen door de volgende kenmerken in 
acht te nemen: 
• 'shopper ': bij deze klant komt overduidelijk de nadruk naar voren die men op de prijs per eenheid 

product legt. Is Kappa Packaging niet de goedkoopste, dan zal men al snel naar een andere 
leverancier uitwijken. Daarnaast is er een beperkte behoefte om met de leverancier samen te werken 
en is er absoluut geen sprake van een win-win gedachte; 

• 'performer': deze klant legt de nadruk op de kwaliteit van de verpakking en de leverbetrouwbaarheid 
van de leverancier. Men wil dat hun product goed in de markt presteert, maar men wil slechts in 
beperkte mate met Kappa Packaging samenwerken. Daarnaast gaat men niet uit van een win-win 
gedachte; 

• 'partner ': deze klant legt evenals de ' performer' de nadruk op de kwaliteit van de verpakking en de 
leverbetrouwbaarheid van de leverancier. Athankelijk van het microsegment binnen deze klantgroep 
komen hier nog andere customerservice behoeften bij. Men wil met Kappa Packaging samenwerken 
en gaat uit van een win-win situatie. 

Toepassing van de segmentatie 
Door te zoeken naar overeenkomsten tussen klanten kan men tot een afgestemd marketingbeleid komen. 
Kappa Packaging kan hierdoor beter aansluiten op de unieke wensen van de klant. Immers, de behoeften 
die een klant heeft op grond van de kenmerken van de betreffende klantgroep, zijn ' standaard' en 
daardoor efficient te vervullen. Kappa Packaging hoeft dan alleen een extra inspanning te doen voor de 
unieke wensen van de betreffende klant. 
Doordat uitgegaan wordt van een beperkt aantal klantgroepen, kan rationeel gekozen worden voor de 
belangrijkste klantgroep die het beste aansluit op de bekwaamheden van Kappa Packaging. 
De volgende stap is het onderkennen van verschillen tussen klanten. W ordt bepaalde service toch al aan 
de belangrijkste klantgroep geleverd, dan kan het ook aan andere klanten geleverd worden die deze 
behoefte vertonen, ook al zou men dat op grond van de klantgroep waarin ze zich bevinden niet 
verwachten. Op deze manier differentieert men naar customerservice behoeften. 
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6.2 Focus van Kappa Packaging 

Van de drie klantgroepen is de groep 'partners' het meest interessant, omdat ze: 
• de grootste customerservice behoeften hebben. Customerservice behoort tot de bekwaamheden van 

Kappa Packaging; 
• met Kappa Packaging willen samenwerken. Dit is een van de vereisten om de relatie een langdurig 

karakter te geven; 
• uitgaan van een win-win situatie. De samenwerking tussen beide partijen moet tot een winstgevende 

situatie leiden voor zowel de klant als Kappa Packaging. Een win-win gedachte is belangrijk omdat er 
anders nooit echt sprake kan zijn van samenwerking op lange termijn. 

Binnen de groep ' partners ' bestaan echter verschillen. In het vorige hoofdstuk is deze groep opgesplitst in 
microsegmenten, waarbinnen verschillen in customerservice behoeften bestaan. Hier is ook een 
verwachting uitgesproken over deze behoeften, welke in vervolgonderzoek geverifieerd zal moeten 
worden. De gehele groep ' partners' als belangrijkste klantgroep aanwijzen is vanwege de diversiteit dus 
niet geschikt. Er is een aantal ontwikkelingen gaande die de keuze gerichter maken. 
► De afnemers van Kappa Packaging worden steeds grater. Dit begint bij de retailers die alsmaar 

groeien door fusies en ovemames en zorgt voor een reactie bij de producenten om tegenwicht te 
bieden aan de machtige inkoopcombinaties. Het eindigt bij de (golt)kartonleveranciers die ook 
blijven groeien. 

, Het aantal bedrijven dat centraal inkoopt blijft nog steeds toenemen. In hoofdstuk 4 is al naar voren 
gekomen dat veel bedrijven die nu nog decentraal inkopen, binnen enkele jaren centraal gaan 
inkopen. Bedrijven die reeds centraal inkopen gaan in de komende jaren (indien mogelijk) op grotere 
schaal inkopen. Is Europa nu nog opgesplitst in een aantal delen, straks wil men voor heel Europa 
inkopen om het maximale schaalvoordeel te behalen. 

, De samenwerking met de leverancier wordt belangrijker. Bedrijven stoten activiteiten af die niet tot 
de kemcompetenties behoren . Hierdoor neemt het aantal uitbestedingen toe. Om na het bundelen van 
de inkoop nog meer kostenbesparingen te realiseren, zal men hun etgen proces en dat van de 
leverancier op elkaar af moeten stemmen. 
Kappa Packaging wil innovatief zijn en heeft daardoor belang bij een hechtere samenwerking. 
lmmers, om innovatief te zijn in klantgerichte zin, is samenwerking met de klant noodzakelijk. 

Met deze ontwikkelingen kan de keuze voor een bepaalde kJantgroep nader gespecificeerd worden. Van 
de ' partners ' zijn de grote klanten het meest interessant. Deze genereren niet alleen een grote afzet voor 
Kappa Packaging, maar willen ook een lange-termijn-relatie aangaan waardoor continu"iteit gewaarborgd 
wordt. Bovendien lijkt deze groep de meeste groeipotentie te hebben. Aangezien Kappa Packaging ook 
groot is, ligt het voor de hand dat men met klanten van gelijkwaardig niveau wil samenwerken. Zeker 
voor grote innovatieprojecten is dit noodzakelijk, waarbij de grootste 'partners ' de meest aantrekkelijke 
partij vormen. 

6.3 Eisen aan de organisatie 

Nu de belangrijkste klantgroep voor Kappa Packaging bekend is, moet de organisatie optimaal ingericht 
worden om de meest aantrekkelijke partij te zijn voor deze klantgroep. Het wil niet zeggen dat de andere 
klanten niet meer beleverd worden, maar dat Kappa Packaging zich profileert als meest aantrekkelijke 
leverancier voor de grote 'partners ' . Om dit te bereiken moet het zorgen voor: 
• een betere Europese dekking; 
• de mogelijkheid tot een aanspreekpunt c.q. loket voor heel Kappa Packaging. Dit kan op nationaal 

dan wel Europees niveau zijn; 
• een centraal marketingbeleid; 
• meer onderlinge coordinatie. 
Deze punten zijn in paragraaf 5. 4 reeds verder toegelicht bij het benutten van de kansen . 

6.4 Wat moet hiervoor gebeuren? 

Om aan de eisen te voldoen, zullen er door Kappa Packaging een aantal acties ondernomen moeten 
worden. Een dee) van de acties heeft tot doe! om tegemoet te komen aan de grote 'partners ' ; de overige 
acties zijn gericht op de algemene bedrijfsvoering. 
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Specifieke acties 
• Acquisities, teneinde een betere Europese dekking te creeren. Niet alleen in Oost-Europa, maar ook in 

de zuidelijke landen zal men naar geschikte ovemamekandidaten moeten kijken. 
• Uitbreiding van het accountmanagement. Het accountmanagement wat bij een groot aantal 

werkmaatschappijen nog in de kinderschoenen staat, kan in de uitvoering nog groeien. Het wordt 
reeds aangemerkt als een sterk punt van Kappa Packaging, maar wil men voorop blijven )open dan 
zal het intensiever ingezet dienen te worden. Daarnaast zal de een-loket-functie ingevoerd moeten 
worden. 

• Grootschaliger elektronische communicatie op accountniveau. De grote 'partners' komen hier het 
eerste voor in aanmerking omdat ze voor een relatief grote afzet zorgen, waardoor de voordelen van 
EDI ook het snelst zichtbaar zijn. Naarmate EDI meer ingeburgerd raakt en daarmee minder kosten 
met zich mee brengt, kan het ook voor de andere klantgroepen ingezet worden. Het nu stimuleren van 
de grote 'partners' kan een lange-termijn-relatie bevorderen en een voorsprong betekenen op de 
concurrent. 

Algemene acties 
• Het is zeer aan te bevelen om van een integrale kostprijsmethode over te gaan op Activity Based 

Costing. Hierbij worden alle activiteiten die plaatsvinden voor een bepaalde klant ook daadwerkelijk 
toegerekend aan die klant (inclusief customerservice activiteiten). Kappa Packaging krijgt hierdoor 
niet alleen inzicht in de individuele winstgevendheid van de klant, maar ook in de winstgevendheid 
van de klantgroepen als geheel. Hiermee is Activity Based Costing een uitermate geschikt middel om 
beslissingen te ondersteunen, i.t.t. de integrale kostprijsmethode. 

• Om optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis binnen Kappa Packaging kan een centrale 
on-line database opgezet worden. Hierin kan informatie over klanten, over bestaande en geprobeerde 
verpakkingsconcepten, over andere projectinformatie etc. een plaats krijgen. 

• Als duidelijke wens van klanten uit alle klantgroepen komt eenfrequente informatievoorziening naar 
voren. Niet alleen wil men op de hoogte gehouden worden van te verwachten prijsontwikkelingen 
(grondstofprijzen, prijzen van de transportverpakking als geheel etc.), maar ook van innovaties op 
verpakkingsgebied en soms ook van ontwikkelingen in hun markt. De accountmanagers spelen hierin 
een belangrijke rol, waarbij ze ondersteund kunnen worden door foldermateriaal. 

• Voor Kappa Packaging is het belangrijk om de behoefte van de klant te kennen en de veranderingen 
hierin waar te nemen. Men kan <lit bereiken door frequent gebruik te maken van een performance 
enquete. De invullijst die in de tweede helft van dit onderzoek is gebruikt, kan hierbij als leidraad 
dienen. Het is een eenvoudig hulpmiddel om over een breed spectrum de klantenwensen te 
achterhalen, waarbij de klant verplicht is om bepaalde keuzes te maken. Er kan vervolgens een 
actielijst met verbeterpunten opgesteld worden en afspraken gemaakt over hoe dit beoordeeld wordt. 
Zo kan ook de serviceprestatie in de beoordeling meegenomen worden. Door de lijst met 
customerservice elementen na verloop van tijd aan te passen e.g. uit te breiden met nieuwe elementen, 
heeft men de mogelijkheid om nieuwe services ' market push' aan de man te brengen en direct de 
animo te achterhalen. De lijst geldt dan tevens als middel om de klantbehoeften te communiceren 
binnen de eigen organisatie. Eind mei '98 is de vragenlijst in verkapte vorm voor het eerst bij een 
klant gebruikt om de prestatie van Kappa Packaging op de verschillende gebieden te achterha\en en 
een actieplan met verbeterpunten op te stellen. 

Om een gedegen grondvlak te creeren voor deze acties wordt in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
besproken welke aanpak gevolgd kan worden. Een aantal stappen is reeds in gang gezet, maar moet 
verder uitgewerkt of op grotere schaal toegepast worden. 

6.5 Aanpak 

Stap 1: Bewustwording binnen de gehele organisatie dat sommige zaken beter gezamenlijk plaats 
kunnen vinden 

Deze stap heeft voor een deel reeds plaatsgevonden. Er is een centrale staf 'customer services' opgezet en 
sinds oktober '97 werkt men met portfolio's met personen uit diverse werkmaatschappijen metals doel: 
• het delen van kennis: niet tweemaal hetzelfde wiel uitvinden; 
• een verbetering van de communicatie: men leert nieuwe informatiebronnen kennen en komt 

gemakkelijker in contact met specialisten uit andere werkmaatschappijen; 
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• het concurrentiegevoel dat nog steeds tussen werkmaatschappijen bestaat versneld wegnemen: door 
meer informatie te delen kunnen er grotere stappen vooruit geboekt worden. 

Grote klanten cisen van Kappa Packaging dat het als eenheid opereert. Aangezien de grote 'partners ' 
eerder als belangrijkste klantgroep zijn aangemerkt, zal deze stap versneld voortgezet moeten worden om 
voor deze klanten de meest aantrekkelijke partij te blijven c.q. te zijn. 

Stap 2: Afiveging wat decentraal en wat beter centraal geregeld kan warden 
Er zijn een aantal zaken die het beste voor de groep als geheel plaats kunnen vinden. Een centraal 
marketingbeleid is hiervan een voorbeeld. Ook verpakkingsontwikkeling komt hiervoor in aanmerking, al 
kan een on-line database veel van de nadelen van decentrale verpakkingsontwikkeling opheffen. De 
afweging kan plaatsvinden binnen de portfolio ' s, maar moet gedragen warden door de directeuren van de 
werkmaatschappijen. 

Stap 3: Opzetten centrale gedeelte en vastleggen van de decentrale (communicatie)structuren 
In deze stap wordt de centrale database opgezet en worden er structuren vastgelegd om de communicatie 
te stroom lijnen. Voorbeelden van onderwerpen die in aanmerking komen om in de database opgenomen 
te worden zijn: 
• klantinformatie: bezoekrapporten, prijsniveau, concurrentie etc.; 
• verpakkingsconcepten: bestaande en uitgeprobeerde concepten, zodat men eerst in de database kan 

zoeken alvorens een concept te ontwikkelen; 
• projectinformatie: van elk project (geslaagd en mislukt) kan, na een 'screening' door specialisten, een 

kort rapport opgenomen worden. 

Stap 4: Vaststellen customerservice pakket per segment 
Nader onderzoek op grote schaal is nodig om harde conclusies te kunnen trekken omtrent de 
customerservice behoeften van de segmenten. Op individueel klantniveau kan de performance enquete als 
hulpmiddel dienen. Op grond van het onderzoek kan er we] een verwachting uitgesproken warden over 
wat men het beste aan kan bieden. 

-~ -
Customerservice pakket per klantgroep 

Shoppers Customerservice leidt bij deze groep klanten soms tot een hogere 'perceived value', maar 
niet tot de bereidheid een hogere prijs te betalen. Het aanbieden van customerservice 
elementen zal zorgvuldig afgewogen moeten warden op basis van de winstgevendheid of 
strategisch belang van de klant. De nadruk zal moeten liggen op een zo efficient mogelijke 
levering (laagste kosten). 

Performers Dcze groep klanten wil een zorgeloze levering van een kwalitatief goed product. De 
nadruk zal dan ook moeten liggen op een constante en uitstekende prestatie op deze 
gebieden. Wanneer er een behoefte aan andere customerservice elementen ontstaat, 
kunnen deze op individueel klantniveau ingezet warden. De mogelijkheid bestaat hierbij 
dat 'performers' door inzet van bepaalde customerservice elementen richting ' partner' 
kunnen verschuiven. 

Partners Deze groep kenmerkt zich door verschillen in customerservice behoeften. De groep is in 
hoofdstuk 5 opgesplitst in microsegmenten, waarbij ook een verwachting uitgesproken is 
over de verschillen in behoeften tussen de segmenten. De grootste ' partners ' hebben de 
grootste customerservice behoeften en is ook als belangrijkste klantgroep aangemerkt. 
Wanneer customerservice elementen voor deze groep ingezet worden, dan is het een 
relatief kleine moeite om deze ook in te zetten bij andere klantgroepen wanneer de 
behoefte zich daar voordoet. 
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Bijlage 4.1 Vragenlijst klanten 

Inleiding 
• hoeveel tijd heeft u? 
• aanleiding onderzoek duidelijk? (vooraf brief met korte inleiding sturen) 
• iets over mezelf (student Bdk/ stagiair Kappa Packaging) 
• uw functie (taken en verantwoordelijkheden)? 
• indeling interview 

Algemeen 
• aantal medewerkers 
• omzet indicatie 

lndien mogelijk uit 
documentatie 

• korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten e.g. producten 
• korte omschrijving van de directe afuemers/ relevante marktsegmenten 

Trends 
• welke macro economische ontwikkelingen zijn er te onderkennen die van invloed zijn op de branche? 
• kunt u een soortgelijk (in vergelijking met verpakking) product noemen? Wat zijn de ontwikkelingen 

daarbij? 
• andere ontwikkelingen (verwachte ontwikkeling, wat heeft dat tot gevolg) 

► hoe ver is uw bedrijf op het gebied van EDI (aan de ingaande en uitgaande kant)? 
► en op bet gebied van ECR? 
► wat denkt u dat de gevolgen van ECR zijn voor de inkomende kant (aan leveranciers zijde)? 
► leidt dat tot standaardisatie of juist tot differentiatie op verpakkingsgebied? 
➔ gaat het # verschillende transportverpakkingen in uw branche toe- of afnemen? 

► verplaatsing KOOP? 
► kwaliteitssystemen (HACCP en food-contact, milieu- en productzorgsystemen) 
,,, JIT 
► zero-defects 
► collo-inhoud 
-, afroepeenheid producten/ verpakkingen 
► zijn er nog meer ontwikkelingen gaande, die binnen vijf jaar erg belangrijk gaan worden en 

wellicht tot standaards worden verheven? 

(Customer)service (gedeeltelijk de vragen zowel over uitgaande als ingaande zijde stellen) 
• wat verstaat u onder (customer)service? 
• welke elementen/ activiteiten vallen daar concreet onder (onderscheid pre-, transactie, post-)? 
• in welke functies komen die elementen/ activiteiten tot uiting? 
• welk belang hecht u eraan? punt voor punt nalopen (satisfier/ dissatisfier) 
➔ welke elementen zijn echt een vereiste en welke ziet u als extra? 
➔ aan welke elementen die nu geleverd worden heeft u eigenlijk geen behoefte? 

• wordt er een soort prestatie-indicator aan de service-elementen gehangen? 
• wat vindt u van het idee om de verschillende service-elementen los te koppelen van bet product, 

waardoor voor elke service afzonderlijk betaald kan worden? 
• welke ontwikkelingen verwacht u op het gebied van (customer)service in de komende vijf jaar? 
• worden de eisen strenger, komen er elementen bij , gaat het zwaarder meetellen? 
• is het customerservice-beleid ten aanzien van de klanten vastgelegd in een document? krijgen de 

afuemers een kopie hiervan? 
• zijn de customerservice eisen en wensen t .a.v. de leveranciers vastgelegd in een document? 
• op welke wijze worden deze eisen en wensen gecomrnuniceerd? (hoe, wanneer, met wie) 
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Relatie 
• gebruikt u een classificatie voor leveranciersrelaties? welke en wat houdt elke klasse in? 
• wat zijn de belangrijkste elementen van een relatie met een leverancier? 
• hoe zou u de huidige relatie omschrijven? (met KNP BT, met andere (verpakkings)leveranciers) 
• zal dat de komende jaren veranderen? 
• waar moet de leverancier dan aan voldoen? 
• hebben technologische/ IT aspecten daar invloed op? 
• zijn er in de afgelopen jaren relaties met leveranciers verbroken? 
• om welke redenen? 
• heeft u behoefte aan een aanspreekpunt of juist aan meerdere? wat is op dit moment het geval? 

Inkoopbeslissing 
• wie zijn bij de inkoopbeslissing betrokken? (DMU ➔ functies/ afdelingen, andere bedrijven in de 

keten) 
► algemeen 
► bij transportverpakkingen 

• welke rol speelt een ieder daarin? 
• wie neemt het uiteindelijke besluit? 
• er blijven een aantal kandidaten over, wat geeft dan de doorslag? 
• ziet u in de komende jaren een verandering optreden in de samenstelling van en rollen binnen de 

DMU? 
• over welke tijdshorizon worden inkoopbeslissingen genomen? 
• welke delen van de inkoop worden decentraal gedaan en welke centraal? 
• welk percentage van de totale omzet wordt ingekocht? 
• is er een ABC-analyse van inkoopdelen gemaakt? 
• wat zijn de vijf belangrijkste inkoopdelen? 
• waarom zijn ze zo belangrijk? 

► strategisch belangrijk 
► groot bedrag mee gemoeid 

• (indien niet bij de vijf belangrijkste:) waar zit de verpakking? 

Verpakkingsbeslissing 
• hoe kijkt u tegen de transportverpakking aan? 

► kosten-/ sluitpost 
► sturingselement eigen processen 

• welk aandeel heeft de transportverpakking in de totale inkoopkosten? 
• in hoeverre is er behoefte aan ondersteuning/ meedenken van de (verpakkings-)leverancier bij het 

halen van uw eigen doelstellingen? waarom? 
► Supply Chain Management (SCM) 
, product/ verpakkingsontwikkeling 
► Life Cycle Analysis (LCA) 

• in hoeverre is het de trend om u toe te leggen op de kernactiviteiten en niet-kernactiviteiten geheel of 
gedeeltelijk uit te besteden? wat wordt dan uitbesteed? 
► hele verpakkingsproces 
► toeleverancier in huis 

• welke activiteiten (of deel daarvan) vinden centraal plaats en welke decentraal? waarom? 
► (eigen) productontwikkeling 
► verpakkingsontwikkeling 

• in welke fase van de verpakkingsbeslissing worden de verschillende partijen (intern, extern ➔ 
leverancier en klant) erbij betrokken? 

• zi jn er alternatieven voor de verpakkingsfunctie? 
• op grond van welke aspecten? 
• wat is hierin de ontwikkeling? 
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Leveranciersbeoordeling vooraf 
• wat zijn de belangrijkste aspecten om met een bepaalde leverancier in zee te gaan (in volgorde van 

belangrijkheid)? 
► kostprijs, cost of ownership of ketenkosten 
,- kwaliteit. 
, ontwikkelcapaciteit 
► producteisen oplossen in verpakking (conditionering, houdbaarheid, versheid .. . . ) 
► LCA, hygiene, milieu 
► bron van informatie (op diverse gebieden) ➔ bijvoorbeeld i.v.m. IT-leverancier 

• Hoe staat Kappa Packaging er op dit moment voor in vergelijking met : 
• 1. andere verpakkingsleveranciers? 
• 2. leveranciers van soortgelijke producten? 

► Als er iets slecht gaat, wat gaat er dan goed? En andersom? 
• zijn er nog andere interessante benchmarks? 
• zijn er ontwikkelingen te bespeuren waardoor de 'leveranciersbeoordeling vooraf' verandert? 

► andere aspecten 
► antler belang van huidige aspecten 

Leveranciersbeoordeling achteraf 
• gebruikt u een vendorratingsysteem? 
• gebruikt u voor alle leveranciers hetzelfde vendorratingsysteem ongeacht product? 
• wat zijn de beoordelingscriteria (voor verpakkingsleveranciers, voor andere leveranciers)? 

► kwaliteit 
, leverbetrouwbaarheid (interpretatie) 
► levertijd 
► orderafhandeling 
► facturering 
,; klachtenregistratie en afhandeling (welke acties ondemomen zijn) 
► value-added diensten 

• welke van die elementen warden regelmatig gemeten en wat is de definitie? 
• hoe wordt er op dit moment op gescoord? 
• is er een verschil in eisen voor leveranciers van primaire verpakkingen en die van secundaire 

(transport) verpakkingen? 
• welke veranderingen ziet u in de komende vijf jaar plaatsvinden t.a .v. de beoordelingscriteria? 

Afsluiting 
• is er nog een onderwerp niet aan de orde geweest, wat u wel erg belangrijk vindt? 
• wat vindt u van het idee om een terugkoppelingspresentatie te houden? 
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Bijlage 4.2 De respondenten 

~~ ·~ -
Food ~ Non-food Veiling Tot. 

Partners 14 

Performers 6 

Shoppers 3 

Totaal 13 7 3 23 
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Bijlage 4.3 Invullijst 

Geachte heer / mevrouw ..... , 

Onlangs heb ik u mogen interviewen, waarbij u gevraagd werd naar uw eisen en wensen ten 
aanzien van de (customer)service van verpakkingsleveranciers. Mede namens Kappa Packaging wil 
ik u bedanken voor uw uitstekende medewerking. 

Van acht werkmaatschappijen van Kappa Packaging in Nederland is een aantal klanten 
ge"fnterviewd. In totaal zijn dat 25 bedrijven uit verschillende branches. De open vragen hebben 
geleid tot een brede visie op water allemaal bij (customer)service komt kijken. Omdat de gegevens 
nog niet gekwantificeerd zijn kunnen er op dit moment alleen globale conclusies aan verbonden 
worden. Daarom wil ik u nogmaals om uw medewerking vragen voor een aanvullend schriftelijk 
vervolg. Hierbij gaat het erom dfe (customer)service elementen aan te geven die van invloed zijn op 
uw leverancierskeuze. De lijst is samengesteld uit de antwoorden van de mondelinge interviews. 
Hierin herkent u wellicht elementen die u in eerste instantie niet genoemd heeft, maar die wel degelijk 
meespelen in de beslissing. 

De leverancierskeuze wordt meestal genomen door meerdere disciplines in de organisatie. Door dit 
multidisciplinaire karakter zou het invullen van de vragenlijst idealiter in teamverband plaatsvinden. 
Dit heeft dan ook de voorkeur. 

Er is een beknopte uitleg en een verklarende woordenlijst bijgevoegd. De vragenlijst zelf bestaat uit 
twee A4'tjes. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u mij op onderstaand telefoonnummer 
bereiken. In verband met de doorlooptijd van het onderzoek wil ik u vriendelijk verzoeken de 
ingevulde vragenlijst binnen 10 dagen na ontvangst te retourneren in bijgevoegde enveloppe of op 
bovenstaand faxnummer. 

We beraden ons nog over hoe en wanneer de definitieve resultaten het beste teruggekoppeld 
kunnen worden. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden. 

Met vriendelijke groet, 

Bob Kaasschieter 

Bijlagen: 3 
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Uitleg voor het invullen van de vragenlijst 

• De customerservice elementen zijn opgesplitst in drie fasen: 
► de PRE-TRANSACTIE FASE: hierin staan elementen die van belang zijn en bepaald 

kunnen warden nog v66rdat er een transactie plaats heeft gevonden. Deze fase wordt 
gedurende de relatie meermalen doorlopen; 

► de TRANSACTIE FASE: hier zijn elementen opgenomen die van belang zijn en gemeten 
kunnen warden tijdens de levering; 

► de POST-TRANSACTIE FASE: hier gaat het om de elementen die van belang zijn nadat 
er een transactie plaats heeft gevonden. 

• Het invullen van de vragenlijst is opgesplitst in vier stappen. 
1. U kunt in de kolom 'Van belang' met een kruisje al die elementen aangeven, die van 

belang zijn voor uw leverancierskeuze. 
2. Van de aangekruiste elementen kunt u vervolgens in de kolom 'In volgorde' de tien 

belangrijkste elementen in volgorde van belangrijkheid zetten (1 = het belangrijkste .... 
10 = het minst belangrijk). Elk getal mag slechts een keer gebruikt warden. 

3. Aan deze tien belangrijkste elementen kunt u daarna een wegingsfactor geven in de 
kolom 'Wegingsfactor', waarbij in totaal 100 punten te verdelen zijn. Het belangrijkste 
element krijgt de meeste punten, het minst belangrijke element de minste punten. 

4. Bij alle aangekruiste elementen (uit stap 1) kunt u tenslotte aangeven of KNP BT 
Packaging slechter, hetzelfde of beter scoort dan de concurrent. 

• In de grijze blokken kunt u niets invullen. Bij de gele blokken moet u kiezen uit een van de 
antwoorden; bij de witte blokken kunt u meerdere elementen aankruisen. 

• Een vereenvoudigd voorbeeld staat hieronder afgebeeld. Hierin spelen drie elementen een 
rol bij de leverancierskeuze en wordt een eerste plaats gescoord voor het "voldoen aan 
specificaties" en een tweede plaats voor "leverbetrouwbaarheid. Het op tijd melden van 
afwijkingen speelt wel mee bij de leverancierskeuze maar zit niet bij de belangrijkste tien 
elementen. De twee elementen die wel bij de belangrijkste tien behoren, krijgen vervolgens 
wegingsfactoren 30 en 20 (er zijn dan nog 50 punten over de resterende 8 belangrijkste 
elementen te verdelen) . Tot slot wordt voor alle aangekruiste elementen aangegeven hoe 
Kappa Packaging scoort t.o.v. de concurrent 

• lndien u met meerdere werkmaatschappijen zaken doet, kunt u ze afzonderlijk beoordelen 
door de volgende afkortingen te gebruiken: T = Trimbach , G = GSF, O = Oudenbosch, K = 
Kappa , Zw = De Zeeuw, V = Vandra , Zd = Zedek, D = Van Dam. In onderstaand voorbeeld 
zijn Oudenbosch en De Zeeuw beoordeeld . 

• De nummers tussen haakjes in de vragenlijst verwijzen naar de nummers in de verklarende 
woordenlijst. 

• Veel succes met het invullen! 

TRANSACTIEFAS.E 
Nakomen van afspraken 

leverbetrouwbaarheid (10) 
juiste procedures (11) 
op tiid melden van afwijkingen 

Juiste productkwaliteit 
voldoen aan specificaties 
voldoen aan functie (1 2) 

Van 
b I e an~ 

* 

* 

* 

In Wegings 
VOl~Or e ac or I d f t 

2 20 

1 30 

Kappa scoort to.v. concurrent 
sec er e ze e c er I ht h t lfd b t 

Zw 0 

0 Zw 

O, Zw 
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Vragenlijst 

Geen antwoord mogelijk 

Elk antwoord is mogelijk 

Per blok slechts een van de antwoorden k:iezen 

Van In Wegings Ka11pa scoort t.o.v. cone. 

belang volgorde factor slcchter hctzclfde beter 

PRE-TRANSACTIE FASE 

Meedenken bij problemen 

machines 

verpakking 

algemeen 

Meedenken bij verpakkingsontwikkeling t .b.v 

mode lien (1) 
totaalconcept (2) 

promotionele uitstraling (3) 

kostenoptimalisatie van 

kostprijs verpakking 

total cost of ownership (4) 

ketenkosten (5) 

Open prijscalculatie t .b.v. 

inzichtelijk maken ontwikkelingskosten 

kostenreductieprogramma 

verbeteringsprogramma 

Meedenken bij logistieke toelevering 

voorraad aanhouden door leverancier 

voorraadbeheersing (afstemmen processen) 

transportkosten optimal isatie 

gemak orderafhandeling (6) 

ketenkostenoptimalisatie 

Meedenken bij proces klant 

machines / verwerkbaarheid 

hanteerbaarheid verpakking 

Meedenken bij proces klant van klant (7) 

Meedenken bij milieuzaken 

leverancier moet milieuwetgeving volgen 

leverancier moet voorop !open op milieuwetgeving 

advies gewenst (8) 

Communicatie algemeen 

een aanspreekpunt per kwestie 

een aanspreekpunt per werkmaatschappij 

een aanspreekpunt voor heel Kappa Packaging 

Communicatie bij speciale projecten 

per discipline 

een coordinatiepunt 

Kwaliteit proces 

Kwaliteitsbeheersing + uitgangscontrole bij lev. 

Kwaliteitsbeheersing + ingangscontrole bij klant 

Kwaliteitsborging bij leverancier zonder controle 
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Van In Wegings Kap11a scoort to.v. cone. 

belang volgorde factor slechtcr hctzclfde betcr 

V 66r de transactie te meten prestatie van de leverancier 

Competitief (prijs/ kwaliteit) 
lnnovatie algemeen (9) 

Marktkennis klant 

Kennis organisatie klant 

Ketengericht denken 

Informatie-uitwisseling 

Bereikbaarheid juiste persoon 

Specialisatie (core-business) van de leverancier 

Leveren totaalpakket kartonnen transportverpakkingen 

Europese dekking 

Bedrijfsomvang 

Marktpositie 

Financiele situatie 

Verticale integratie 

Uitstraling werkmaatschappij 

Uitstraling Kappa Packaging 

TRANSACTIE FASE 

Nakomen van afspraken 

leverbetrouwbaarheid (10) 

juiste procedures (11) 

op tijd melden van afwijkingen 

Juiste productkwaliteit 

voldoen aan specificaties 

voldoen aan functie (12) 

Flexibiliteit bij 

pieken / versnellingen in de vraag 
onverwachte problemen 

Leverafspraken: 

levertijd 

POST-TRANSACTIE FASE 

Snelle reactie op 

klachten 

vragen 

beoordeling 

Vroegtijdige info over 

verpakkingsinnovaties algemeen (13) 

prijsontwikkelingen 

technische ontwikkelingen verpakkingsmarkt 

veranderingen in product of techniek 

marktontwikkelingen klant 

Totaal: # 10 100 
kruis- getallen punten 

jes 
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Verklarende woordenlijst 

1. Meedenken in modellen Participeren in keuze van design , materiaal, constructie 
etc. 

2. Totaalconcept De prestatie van de verpakking in de hele keten wordt 
verbeterd . Er wordt rekening gehouden met zaken als 
modulariteit, hanteerbaarheid, materiaal, constructie en 
verschijningsvorm . 

3. Promotionele uitstraling Hierbij speelt de bedrukking een belangrijke rol. 

4 . Total cost of ownership Alie kosten die verbonden zijn aan de aanschaf en het 
gebruik van de verpakking . 

5. Kostenoptimalisatie keten Alie verpakkingsgerelateerde kosten die gemaakt worden 
van verpakkingsleverancier tot aan eindgebruiker worden 
in de afweging meegenomen en geoptimaliseerd. (NB . dit 
resulteert niet altijd in een goedkopere eenheidsprijs) . 

6. Gemak orderafhandeling Het stroomlijnen van de orderafhandeling. Hieronder valt 
de wens om samen met de toeleverancier te zoeken naar 
middelen om de orderafhandeling te vergemakkelijken 
(bijvoorbeeld m.b.v. EDI). 

7. Meedenken proces klant De toeleverancier speelt een rol in het ontwikkelen van 
van de klant verpakkingen die tegemoetkomen aan de veranderende 

eisen van de keten (uw klant) . 

8. Advies bij milieuzaken De toeleverancier ondersteunt in vraagstukken over food-
contact en Life Cycle Analysis (LCA). Bij LCA wordt de 
milieubelasting van de verpakking gedurende de gehele 
levenscyclus bepaald . 

9. lnnovatie/ creativiteit De mate waarin KNP BT Packaging als geheel innovatief 
algemeen is in het genereren van nieuwe verpakkingsconcepten . 

10. Leverbetrouwbaarheid Betrouwbaarheid in het nakomen van levertijd, 
leverhoeveelheid en ordercompleetheid. 

11 . Juiste procedures juiste palletlabel , palletisering en facturering 

12. Voldoen aan functie De leverancier bepaalt hierbij de specificaties van de 
verpakking om aan de gevraagde functie te voldoen . 

13. Verpakkingsinnovaties Het geven van informatie over verpakkingsconcepten die 
algemeen met succes bij andere klanten zijn ingevoerd. 
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Bijlage 4.4 Mogelijkheden invullijst 

Opzet 

1. Ruime vragenlijst 
Voordelen: 
• onduidelijkheden uit het open gesprek worden alsnog beantwoord 
• er wordt een goed totaalbeeld gegeven 
Nadelen : 
• onoverzichtelijk door de grote hoeveelheid punten 
• moeilijk om punten te verdelen door de complexiteit 

2. Beknopte vragenlijst 
Voordelen: 
• eenvoudig te overzien door de respondent 
• makkelijker om een keuze te maken 
Nadelen: 
• de antwoorden zijn niet specifiek genoeg (water precies mee bedoeld wordt blijft onduidelijk) 
• voor sommige respondenten zal de lijst als zodanig niet herkenbaar zijn, omdat zij meer 

antwoorden hebben gegeven 

De voorkeur gaat uit naar de ruime vragenlijst. Het is dan echt een aanvulling op de open interviews. De 
nadelen zullen hierbij zoveel mogelijk ondervangen moeten worden. 

U itvoeringsvormen: 

1. Laat de respondenten 100 punten verdelen over de verschillende elementen 
Voordelen: 
• als er een groot gat zit tussen bepaalde elementen wordt <lat duidelijk 
Nadelen : 
• alle elementen kunnen een gelijke wegingsfactor krijgen, hierdoor krijgt men geen inzicht in de 

verschillen tussen de elementen 
• omdat de wegingsfactoren op twee blaadjes aangegeven moeten worden is het lastig om 100 

punten te verdelen 
2. Laat de respondenten de 10 belangrijkste elementen rangschikken (van 1 tot 10) 

Voordelen: 
• relatief eenvoudig 
• ze moeten kiezen wat belangrijker is 
Nadelen: 
• als er een groot gat zit na de drie eerste elementen, dan wordt <lat niet duidelijk 

3. Laat de respondenten eerst de hele lijst doorlopen en alle elementen een rapportcijfer geven. 
Laat ze daarna aangeven hoe gescoord wordt t.o.v. de concurrent 
Voordelen : 
• veel gegevens verkregen 
• ook de elementen die het minst belangrijk zijn komen naar voren 
Nadelen: 
• erg bewerkelijk 
• alle elementen kunnen een gelijk rapportcijfer krijgen, hierdoor krijgt men geen inzicht in de 

verschillen tussen de elementen 
• ze hoeven niet te kiezen wat het belangrijkste is 

4. Laat de respondenten eerst de tien belangrijkste elementen aankruisen. Laat ze daarna een 
wegingsfactor aangeven en vergelijken met de concurrent 
Voordelen: 
• relatief eenvoudig 
• door ze -eerst·aran: te laten kruisen kunnen ze eerst rustig alle elementen doorlezen 
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Nadelen: 
• er kunnen gelijke wegingsfactoren gegeven worden, hierdoor krijgt men geen inzicht in de 

verschillen tussen de elementen 
• ze hoeven niet te kiezen wat het belangrijkste is 

De ideale methode zit en niet bij en het is ook de vraag of die bestaat. Er wordt gekozen om methode I en 
2 te laten testen door een van de 23 klanten. Bij beide methoden wordt gevraagd eerst 10 kruisjes te zetten 
alvorens de elementen te rangschikken. Het denkproces wordt dan verdeeld in twee fasen. De nadelen van 
de afzonderlijke methoden blijven echter bestaan. 

Refereren aan het interview? 

1. In de gesloten vragenlijst aangeven welke elementen in bet eerste vraaggesprek naar voren zijn 
gekomen 
Voordelen : 
• voorkomen wordt dat respondenten zomaar iets invullen 
• ze zien dat het eerste vraaggesprek wel iets heeft opgeleverd 
Nadelen: 
• de respondenten worden mogelijk in een bepaalde richting geduwd 
• hij weet het toch al 
• bewerkelijk voor mij 

2. Geen verwijzing naar eerste vraaggesprek 
Voordelen : 
• de respondenten worden niet in een bepaalde richting geduwd. Ze kunnen hun antwoord nog eens 

zorgvuldig overwegen 
Nadelen: 
• indien de antwoorden uit de gesloten vragenlijst in het geheel niet overeenkomen met de 

antwoorden uit het interview, dan zijn de antwoorden onbruikbaar 
• door de uitgebreidheid van de lijst kan men opeens veel meer elementen belangrijk vinden (oh, 

kan dat ook) 

Er wordt voor optie 2 gekozen omdat de respondenten na het eerste interview wellicht dieper over 
customerservice zijn gaan nadenken. Ze krijgen dan nu de kans om hun eerdere antwoorden aan te vullen/ 
te herzien. Bij optie 1 zouden ze teveel belemmerd kunnen warden. 
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Bijlage 4.5 Genoemde customerservice elementen 

Shoppers Belangrijkste customerservice elementen 
~ - ..•. .' ' 

Bedrijf 1 1. pnJS 
2. kwaliteit 
3. leverbetrouwbaarheid 
4. levertijd 
5. volumeflexibiliteit 

Bedrijf 2 • pnJS 
• levertijd 

• relatie 

• inspelen op behoeften 
Bedrijf 3 1. leverbetrouwbaarheid (qua tijd en kwaliteit) 

2. PrIJS 

Performers Belangrijkste customerservice elementen •• 
Bedrijf I 1. kwaliteit 

2. I everbetrou wbaarhei d 
3. levertijd 

Bedrijf2 • kwaliteit 

• leverprestatie 

• competitiviteit 

• innovatie 

• meedenken 
Bedrijf 3 • meedenken 

• pro-actieve informatie 
• leverperformance (essentieel deel van de deal) 

Bedrijf 4 1. prijs/kwaliteit (beide op 1) 
2. levertijd 
3. meed en ken 

Bedrijf 5 1. prijs 
2. kwaliteit 
3. leverperformance 

Bedrijf 6 • op de hoogte zijn van inteme gang van zaken 

• marktkennis 

• flexibiliteit van levering 

• verpakkingsontwikkel ing 
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Bijlage 4.6 Sterke en zwakke punten 

~-,p, ., 
Partners Performers Shoppers Totaal 

Sterke punten Kappa Packaging max. 14 max.6 max.3 max. 23 
verpakkingsontwikkeling specifiek 5 1 0 6 

accountmanagement/ accountmanager 5 0 0 5 

flexibel 3 1 0 4 

op tijd leveren 2 I 0 3 

innovatie algemeen 2 1 0 3 

relatie I 0 I 2 

bedrijfscultuur 2 0 0 2 

informatievoorziening 2 0 0 2 

technische kennis I I 0 2 

klantgerichtheid 1 0 0 1 

constante kwaliteit I 0 0 1 

korte levertijd door uit voorraad te leveren (pro-actiet) I 0 0 1 

~ - Partners Performers Shoppers Totaal 

Zwakke punten Kappa Packaging max. 14 max. 6 max. 3 max. 23 
geen/ weinig pro-actieve informatie gegeven 1 2 0 3 
(marktontwikkelingen etc.) 
in slaap gevallen/ weinig innovatief I 0 I 2 
(verpakkingsleveranciers algemeen) 
een aanspreekpunt wordt niet mogelijk geacht 2 0 0 2 

lange levertijden 2 0 0 2 

geen overkoepelend accountmanagement I 0 0 1 

niet flexibel I 0 0 1 

geen synergie KNP BT I 0 0 1 

weinig kennis over convenanten I 0 0 1 

hoge voorraden 0 0 I 1 

bereikbaarheid juiste persoon 1 0 0 1 

kwaliteitsbeheersing 0 I 0 1 

lichte opvatting van kwaliteitsproblemen I 0 0 1 

PTIJS 0 0 1 1 
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Bijlage 4. 7 Macro-economische ontwikkelingen 

Macro-economische ontwikkelingen Aantal keer genoemd 

andere afzetmarkten 6 
centrale inkoop/ inkoopcombinaties klanten 6 
druk op levertijden 5 
# private labels omhoog 4 
druk op prijzen (prijserosie) 4 
frequenter leveren 4 
internet verkoop 4 
trend naar light producten 4 
toename convenience goods (kant en klaar) 4 
steeds grotere klanten 3 
versnelling nieuwe producten 2 

kleinere verpakkingen 2 

concentratie eigen segment 2 

bedreiging uitschakeling in keten 2 

ontwikkeltiid omlaag I 
achterhalen klantinformatie (Vb. bonuskaart) 1 
leveren totaalpakket I 
GA TT overeenkomst export omhoog I 
GATT overeenkomst export omlaag I 
meer concurrentie l 
sociale onzekerheid I 
verhoogde consumptie I 
kleinere primaire verpakking I 
meer institutioneel gebruik I 
milieuaspecten worden belangrijker l 
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Bijlage 4.8 Redenen alternatieve transportverpakking 

~ 

Partners Performers Shoppers Totaal 
Alternatieven verpakking op grond van: max. 14 max. 6 max. 3 max. 23 
pnJS 7 3 2 12 
afstand 2 I 2 5 

omloopsnelheid 2 I I 4 

klantvetwachting 3 1 0 4 

nut voor de gebruiker 1 I 0 2 
bescherming 1 0 0 1 
machinepark 1 0 0 1 
diefstalpreventie 1 0 0 1 
aantallen 1 0 0 1 
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Bijlage 5.1 Marktsegmentatie Kappa Packaging 

Demographics 

Operating variables bedrijfsvariabelen 

Purchasing approach 

Situational factors 

Personal characteristics 
persoonlijke karakteristieken 

Figuur 3.5 Het gelaagde model van Bonoma en Shapiro (Rangan, Shapiro en Moriarty, 1995) 

Eerste laag: Demographics 
Industrie: kennis van de industrie geeft een goede kennis van klantbehoeften en percepties van 
koopsituaties. Voor bedrijven die aan een grote reeks van industrieen leveren, zoals de papierindustrie 
waar Kappa Packaging actief is, is industrie een belangrijk item om te segmenteren. De industrieen op 
zich zijn eventueel verder op te splitsen. 
ln de Nederlandse kartonindustrie worden 29 segmenten in de industrie onderscheiden. Deze zijn echter 
samen te voegen tot 11 groepen die qua techniek homogeen zijn. De (golt)kartonomzet in elk van de 
segmenten staat erbij vermeldt (algemene cijfers voor heel Nederland). 
1. Levensmiddelen 36,6 % 
2. Groente I fruit 14, 7 % 
3. Dranken 7,8 % 
4. Tabak 1,8 % 
5. Consumer Durables 2,2 % 
6. Chemicalien 7,2 % 
7. Rubber 4,0 % 
8. Engineering 4,5 % 
9. Elektrische producten 2,8 % 
I 0. Papier 9, I % 
11. Overig I 0,4 % 
Elk van deze segmenten vraagt speciale kennis en vaardigheden van de leverancier. Zo wordt in de 
drankenindustrie een hoge kwaliteit bedrukking van de verpakking gevraagd, met name voor 
exportdoeleinden. In de chemische industrie daarentegen vraagt men grote, stevige verpakkingen zonder 
bijzondere opdruk. De werkmaatschappijen van Kappa Packaging hebben zich toegelegd op een of 
meerdere industrieen, wat tot uiting komt in een specialisatie van product (transportverpakking). 
Bedrijfsgrootte: grote bedrijven (klanten) rechtvaardigen en vragen vaak aangepaste programma's. Dit 
bei"nvloedt de marktsegmentatie. 
Om het belangrijkste onderscheid tussen klanten aan te geven is een 80-20-regel well icht voldoende. Het 
is alleen de vraag of segmentatie het beste kan plaatsvinden op basis van de omzet van de klant 
(bedrijfsgrootte) of juist op basis van potentiele afname. De belangrijkheid van de transportverpakking zal 
voor de klant immers voor een groot deel athangen van de gebruikte hoeveelheid. W el is het zo dat grote 
bedrijven vaker centraal inkopen dan kleine en daardoor een andere benadering vergen. Dit onderscheid 
wordt niet apart in de segmentatie meegenomen, maar komt tot uitdrukking in een volgende laag. 
Locatie van de klant: dit is belangrijk voor producten met een lage waarde per eenheid gewicht of 
volume, zoals golfkarton. Het afzetbereik is dan beperkt. De maximale afstand om golfkarton te 
transporteren wordt grofweg op 300 kilometer gehouden. Potentiele en huidige klanten van Kappa 
Packaging zijn te verdelen in nationale en Europese klanten. Voor nationale klanten is de aanwezigheid 
van de golfkartonleverancier in dat land gewenst. Door Europese klanten wordt steeds vaker een 
Europese dekking van de leverancier vereist, zodat er een raamcontract met de leverancier opgesteld kan 
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worden om aan elke werkmaatschappij van de klant te leveren. Kappa Packaging scoort op dit punt vrij 
laag omdat het alleen in Noord-West-Europa actief is. Grote concurrenten als SCA en Smurfit scoren op 
dit punt een stuk beter. De meeste producenten willen meer dan een leverancier, waardoor klanten soms 
bereid zijn het pakket op te splitsen in een dee] voor Noord-Europa en een deel voor Zuid-Europa. 
Hierdoor komt Kappa Packaging toch nog in zicht. 

Tweede laag: Operating variables (meestal stabiel) 
Bedrijfstechnologie: hierbij gaat het of om het productieproces of om het product, welke in hoge mate de 
koopbehoeften bepaalt. Dit punt hangt zeer sterk samen met de industrie uit de vorige laag. Hier hoeft niet 
verder opgesplitst te worden. 
Product en merkgebruik status: een van de makkelijkste manieren van segmenteren is naar product- of 
merkgebruik. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen huidige en potentiele klanten (die bij 
de concurrent kopen). Het is de vraag of men wil groeien in volume bij huidige klanten of dat men er 
nieuwe klanten bij wil. Soms is het zinvol om potentiele klanten te segmenteren op basis van de identiteit 
van de concurrent. In dit onderzoek wordt de identiteit van de concurrent niet bekeken. Het is dus lastig 
om dit punt mee te nemen. Daarnaast zijn golfkartonkopers niet zozeer merk- of productgebonden, omdat 
het product (de transportverpakking) door meerdere leveranciers gemaakt kan warden. Wei spelen zaken 
mee als de neiging om naar een bekende leverancier te gaan, waar men ofwel een persoonlijke band ofwel 
goede ervaringen uit het verleden mee heeft. 
Klantbekwaamheden: Men kan ook segmenteren naar sterkten of zwakten van een klant. Een klant met 
een strakke materiaalvoorraad bijvoorbeeld wil een zeer betrouwbare levering. Een klant met weliswaar 
een eigen verpakkingsafdeling maar die (te) weinig kennis van de transportverpakking heeft, kan behoefte 
hebben aan ondersteuning van Kappa Packaging op het gebied van verpakkingsontwikkeling. 

Derde laag: Purchasing approaches 
Organisatie van de inkoopfunctie: hier is een groat onderscheid te maken tussen centraal en decentraal 
inkopende organisaties. De verkooporganisatie van Kappa Packaging moet daarbij aansluiten. Zo kan 
men er voor kiezen om voor centraal inkopende organisaties een nationaal klantprogramma op te stellen 
en voor decentraal inkopende organisaties veldgeorienteerde verkopers aan te stellen. Het onderscheid 
tussen centraal en decentraal lijkt zeer zinvol om in de segmentatie op te nemen waarbij deze tweedeling 
als voldoende wordt beschouwd. Met een categorie bedrijven wordt op deze manier geen rekening 
gehouden. Deze categorie bestaat uit bedrijven die slechts een productievestiging met kantoor hebben. 
Door deze bedrijven wordt altijd centraal ingekocht. Ze behoren tot de 80% kleinste bedrijven en zijn qua 
inkoopbeleid vergelijkbaar met decentraal inkopende bedrijven. Ze worden dan ook niet afzonderlijk in 
de segmentatie opgenomen, maar tot deze categorie gerekend. 
Machtsstructuren: deze verschillen aanzienl ijk tussen klanten. Het gaat er hier om welke 
organisatieeenheden hun stempel drukken op de inkoopbeslissing. De samenstelling van de Decision 
Making Unit kan als segmentatiecriteria gelden, maar ook de belangrijkste beslissers. Uit het 
klantenonderzoek zijn drie mogelijkheden naar voren gekomen, te weten: inkoop, directie of 
crossfunctioneel. 
Inkoper-verkoper relaties: deze relatie kan duidelijk, maar ook minder duidelijk aanwezig zijn. Het 
hangt samen met het centrale of decentrale karakter van de inkopende organisatie. Bij decentraal 
georienteerde bedrijven zal de behoefte aan een goede inkoper-verkoper relatie grater zijn. W anneer het 
onderscheid tussen centraal en decentraal opgenomen wordt in de segmentatie hoeft dit punt niet apart 
opgenomen te warden. Het zal dan terugkomen als een kenmerk c.q. behoefte van een bepaald segment. 
Algemeen inkoopbeleid: hier gaat het om de keuzen tussen lease of koop, systemen of losse onderdelen, 
nadruk op prijs (bidding) of niet. In de kartonindustrie gaat het alleen om verpakkingen die gekocht 
warden. Voor alle klanten is de prijs belangrijk. Het is dan ook de vraag of hiermee een onderscheid 
tussen klanten te maken is. Het wordt niet apart meegenomen in de segmentatie. 
Inkoopcriteria: de drie voorgaande punten beinvloeden de inkoopcriteria. 

Tot dit punt is er gefocusseerd op het groeperen van klantbedrijven. De laatste twee lagen gaan dieper in 
op de inkoopsituatie. 

Vierde laag: Situational factors 
De situationele factoren lijken op de 'operating variables' maar zijn van tijdelijk karakter en vragen om 
meer gedetai I leer de kennis van de klant. 
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Urgentie van orderathandeling: dit is vaak afhankelijk van het feit of het om een routine of een niet
routine product gaat. Het hangt ook sterk af van het productieproces en de markt waarin de klant zich 
bevindt. Een werkmaatschappij van Kappa Packaging, Vandra, richt zich bijvoorbeeld op kleine, urgente 
orders. Het verschil tussen klanten op dit punt blijkt dus voldoende groot om het in de segmentatie op te 
nemen. 
Productapplicatie: afhankelijk van de toepassing worden er andere eisen aan het product gesteld. Dit 
heeft grote invloed op het inkoopproces. 
Ordergrootte: hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen grote en kleine orders. Men kan 
individuele orders differentieren op basis van productgebruik of productgebruikers. Dit onderscheid kan 
belangrijk zijn wanneer de klant verschillende leveranciers zoekt in verschillende situaties. 

De drie punten van de vierde laag leiden gezamenlijk tot een verdere opsplitsing van de segmentatie. Men 
ziet bij Kappa Packaging een duidelijke vierdeling. 
1. Ordering; <lit is ook meteen de transactie (wanneer kan het gebracht worden en wat kost het?) 
2. Repeat order; men roept een order af, waarna het wachten is op de volgende order (steeds op 

hetzelfde adres bezorgen? Hoe snel moet het bezorgd worden? In een wagen atleveren?) 
3. Raamcontract; er wordt centraal een bepaalde afname afgesproken voor minmaal een jaar. Dit wordt 

vervolgens op raamcontract decentraal afgeroepen. Het kan overgaan in een 
4. Samenwerkingscontract; hierbij worden afspraken gemaakt over verbeteringstrajecten ( echte 

contracten, besparingen delen). Dit kan uitmonden in een partnership. 
Deze vormen hangen ook weer af van de inkooporganisatie van de klant. Een centraal georganiseerd 
bedrijf zal niet gauw tot ordering overgaan, terwijl een decentraal georganiseerd bedrijf niet snel met 
samenwerkingscontracten zal werken. 
Bonoma en Shapiro schrijven dat factoren uit een laag factoren uit andere lagen kunnen beinvloeden. Oat 
blijkt nu ook. Ze hoeven echter niet bepalend te zijn! De lagen zijn daarom een geschikt middel om een 
mentale constructie te genereren. Het is echter geen duidelijk frame van onafhankelijke units omdat in de 
complexe realiteit van industriele markten de criteria met elkaar verbonden zijn. 

Vijfde laag: Personal characteristics 
Ondanks dater een bepaald bedrijfsbeleid is, blijven het altijd mensen die uiteindelijk de inkoopbeslissing 
nemen. Men kan hierbij een onderscheid maken in kenmerken van de personen. Te denken valt aan 
factoren als : 
• motivatie van de inkoper; 
• individuele motivatie van de DMU-leden; 
• risk-management strategieen; sommigen zijn afkerig van risico anderen juist niet . Mensen die afkerig 

van risico zijn, zijn geen goede gegadigden voor nieuwe producten of concepten . Deze groep probeert 
ook niet geteste bedrijven te vermijden; 

• sommigen zijn zeer nauwgezet in hun inkoopbenadering. Ze kijken eerst goed rond naar een aantal 
leveranciers en verdelen dan het pakket om de toelevering te verzekeren. Anderen vallen juist terug 
op vrienden en vroegere relaties; 

• data voor persoonlijke karakteristieken zijn moeilijk te verkrijgen. het is verstandig om een goed, 
formeel verkoop informatiesysteem te ontwikkelen om er zeker van te zijn dat de verkopers de data 
die ze verkrijgen doorgeven aan de marketingafdeling die het kan gebruiken voor de gesegmenteerde 
marketingstrategieen. 

Het gaat te ver om in dit onderzoek te segmenteren op basis van persoonlijke kenmerken. Niet alleen is de 
populatie vrij klein (23 bedrijven), maar ook zijn de respondenten slechts een van de personen uit de 
DMU en niet altijd de beslissers. 

Van buiten naar binnen worden de segmentatiecriteria steeds minder zichtbaar, steeds minder permanent 
en steeds intiemer. Het wordt dan ook aangeraden om van buiten naar binnen te werken. De twee 
binnenste lagen geven volgens Shapiro en Bonoma vaak het meest nuttige resultaat. Een gebrek aan 
gegevens mag geen reden zijn om een bepaalde segmentatie van de hand te wijzen. Pas als alle gegevens 
achterhaald zijn kan een juiste afweging van de meest nuttige segmentatie gemaakt worden. Een juiste 
balans tussen de buitenste en de binnenste lagen geeft meestal de beste oplossing (tegen redelijke kosten). 
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Hut en Spee beschrijven grotendeels dezelfde variabelen om te segmenteren. Ze maken echter geen 
gebruik van vijf lagen, maar van variabelen op macroniveau en variabelen op microniveau. Er wordt een 
overzicht gegeven van beide niveaus in tabelvorm. Enkele belangrijke segmentatievariabelen worden nog 
toegelicht, evenals variabelen die als toevoeging kunnen dienen op het gelaagde segmentatiemodel. 

Tabet 4.1 Macroniveau variabeten 

Variabelen Voorbeelden 

Karakteristieken van inkooporganisaties 

* Grootte * klein, medium, groot (omzet of#werknemers) 

* Geografische locatie * -
* Verbruikssnelheid * niet-gebruiker, kleine gebruiker, gemiddelde 

gebruiker, grote gebruiker 

* Structuur van inkoop * gecentraliseerd, gedecentraliseerd 
Product/service toepassing 

* SIC-categorie * varieert per product of service 

* Eindgebruikers * varieert per product of service 

* Value-in-use * hoog, laag 
Karakteristieken van de inkoopsituatie 

* Type inkoopsituatie * new task, modified rebuy, straight rebuy 

* Fase in het inkoopbeslissingsproces * vroege fase, late fase 

Toelichting: 
De grootte van de potentiele kopende organisatie: grote organisaties kunnen unieke eisen hebben en op 
andere marketing stimuli reageren dan kleinere organisaties. De invloed van directeuren en eigenaren 
neemt af naarmate de organisatie groter wordt. De invloed van inkoopmanagers wordt daarentegen groter. 
De structuur van de inkoopfunctie. Vooral het onderscheid tussen centraal en decentraal is groot. De 
structuur van de inkoopfunctie bei"nvloedt de mate van koperspecialisatie, de criteria die belangrijk 
gevonden worden en de samenstelling van de DMU. Gecentraliseerde kopers leggen de nadruk op lange 
termijn beschikbaarheid van de aanvoer, terwijl gedecentraliseerde kopers juist de nadruk leggen op korte 
termijn kostenefficientie. Dus, de plaats van inkoop in de organisatie verschaft een basis om organisaties 
te categoriseren. 
Value-in-Use is de economische waarde van het product voor de gebruiker relatief t.o.v. van een 
specifiek alternatief. 

Tabet 4.2 Microniveau variabeten 

Variabelen Voorbeelden 

Hoofdcriteria kwaliteit, levering, reputatie van de leverancier 
Beslissingsspecifiek conflict hoog .. . . . .. .. .laag 
Inkoopstrategieen optimizer, satisficer 
Structuur van de Decicion Making Unit belangrijkste deelnemers 
Belangrijkheid van de aankoop hoog ... ....... laag 
Houding t .o.v. leveranciers positief (welwillend) .. ... . .. .. negatief 
Innovativiteit van de organisatie innovator. ....... . . follower 
Persoonlijke karakteristieken 

* demographics * leeftijd, opleiding 

* beslissingsstijl * normatief, conservatief, gemixed 

* 
.. 

* risiconemer, risicomijder flSlCO 

* vertrouwen * hoog ....... ... laag 

* taakverantwoordelijkheid * inkoop, productie, techniek 

Toelichting: 
Hoofdcriteria: soms kan de markt verdeeld worden naar belangrijkheid van bepaalde elementen voor de 
inkoopbeslissing. Te denken valt aan productkwaliteit, snelle en betrouwbare levering, technische 
ondersteuning, prijs en continu"iteit van leveren. ln dit onderzoek worden zijn dit de customerservice 
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elementen en het is de bedoeling verschillen in servicebehoeften aan te geven. Er kan voor worden 
gekozen om het als segmentatiecriteria te hanteren, maar ook om de servicebehoeften aan 
marktsegmenten toe te wijzen. Het aantal segmenten blijft dan beperkt en het resultaat is wel dat de 
servicebehoeften meegenomen worden in de benadering. 
Inkoopstrategieen: hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen satisficers ( contracteren bekende 
leveranciers en plaatsen de order bij de eerste die aan de gestelde eisen kan voldoen) en optimizers 
(bekijken een aantal leveranciers, bekend en onbekend, doen een verzoek om een bod uit te brengen en 
bestuderen alle alternatieve voorstellen nauwkeurig voordat ze er uiteindelijk een uitkiezen). Dit zijn 
slechts twee voorbeelden, maar deze twee brengen wel een aantal gevolgen met zich mee. W anneer men 
bijvoorbeeld een markt wil betreden heeft men meer kans van slagen bij een optimizer dan bij een 
satisficer. Dit onderscheid is zeker aanwezig bij klanten alleen heeft het ook te maken met de schaal 
waarop ingekocht wordt (de hoeveelheid, centraal of decentraal) en kan ook uit andere variabelen naar 
voren komen. 
Structuur van de DMU: hier kunnen meestal een aantal standaard patronen herkend worden. 
Belangrijkheid van de aankoop: dit is vooral van belang wanneer een product op verschillende 
manieren gebruikt wordt door verschillende klanten. Afhankelijk van de belangrijkheid van het in te 
kopen product t.o.v. de totale missie van de onderneming zal de perceptie van de koper verschillen. Op dit 
punt is geen duidelijk verschil tussen klanten uit de verschillende klantgroepen aan te geven. 
Houding t.o.v. leveranciers: hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen klanten die positief staan 
tegenover alternatieve bronnen en klanten die daar negatief tegenover staan. Bij de eerstgenoemde is een 
grotere kans om als leverancier binnen te komen. De concurrentie komt hier echter ook gemakkelijker 
binnen! 
Innovativiteit van de organisatie: sommige ondernemingen zijn innovatief en eerder bereid om nieuwe 
producten te kopen. 
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Bijlage 5.2 SWOT-analyse 

De SWOT-analyse is een interne analyse van de sterke en zwakke punten van een bedrijf en de externe 
kansen en bedreigingen vanuit de markt. Op de horizontale as van de SWOT-analyse staan de kansen en 
bedreigingen en op de verticale as de sterkten en zwakten. Op deze manier ontstaan vier kwadranten. 

kansen bedreigingen 

sterkten kwadrant 1 kwadrant 2 

zwakten kwadrant 3 kwadrant 4 

In elk van deze kwadranten is met een * aangegeven of een bepaalde sterke of zwakte van invloed is op 
de desbetreffende kans ofbedreiging: 
• een + in het eerste kwadrant geeft aan dat het sterke punt Kappa Packaging helpt een kans te pakken; 
• een + in het tweede kwadrant geeft aan dat het sterke punt Kappa Packaging helpt een bedreiging 

tegen te gaan; 
• een - in het derde kwadrant geeft aan dat het zwakke punt Kappa Packaging verhindert om een kans 

te pakken; 
• een - in het vierde kwadrant geeft aan dat het zwakke punt Kappa Packaging verhindert om een 

bedreiging tegen te gaan . 

Vervolgens kan op basis van het aantal sterkten en zwaktes die van invloed zij n op de kansen en 
bedreigingen een samenvattend oordeel geveld worden over de kansen en bedreingen: 
+ op de desbetreffende kans of bedreiging kan Kappa Packaging (waarschijnlijk) goed antwoorden; 

op de desbetreffende kans of bedreiging kan Kappa Packaging (waarschijnlijk) niet goed antwoorden; 
? het is onduidelijk of Kappa Packaging op de desbetreffende kans of bedreiging adequaat kan 

antwoorden. 

Dit is in de figuur slechts beperkt aangegeven, omdat de meeste elementen niet overduidelijk positief of 
negatief leken gezien het aantal + ' en & - ' en. 
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Opportunities 
© 1 toename aantal centraal inkopende bedrijven 
©2 groeipotentie markt Oost-Europa 
©3 overkoepelend accountmanagement voor heel Nederland 
©4 proactieve info 
©5 verlaging levertijd indien geen voorraad aangehouden voor klant 

Threaths 
®l concurrentie uit omringende landen 
®2 prijsniveau in Nederland is vrij hoog t.o.v. omringende landen 
®3 toename aantal centraal inkopende bedrijven 
®4 enkele klanten denken erover de dozen zelf te gaan bedrukken 
®5 verpakkingsontwikkeling integraler ➔ rol Kappa Packaging kleiner 
®6 gebruik alternatieve transportverpakkingen 
®7 gebruik emmers in golfkarton i.p.v. het duurdere massief karton 
®8 Europese dekking wordt belangrijker 

Ov.oortunities Threaths 
©l 

§!,:~17:gp,_~ ... -.. . --.. -. -..... ---. ---- -. ---. --... ..... ---. --
_f? ___ -~a_pp_<! -1:'~-~t _i_s_ &<?~.c! _r_e_~~-e_~~l:1.4~ _ ~!&c!l:IJ?~.t_i~_ _ _ _ _ _ + 
_f? ___ _g~<?~~- ~~~~~~~_e_e_l_ jl:} _ _c!i_e_ _l~!!~_e-~ -~~~_r_ ?.c:t_i_ef __ _ _ 
_f? ___ ~~~~ _ l_:IR~t_<?~~~J_e_ ~ -<!~~-i~~P_<!~t _____________________ _ 
© veel kennis decentraal 

_f?_ --~<?l:l_~ll~~~!~~~-p_~ij ?~i_':'~?_l! _ --------------------------
© __ innovatief (klantsRecifiek en_alg_emeen) _________ _ 

_f?_ --~~~~_lll:}~~-~~_g~~_e-~!- --------------------. ----------
© flexibiliteit van enkele werkmaatschappijen 
Weaknesses 
® geen centrale beslissingsstructuur 
----------- ------------- ----- -- --- -------------- -- ---- ------- -------

_0J ___ ~~~!1_ -~~1:1~~~-I~_ ~~!-~l?~_s_~ -~~~~??_1? _________________ __ ___ __ _ _ 
_ 0J ___ ~~?_r_~½-~~ _i!l_~l_lii:t_~ -~~!1. -~~-~~~~~~~-i~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ? 
® te weinig structuur om kennis te benutten 
------------------- -------- ---------------- --- ------------ ---
® __ geen volledig Europese_dekking __ _____ ___________ _ 

® weinig proactieve informatie gegeven 
----------- -------------------- ---- --- -------- -- -------------
® geen overkoepelend accountmanagement 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
® lange levertijd (indien geen voorraad) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - -
® verpakkingsmarkt als geheel weinig innovatief 

©2 ©3 ©4 ©5 ®l ®2 ®3 ®4 ®5 ®6 
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Figuur 5.2 Sterkten en zwakten van Kappa Packaging uitgezet tegen de kansen en bedreigingen 
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