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DEEL I THEORETISCHE BESCHOffiviNGEN 



DEEL I THEORETISCHE BESCHOffiviNGEN 

Dit deel begint met een inleiding (hoofdstuk 1), waarin de probleem

stelling en onderzoekopzet zijn opgenomen en waarin het onderzoek 

wordt geplaatst tegen de achtergrond van elders verricht onderzoek op 

hetzelfde terrein. 

In dit deel wordt vervolgens de theoretische basis gelegd voor het 

verder gerapporteerde onderzoek. Het berust hoofdzakelijk op litera

tuurstudie. 

Hoofdstuk 2 omvat een bespreking van de wetenschappelijke betekenis 

van het vakgebied marketing, waarin wordt aangegeven welke verschijn

selen object van studie zijn en de relaties met andere disciplines. 

De bedoeling is om de visie van de auteur op het vakgebied duidelijk 

te maken. De ruimere opvatting, waarvan in het kader van dit onder

zoek ten aanzien van het vakgebied wordt uitgegaan, maakt een derge

lijke beschouwing in het boek noodzakelijk. 

Hoofdstuk 3 behandelt de specifieke problematiek van de marketing van 

diensten. Gezien het feit dat organisaties zonder winstoogmerk voor 

het overgrote deel dienstverlenende organisaties zijn, is een derge

lijke beschouwing noodzakelijk. Diensten-marketing kent speci-

fieke accenten ten aanzien van de marktinstrumenten en organisatie. 

Hoofdstuk 4 behandelt de problematiek die te maken heeft met de af

wezigheid van het winstoogmerk als criterium voor effectiviteitsbe

paling. In dit hoofdstuk worden ook verbindingen gelegd met de 

management-control-theorie. 
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HOOFDSTUK I. INLEIDING 

1.1. Onderwerp van de studie 

Deze studie ligt op het terrein van de beleidsfilosofieën en -activi

teiten van voornamelijk dienstverlenende organisaties met betrekking tot 

ruilhandelingen. In het bijzonder is de studie gericht op het opere-

ren van die organisaties, waarin men winst niet als maatstaf voor de 

eigen effektiviteit hanteert: organisaties zonder winstoogmerk. 

Het studieterrein strekt zich ook uit tot delen van organisaties, die 

als eenheden op zich,het winstoogmerk nie t hanteren, bv. een dienst

verlenende stafafdeling in een particuliere onderneming. Anderzijds 

omvat het onderzoeksgebied ook organisaties zonder winstoogmerk die 

naar taak gelijksoortige organisaties overkoepelen. Het onderzoeks

gebied is dus niet niveaugebonden. Het beperkt zich wel tot dienst

verlenende organisaties, omdat organisaties zonder winstoogmerk voor 

het overgrote deel dienstverlenende organisaties zijn. 

Ofschoon marketing als vakgebied niet alleen omvat de levering van 

goederen en diensten, maar ook de inkoop van goederen, diensten, ver

mogen en arbeid, beperken wij ons in deze studie tot de afzet van 

diensten door organisaties zonder winstoogmerk. 

Het specifi eke onderwerp van deze studie is daarmee de applicatie van 

marketing buiten het bedrijfsleven, waarbij de kern van de marketing

theorie dezelfde is. Marketing als generieke theorie van ruilhande

lingen in het kader van de maatschappelijke voorziening met goederen 

en diensten impliceert dat nonprofit-marketing en social marketing als 

benamingen van afzonderlijke vormen van marketing niet rea listisch 

zijn. De ze wijze van verbijzondering is dan ook niet het uitgangspunt 

en onderwerp van onze studie. 

1. 2. Probleemstelling 

Iedere organisatie vervult in een samenleving een bepaalde fun·ctie. 

Zij houdt zich onder meer bezig met de market ing ( = het ter markt 

brengen) van een deel van de goederen en/of diensten die in een 

samenleving ter beschikking komen. 

Als zodanig heeft iedere organisatie een marketing-functie op m~cro

niveau als onderdeel van de marketing-func tie op macro-niveau, dat de 

tota le goederen en dienstenvoorziening in een economie omvat . 
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Alle organisaties nemen deel aan dit proces van de voorziening van 

individuen en organisaties met goederen en diensten. Een deel daarvan 

participeert in dit proces om daarmee een inkomstenstroom te genereren 

op grond waarvan de continuÏteit gewaarborgd is. Deze organisaties 

worden meestal aangeduid als naar winststrevend of als commerciële 

bedrijven. Het accent ligt op monetaire kengetallen als winst en om

zet door het vervullen van een eigen functie in het proces. Een ander 

deel van de organisaties legt alléén het accent op de functievervul

ling en wordt voor een deel of zelfs geheel daartoe in stand gehouden 

door een donororganisatie, bv. de overheid of particuliere donors. 

Deze groep van organisaties wordt doorgaans aangeduid met de term 

zonder winstoogmerk, non-profit of niet-commerciëel. 

De overeenkomst tussen beide groepen van organisaties is hun deelname 

aan de verzorging van het proces van goederen- en dienstenvoortbreng

ing en voortstuwing. In het kader van dit proces vinden ruilhande

lingen plaats tussen organisaties en individuen, en tussen organisa

ties onderling. Het verschil tussen beide groepen is gelegen in de 

mate waarin organisaties rechtstreeks afhankelijk zijn van inkomsten 

afkomstig van cliënten of de markt. Veel particuliere organisaties 

zijn geheel afhankelijk van de prijzen, die cliënten voor hun pro

dukten betalen (het bedrijfsleven). Het prijssignaal bevestigt al of 

niet hun bestaanszin. Andere partikuliere organisaties zijn voor een 

beperkt deel van hun inkomsten afhankelijk van de prijs die de cliënt 

betaalt. Hun tekorten worden door een donororganisatie gedekt. Het 

prijssignaal werkt gedeeltelijk door (bv. een schouwburg). 

Een derde groep van organisaties is voor haar inkomsten geheel af

hankelijk van een donororganisatie en mist dus het prijssignaal als 

bevestigingsteken van de cliënten. Het kan hier gaan om partikuliere 

organisaties met subsidie van een donor of om een overheidsorganisatie, 

waarvoor in een overheidsbegroting een post is opgenomen. Organisaties 

zonder prijssignaal kunnen ook voorkomen als dienstverlenend onderdeel 

van grotere organisaties. 

We moeten het begrip organisatie dan ook ruim opvatten als een groep 

met homogene aktiviteiten voor een specifieke doelgroep. 

Het ontbreken van het prijssignaal levert een gevaar voor vervreemding 

van de doelgroep op en daarmee een gevaar voor de effektiviteit van 

de organisatie. 
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Het probleem van de effektiviteit van non-profit-organisaties is het 

onderwerp van studie in zowel de management-control-theorie, als de 

bestuurskunde. Effektiviteit met betrekking tot de functievervulling 

ten behoeve van doelgroepen is een weinig onderzocht gebied. 

Sinds het begin van de jaren '70 heeft ook de marketing-theorie zich 

als daarvoor relevant kennisgebied gemanifesteerd, vooral in de 

Amerikaanse literatuur. Dit laatste is begrijpelijk omdat de Verenigde 

Staten de bakermat is van de marketing-theorie. Bovendien staat in de 

kultuur van dat land het vrije marktbeginsel, dus de direkte response 

vanuit de doelgroep, hoog in aanzien. Dit verklaart waarom juist daar 

de marketing-toepassingen in organisaties zonder winstoogmerk veel

vuldiger voorkomen dan in West-Europese landen. 

Marketing heeft betrekking op de voorziening van individuen en orga

nisaties met goederen en diensten in het kader van een proces, waarin 

een reeks ruilhandelingen voorkomen (zie Van Rees, 1982). In norma

tieve zin betreft marketing de wijze waarop organisaties via ruil

handelingen de afstand tussen cliënt en organisatie het beste kunnen 

overbruggen (zie Kotler, 1980). In beide begripsomschrijvingen staat 

de ruil centraal en dit beschouwen we dan ook als het kenobjekt van 

de marketing. 

Een van de belangrijkste knelpunten voor de toepassing van de mar

keting-benadering buiten het bedrijfsleven is het ontbreken van 

kwantitatieve maatstaven om de marktprestatie te evalueren. Bovendien 

bestaan psychologische bezwaren tegen het gebruik van marketing

technieken en is de cultuur van organisaties zonder winstoogmerk ver

schillend van die in partikuliere ondernemingen. 

Centraal in ons onderzoek staat de vraag naar de betekenis van het 

marketing-model voor organisaties zonder winstoogmerk. Bij de beant

woording van deze vraag moeten we rekening houden met de heterogene 

samenstelling van de verzameling organisaties, die we aanduiden met 

de term: organisaties zonder winstoogmerk. 

In het verlengde van de zojuist genoemde vraagstelling ligt het pro

bleem van de knelpunten bij de toepassing van marketing in de non

profit-sektor. Het is de vraag, wat de aard is van deze knelpunten, 

in welke mate ze als onoverkomelijke belemmeringen voor toepassing 

mogen worden beschouwd. Tenslotte rijst de vraag op welke wijze de 

invoering van marketing-beginselen en marketing-beleid ~n organisaties 

zonder winstoogmerk dient plaats te vinden. 
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1.3. Positionering van het onderzoek 

Het hier gerapporteerde onderzoek staat niet op zichzelf. Reeds sinds 

het einde van de jaren '60 en het begin van de jaren '70 zijn er, 

vooral in de Verenigde Staten, pogingen gedaan om de marketing-theorie 

te generaliseren tot een algemene theorie voor ruilhandelingen op 

markten, ongeacht of het gaat om organisaties met of zonder winstoog

merk (zie Kotler, 1972). Enige jaren geleden publiceerde Kotler zijn 

"Marketing for non-profit-organisations" (1975). 

Wij achten het van belang hier duidelijk aan te geven in welk opzicht 

ons onderzoek een aanvulling of verbetering beoogt aan te brengen op 

wat er op dit gebied is onderzocht en ontwikkeld. In vergelijking met 

het werk van Kotler kunnen enkele belangrijke verschilpunten worden 

aangegeven. 

Op de eerste plaats besteedt Kotler betrekkelijk weinig of geen aan

dacht aan de problematiek van de effektiviteitsrneting in organisaties 

zonder winstoogmerk, terwijl dit toch juist een van de knelpunten is 

bij toepassing van marketing Ln dit type van organisaties. In onze 

studie krijgt deze problematiek ruimschoots de aandacht en wordt langs 

die weg een verbinding gelegd met gebieden als bestuurskunde en rnana

gement control theorie. 

Een tweede verschilpunt betreft de identificatie van marketing-instru

menten. !1ede vanwege het feit dat de benadering van Kotler sterk tegen 

de Amerikaanse situatie aanleunt, menen wij ten aanzien van de mar

keting-instrumenten meer nuanceringen te moeten aanbrengen voor orga

nisaties zonder winstoogmerk. 

Een derde verschilpunt betreft het onderdeel van ons onderzoek, waarin 

wij de marketing-theorie toepassen op de partijen die op arbeids

markten opereren. Ofschoon deze ruimere toepassing van de marketing

theorie geheel past in het "generieke marketing concept" van Kotler 

is deze applicatie tot op heden onvoldoende uitgewerkt. 

Een vierde punt, dat als een aanvulling op bestaande concepten en 

theoriën mag worden beschouwd, betreft de methodiek die als resultaat 

van dit onderzoek is ontwikkeld voor de invoering in organisaties van 

denken en beleid volgens marketing-beginselen. Hoewel deze methodiek 

(zie hoofdstuk 9) LS ontworpen vanuit situaties in organisaties zonder 

winstoogmerk, kan ze ook worden toegepast in het bedrijfsleven. 

Dit terrein van de marketing-wetenschap was tot nu toe weinig onder

zocht en ontwikkeld. 
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1.4. Opzet van de studie 

De studie, waarover hier wordt gerapporteerd, is niet van strikt hypo

thesentoetsende aard. Toetsing van de in de probleemstelling vervatte, 

in vragende vorm gestelde, hypothesen omtrent de applicatiewaarde van 

het marketing-model vereist een onderzoeksopzet met experimenten. Deze 

experimenten zouden kunnen omvatten de observatie van een aantal or

ganisaties over een periode langer dan vijf jaar, gedurende welke men 

het marketing-model daadwerkelijk implementeert. 

Afgezien van de onderzoeksmethodelogische problemen die met een der

gelijke proefopzet verbonden zijn, stuitte deze werkwijze af op be

zwaren van praktische aard, zoals de lange duur van het onderzoek, de 

financiële offers en de bereidheid van organisaties om aan een derge

lijk experiment deel te nemen. 

De studie, zoals hier gerapporteerd, omvat een theoretisch deel, ge

baseerd op uitvoerige literatuurstudie, een deel empirisch onderzoek 

en een deel aanbevelingen en instrumenten. Het empirisch onderzoek 

omvat o.m. de ontwikkeling van een evaluatiemethode ten behoeve van 

een universitair rekencentrum. Daartoe is een kwalitatief vooronder

zoek uitgevoerd met behulp van half gestructureerde interviews en 

groepsdiscussies, alsmede een gestructureerde schriftelijke enquête 

onder cliënten/gebruikers. Er wordt ook verslag gedaan van een studie 

naar de toepassing van marketing-principes op de arbeidsmarkt door 

arbeidsmarktpartijen. Daarbij is het wervingsbeleid van enkele bedrij

ven, het zoekgedrag van een beperkt aantal werkzoekenden en het ope

reren van drie Gewestelijke Arbeidsbureaus door middel van half ge

structureerde interviews en groepsdiscussies in beeld gebracht. Met 

kennis van deze situaties is getracht een toetsing van het marketing

model aan de praktijk van het arbeidsmarktgebeuren uit te voeren. In 

deze studie staat het arbeidsbureau als dienstverlenende organisatie 

zonder winstoogmerk centraal. Verder omvat de studie een viertal 

praktijkgevallen van organisaties zonder winstoogmerk van uiteen

lopende aard. 

Op grond van de via dit onderzoek verzamelde ervaringen worden knel

punten aangegeven en kanttekeningen geplaatst bij de toepassing van 

het marketing-model in een aantal categoriën van organisaties zonder 

winstoogmerk. 
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Deze kanttekeningen zijn voor een deel ook ontleend aan de literatuur 

en aan elders verricht onderzoek. 

Tenslotte heeft de studie geleid tot de uitwerking van een methodiek 

voor de ontwikkeling van marketing in organisaties zonder winstoog

merk. 

1.5 OVerzicht van het boek en inhoudsverantwoording 

Dit boek bevat in grote lijnen drie onderdelen: 

1. Een deel, waarin op basis van literatuurstudie de theoretische 

basis en achtergronden worden aangegeven (hoofdstukken 1 t/m 4). 

2. Een deel waarin gerapporteerd wordt over het veldonderzoek bij 

organisaties zonder winstoogmerk (hoofdstukken 5 t/m 9), 

3. Een deel waarin de ontwikkelingsmethodiek wordt beschreven, als

mede een slotbeschouwing wordt gegeven (hoofdstukken 10 en 11). 

Ter verantwoording van de inhoud van de verschillende hoofdstukken 

wordt hieronder kort per hoofdstuk inhoud en plaats in het geheel be

sproken. 

Hoofdstuk 2 omvat een bespreking van de wetenschappelijke betekenis 

van het vakgebied marketing, waarin wordt aangegeven welke verschijn

selen object van studie zijn en de relaties met andere disciplines. 

De bedoeling is om de visie van de auteur op het vakgebied duidelijk 

te maken. De ruimere opvatting, waarvan in het kader van dit onder

zoek ten aanzien van het vakgebied wordt uitgegaan, maakt een derge

lijke beschouwing in het boek noodzakelijk. 

Hoofdstuk 3 behandelt de specifieke problematiek van de marketing van 

diensten. Gezien het feit dat organisaties zonder winstoogmerk voor 

het overgrote deel dienstverlenende organisaties zijn, is een derge

lijke beschouwing noodzakelijk. Dienstenmarketing kent specifieke 

accenten ten aanzien van de marktinstrumenten en organisatie. 

Hoofdstuk 4 behandelt de problematiek die te maken heeft met de 

afwezigheid van het winstoogmerk als criterium voor effectiviteits

bepaling. In dit hoofdstuk worden ook verbindingen gelegd met de 

management-control-theorie. 

Hoofdstuk 5 geeft meer in het algemeen, maar ook voor enkele speci

fieke groepen van organisaties zonder winstoogmerk, de verschillen en 

knelpunten aan bij de toepassing van marketing. Dit hoofdstuk steunt 
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zowel op literatuuronderzoek als op veldonderzoek, waarover in de 

volgende hoofdstukken wordt gerapporteerd. 

In dit hoofdstuk wordt tevens wat uitvoeriger ingegaan op de bestuurs

kundige discipline en op het profijtbeginsel, zoals dat met name bij 

overheidsorganisaties kan worden toegepast. 

Hoofdstuk 6 bevat voor een viertal organisaties de uitwerking van het 

marketing-model, voor zover dat relevant en mogelijk was. In één van 

de vier organisaties maakte men reeds enkele jaren gebruik van beleid 

volgens marketing-beginselen. In de overige drie gevallen is sprake 

geweest van een globale toetsing. 

Hoofdstuk 7 bevat het onderzoek naar effectiviteitsmeting in een 

universitair rekencentrum. 

Hoofdstuk 8 geeft een verslag van het veldonderzoek bij drie arbeids

marktpartijen werkgevers, werkzoekenden en Gewestelijke Arbeids

bureaus. Dit onderzoek omvatte uitvoerige inventarisaties bij 3 be

drijven, 30 werkzoekenden en 3 arbeidsbureaus. Het hoofdstuk geeft een 

samenvatting van de onderzoekbevindingen en conclusies die daaraan 

werden verbonden ten aanzien van de toepassing van marketing-methoden 

en marketing-beleid door met name het arbeidsbureau. 

Hoofdstuk 9'bevat een slotbeschouwing van de bevindingen in het 

empirisch applicatie-onderzoek. 

Met hoofdstuk 10 begint het laatste deel van het boek. In dat hoofd

stuk wordt de procedure voor de ontwikkeling van een organisatie tot 

een cliëntgeoriënteerde instelling beschreven. 

Deze procedure is, mede gebaseerd op het veldonderzoek, in het kader 

van het onderzoekprojekt ontwikkeld. 

Hoofdstuk 11 besluit het boek met een algemene beschouwing, waarin 

wordt teruggegrepen op de probleemstelling en waarin ter afronding 

conclusies worden getrokken. Tevens wordt daarbij aangegeven, wat de 

betekenis van de studie is geweest voor de praktijk van de organisa

tiebesturing. 

Tenslotte worden lijnen aangegeven voor mogelijke verdere onder

zoekingen. 
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HOOFDSTUK 2. HET VAKGEBIED MARKETING 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we een bespreking wijden aan de wetenschappe

lijke betekenis van het vakgebied marketing. Daarbij zullen we in het 

kort ingaan op het ontwikkelingsstadium waarin het vakgebied zich 

momenteel bevindt. Vervolgens zullen wij het vakgebied inhoudelijk be

spreken, waarna het multidisciplinaire karakter en de relatie praktijk 

en theorie worden becommentarieerd. 

Aangezien deze studie berust op bepaalde opvattingen ten aanzien van 

het werkterrein en de inhoud van het vakgebied marketing is dit hoofd

stuk, waarin de visie van de onderzoeker op het vakgebied wordt uit

eengezet en verantwoord, in dit boek opgenomen. Dit hoofdstuk berust 

voor een deel op een eerdere publikatie van de auteur (1976), uitge

breid en aangepast aan ontwikkelingen gedurende de afgelopen jaren. 

2.2. Ontwikkelingen van het vakgebied 

De naam marketing komt voor het eerst rond de eeuwwisseling voor in de 

curricula van de Amerikaanse universiteiten. Bartels (1962, 1970) 

heeft de ontwikkeling van het vakgebied uitvoerig beschreven, zodat 

wij volstaan met een verwijzing naar zijn werk voor een gedetailleerde 

ontwikkelingsschets evenals naar de ontwikkelingsschets van Leeflang 

(1978). Globaal kunnen we in de ontwikkeling een trend onderkennen, 

waarbij marketing begon als een hoofdzakelijk beschrijvend vak. Men 

beschreef de situaties, functies en verschijnselen rond het voort

stuwingsproces van goederen en diensten van oerproducent naar eind

verbruiker. 

Vanuit dit beschrijvende vak ontstond een vakgebied met een meer 

normatief karakter, waarbij men theorieën ontwikkelde omtrent het be

leid van organisaties ten aanzien van markten. De traditionele mar

keting werd door Bartels (1962) als volgt gekarakteriseerd: 

"Traditional marketing thought was not essentially 

managerial in oharaoter, although it was teohnioal 

and, in the speoialized literature, inolined to the 

level of desoribing "how to do it". Yet neither was 

it wholly firm-oriented, for it inoluded muoh 
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description of the marketing structure and of how 

the market mechanism and the marketing establishments 

function in a general way". 

Parallel met deze ontwikkeling van de marketing van beschrijvende we

tenschap naar beleidsmodel zien we de ontwikkeling van het markt

onderzoek. Ook hier zien we een verschuiving van het accent in de 

richting van beleidsondersteunend onderzoek in de vorm van marketing 

informatie systemen. 

Dit is voor een empirische wetenschap een gebruikelijke ontwikkeling. 

Resultaat van deze ontwikkeling is geweest een verzameling van voor 

het beleid bruikbare kwantitatieve modellen, marktonderzoektechnieken 

en concepten voor marketing-beleid. 

In Nederland is marketing als beschrijvend vak nog te herkennen in 

het vakgebied met de naam "organisatie en techniek van de handel" 

(zie Haccou, 1957 en Van Muiswinkel, 1963). Een aanliggend, zo niet 

overlappend vakgebied van beschrijvende aard is dat van de leer van 

de externe organisatie ("Industrial organisation"), een onderdeel van 

de economie (zie Willems, 1977). Helaas worden er vanuit dit vakge

bied nog slechts zeer weinig verbindingen gelegd met de marketing

theorie. De ontwikkeling van de zo noodzakelijke bedrijfstakmarketing, 

als logisch vervolg op de beschrijvend-institutionele benadering van 

de leer van de externe organisatie, zou hierdoor kunnen worden be

vorderd. 

De lijnen waarlangs het vakgebied zich als wetenschap op dit moment 

ontwikkelt kunnen als volgt worden geÏdentificeerd: 

I. Ontwikkelingen in de hulpmiddelen en technieken, zoals statistische 

analysemethoden, wiskundige modellen en methoden van gegevensver

werking. 

2. Ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden, zoals de industriële 

marketing en marketing voor organisaties zonder winstoogmerk. 

3. Ontwikkelingen in het gebruik van marketing voor andere functio

nele gebieden in de organisatie, waar confrontaties met markten 

plaatsvinden, zoals inkoop en personeelswerving (zie Van Weele, 

1982 en Van der Hart en Morene, 1981). 

4. Ontwikkelingen in de marketing op macro-niveau (bijv. een nationaal 

export-marketing-plan) of op meso-niveau (bedrijfstakmarketing). 
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Wanneer men in de praktijk van het begrip marketing spreekt, dan kan 

men dat op verschillende manieren interpreteren. Men onderscheidt het 

marketing-concept, waarmee men bedoelt het voor een organisatie lei

dend beginsel van oriëntatie op de afnemer. Volgens dit concept zal 

men cliëntgericht organiseren en staat de functievervulling ten be- · 

hoeve van de doelgroep(en) centraal in het beleid. Voor velen is dit 

de kern van marketing. Met Van Rees (1981) constateren wij dat er in 

de praktijk van het bedrijfsleven aan dat leidende beginsel vaak 

weinig meer dan lippendienst wordt bewezen. Aanvaarding van het mar

keting-concept als leidend beginse l voor de organisatiebesturing heeft 

dan ook meer consequenties dan men veelal denkt. 

In hoofdstuk 10 zullen wij hier nader op ingaan. 

De benaming marketing wordt in de praktijk ook gebruikt om de verza

meling activiteiten aan te duiden, waarmee men het cliëntgeoriënteerd 

opereren tot realisatie brengt. Dit heeft vooral betrekking op de 

analyse van gegevens, de planning van activiteiten, programmering van 

de marketing-mix en de control-aspekten. 

Tenslotte verstaat men in de praktijk onder het begrip marketing ook 

wel de marketing-functie , d.w.z. de functie in de bedrijfsorganisatie. 

Dit kan zijn de afdeling marketing, al of niet in combinatie met ver

ko.op, maar ook marketing-service-afdelingen zoals voor marktonderzoek, 

reclame en service. 

In dit hoofdstuk zullen wij het vakgebied marketing als terrein van 

wetenschap nader bespreken. 

2.3 . Het studie- object van de marketing 

De rui~ a~s verschijnse~ 

Het begrip ruil is vanuit verschillende disciplines object van weten

schappelijke analyse. Wij kunnen dan ook een onderscheid maken in de 

ruil: 

a. in juridische zin: een verzameling afspraken in het kader van een 

overeenkomst met verplichtingen voor beide partijen (zie Algra, 

1969, blz. 259 en 270); 

b. in economische zin: een ruil van geld tegen goederen of diensten. 

(Kuhlmeyer, 1976, blz. 4); 
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c. in sociologische zin: de ruil als sociaal proces waarbij er geen 

beperking is tot de geld-goederen-relatie maar ook sociale waarden 

onderdeel van ruil kunnen zijn. De socioloog is geÏnteresseerd in 

de sociale betrekkingen tussen de partners in de ruil en de daar

bij behorende institutionele kenmerken. (Homans, 1974 en Blau, 

1964 Van Doorn, 1966, blz. 102 e.v.); 

d. in psychologische zin: de intermenselijke relaties zijn onderwerp 

van studie in de transactionele analyse van Berne, door Harris 

(1974) op practische wijze uiteengezet. Deze analyse tracht een 

verklaring te vinden voor het menselijk gedrag tijdens relaties 

met anderen, dus in transacties met anderen in zeer ruime zin. 

De juridische en psychologische benadering.wan de ruiltransaktie staan 

op zichzelf, terwijl de economische en sociologische benadering van de 

ruil een duidelijke relatie met elkaar vertonen. In de economie wordt 

de ruil beperkt tot geld-goederenruil en behandeld binnen het kader van 

de prijstheorie en de marktvormen. Binnen de sociologie bestaat er de 

ruiltheorie van Homans (1974) en Blau (1964), waarin de sociologische 

benadering van de ruil wordt behandeld. In laatstgenoemde werken wordt 

een poging gedaan om de economische theorie over de ruil toe te passen 

op de ruil in sociologische zin. Het grote probleem is vanzelfsprekend 

het op één noemer brengen van de aanbiedingen van de ruilpartners. In 

de geld-goederenruil is deze herleiding betrekkelijk eenvoudig door 

het bestaan van het geld als rekeneenheid. Homans spreekt over ruil 

van "values" tegen "activities". Enkele voorbeelden van het inter

disciplinaire karakter van ruiltransakties, waarbij economische en 

sociologische aspekten een rol spelen: 

- Het leveren van artikel'en aan vrienden tegen een prijs die lager 

ligt dan de marktprijs impliceert dat er kennelijk ook andere 

(sociale) waarden uitgewisseld worden. 

- Sommige produkten en diensten worden niet tegen een marktprijs ge

ruild, b.v. theaterkaartjes, drugs, alcohol, omdat er overheids

interventie plaatsvindt: de marktprijs wordt gecorrigeerd voor de 

winst, resp. het verlies aan sociale waarden. 

- Internationaal zou de werking van het marktmechanisme er voor moeten 

zorgen dat er b.v. in Japan veel meer buitenlandse produkten zouden 

moeten worden verkocht. Overheidsinterventie verhindert dit. Er z ijn 
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andere mechanismen, sociale controle en normen binnen een bepaald 

gebied die correctief op het marktmechanisme inwerken. 

Een herformulering van de ruil in economisch-sociologische zin zal 

ongetwijfeld beter aansluiten bij de praktijk. Van Doorn (1966) merkte 

hierover het volgende op: 

"De PUil van economische waarden wordt in een 

PUimer kader geplaatst en dus in haar betekenis 

gerelativeerd; de ruil wordt toepasselijk ver

klaard op niet door de economie bestudeerde 

gebieden en dus breder geinter>pr>eteer>d. Langs 

deze weg kunnen economie en sociologie elkaar 

welZicht gemakkelijk naderen. De economie is, 

dunkt mij, voor een dergelijke toenadering zonder 

meer> rijp". 

Na deze algemene beschouwing over de ruil zullen we de betekenis van 

dit begrip voor de marketing uiteenzetten. 

Zowel door Kotler (1980) als door Bagozzi (1975) wordt de ruil gezien 

als het voornaamste studie-object van de marketing. Kotler stelt vier 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat er sprake is van een 

ruil, die object van marketing kan zijn: 

I. Er dienen twee partijen te zijn. 

2. Iedere partij beschikt over iets, dat van waarde is voor de ander. 

3. Iedere partij is in staat om over het object van ruil informatie 

uit te wisselen en dit object uit te leveren. 

4. Iedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren of 

te verwerpen. 

Bagozzi gaat nog een stap verder door aan het begrip waarde een 

ruime betekenis toe te kennen. Hij onderscheidt: 

I. "Utilitarian exchange": hierbij gaat het om de geld-goederen re

latie. 

2. "Symbolic exchange". waarbij het object van ruil bestaat uit 

psychologische, sociale of andere niet-tastbare zaken. 

3. Mengvorm van I en 2, waarbij de tastbare en niet-tastbare objecten 

van ruil niet te scheiden zijn en beide deel uitmaken van het ruil

object. 
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Tegenover de stelling, dat de ruil de kern van de marketing-theorie 

zou zijn, worden door enkele vakgenoten bezwaren aangevoerd: 

a. Blair (1977): het in extremo aanvaarden van de ruil als kern van 

de marketing-theorie leidt er toe, dat de marketing niet meer te 

onderscheiden zou zijn van de sociale psychologie. 

b. Anderen vinden, dat het verlaten van de geld-goederen ruil leidt 

tot een ongewenste vervaging van het vakgebied. 

c. Een ander bezwaar zou kunnen zijn, dat marketing zich dient te be

perken tot de relaties tussen een organisatie en haar doelgroep(en). 

Laatstgenoemd bezwaar lijkt ons van belang: het marketing-concept 

heeft betrekking op het gedrag i.c. beleid van organisaties van welke 

aard en omvang dan ook, de "organized behaviour systems" van Wroe 

Alderson (1957) in relatie tot de doelgroep of doelgroepen van deze 

organisaties. Niettemin kunnen wij ons voorstellen, dat ook individuen 

volgens marketing-beginselen kunnen opereren op markten, b.v. een 

werkzoekende op de arbeidsmarkt. 

We beperken ons niet tot de geld-goederen-relatie, maar geven er de 

voorkeur aan het ruimere economisch-sociologische begrip van de ruil

relatie, waarbij ook niet specifiek economische zaken onderwerp van 

ruil kunnen zijn, als studie-object van de marketing te beschouwen. 

Het marketing-proces 

Een andere opvatting, die we bij Van Rees (1981) vinden, gaat er van

uit dat we als kern van de marketing beschouwen: 

"de voorziening van individuen en organisaties met 

goederen en diensten in het kader van een proces, waarin 

een reeks ruilhandeZingt:m voorkomen" (van Rees, 1981 ) . 

Volgens deze benadering houdt marketing als wetenschap zich vooral 

bezig met het maatschappelijke verschijnsel van de bevrediging van de 

behoeften aan goederen en diensten en is he t proces van voorziening 

in deze behoeften de kern van de marketing. Dit proces bestaat dan 

uit een verzameling van activiteiten door partijen in ruiltransakties 

die plaatsvinden tijdens het proces (zie ook Wills, 1982). 

De proces-opvatting legt het accent op de maatschappelijke functie 

van marketing, terwijl in de ruiltransaktie-opvatting he t accent ver

plaatst wordt naar de ruil en het gedrag van partijen daarbij. 
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Gedrag van marktpartijen 

Als derde in de reeks van formuleringen van de theoretische kern 

van de marketing volgt de opvatting van Alderson (1957). Deze marke~ 

ting-theoreticus stelde, dat iedere organisatie ("organized behaviour 

system") op zoek is naar een zekere functievervulling in de samen

leving, teneinde het eigen bestaan te continueren. Daarbij opereren 

deze systemen in heterogene markten. Het opereren van de "organized 

behaviour systems" in heterogene markten vormt dan het voornaamste 

studie-object van de marketing. 

Bij de definiëring van zijn systemen maakt Alderson onderscheid in 

gezinshuishoudingen en bedrijfshuishoudingen. Elk van deze systemen 

kunnen we een marketing-systeem noemen. In navolging van Rethans 

(1979) en van de General Systems Theory in het algemeen kan men in de 

verzameling van deze deelsystemen een hiërarchie van marketing-systemen 

ontwikkelen. Wij zullen deze gedachte in het vervolg van dit hoofd

stuk nader .uitwerken. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat het object van de marketing als 

wetenschap op verschillende wijzen kan worden geformuleerd. Onze 

voorkeur gaat uit naar de ruil als kern, maar dan opgevat in ruime 

zin als economisch-sociologisch begrip conform Bagozzi (1975). Deze 

ruil in ruime zin speelt zich af op allerlei momenten in het proces 

van de maatschappelijke voorziening in menselijke behoeften aan goe

deren en diensten. De toepassing van deze marketing-benadering vindt 

hoofdzakelijk plaats vanuit het beleid van organisaties op markten, 

maar ook individuen zouden met succes marketing-beginselen bij hun 

marktgedrag kunnen toepassen. Met deze laatste definiëring bepalen we 

in feite het toepassingsgebied van de marketing-wetenschap. 

2.4. Het toepassingsgebied van de marketing 

Sinds het einde van de 60-er jaren constateren we een tendens tot ver

breding van het toepassingsgebied van de marketing. Hunt (1975, 1976) 

heeft in een tweetal publicaties het gebied van de marketing getracht 

duidelijk af te bakenen. Hij doet dit in een schema, waarin hij drie 

dimensies onderscheidt: 

1. Beschrijvend versus normatief 
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Enerzijds kan men zich positivistisch bezighouden met beschrijving en 

verklaring vanuit de empirische waarneming van de verschijnselen. 

Anderzijds kan men normatief bezig zijn, meer gericht op de vraag: 

"Wat moet men doen", dan op de vraag "hoe doet men dat" of "wat 

gebeurt er". 

In wetenschappelijke zin komt het een natuurlijk logisch uit het 

andere voort. Gebaseerd op waarnemingen (beschrijvend) komt men 

tot conclusies en aanbevelingen (normatief). 

2. Profit-sector versus non-profit-sector 

Men kan in de verzameling van organisaties een onderscheid maken 

naar doelstelling: naar winst strevende organisaties of niet naar 

winst strevende organisaties. Er kleven wel enkele bezwaren aan 

dit onderscheid, omdat de doelstelling van de meeste organisaties 

eerder continuïteit is. Het verschil tussenprofit-en non-profit

sector is niet zo scherp als het wel lijkt. Iets scherper is de 

volgende matrix: 

Winst Niet-winst 

Particulier b.v. ondernemingen b.v. belangenverenigingen 

Niet particulier b.v. staatsbedrijven b.v . gemeentediens ten 

tabel. 2.11 Classificatie van organisaties 

In hoofdstuk 3 zullen we nader op dit onderscheid terugkomen en 

hieraan een uitvoeriger bespreking wijden. 

3. Micro-niveau versus macro-niveau 

Marketing kan men op verschillende niveaus beschouwen naar analogie 

van Limperg's leer van de interne organisatie (micro-niveau) en 

zijn leer van de externe organisatie (macro-niveau). 

Marketing op micro-niveau is beperkt tot het ter markt brengen van 

de produkten van de organisatie, terwijl marketing op macro-niveau 

zich uitstrekt tot de goederen- en dienstenvoorziening van een vol

ledige samenleving, b.v. van een land. In paragraaf 2.5 gaan wij 

hierop nader in. 
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Volgens deze drie dimensies komt Hunt tot de volgende schematische 

afbakening van het gebied van de marketing (Tabel 2.2): 

Positief Normatief 

Beschr i j v ing van : Richtlijnen voor: 

1.- consumentengedrag 2. - commercieel 

- de marketingfunc tie beleid op macro-
Mic ro 

in organisaties niveau 

Prof ie-

sec tor 
3.- instituties 4. - marketing op macro 

Macro 
(leer van de niveau (de voor-

externe organi- ziening van goede-

sa tie) ren en diensten in 
een samenleving 

5.- de wi:j ze waarop men 6. - "social ma.rk.eting11 

van een overheids-
- marketing voor 

Micro dienst gebruik 
non-profit-orgaai-

Non- maak.t sa ties 

profit-

sector 7.- het functioneren 8. - verspreiding van 
van overheids- marketing bij 

Macro 
diensten ten op- overbeidsdiensten. 
zichte van haar 

- marketing op macro-doelgroepen 
niveau 

tabel22. Afbakening van .het vakgebied 
marketing volgens Hunt (1975) 

In de 8 cellen van deze matrix zijn voorbeelden van werkterreinen, 

zoals daar bedoeld zijn. 

Bij het schema van Hunt zouden wij de volgende kanttekeningen willen 

plaatsen: 

Op de eerste plaats 1s de indeling profit/non-profit op zich weinig 

relevant, zoals wij in de volgende hoofdstukken nader zullen aangeven 

(zie met name hoofdstuk 4). Deze dimensie zou beter vervangen kunnen 

worden door de tweedeling: 

organisaties met prijssignaal (geldstroom van cliënten); 

organisaties zonder prijssignaal (geldstroom van donors). 

Eventueel geldt nog een tussencategorie van organisaties met gedeel

telijk prijssignaal. Dit criterium is voor de beleidsvoering van 

meer betekenis dan het winstprincipe. Wij hebben dit in hoofdstuk 4 

nader uitgewerkt. 

Een tweede kanttekening betreft de tweedeling micro/macro-niveau. 
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Deze indeling suggereert een dichotomie die de praktijk onvoldoende 

weerspiegelt. Een meer gedifferentiëerde en realistische indeling 

gaat uit van meer hiërarchische niveaus. 

Zo'n indeling zou de volgende kunnen zijn: 

Niveau I: macro-niveau internationaal (b.v. OPEC, E.G.). 

Niveau 2: macro-niveau nationaal (rijksoverheid). 

Niveau 3: bedrijfstakvereniging (vrijblijvend verband) b.v. F.M.E. 

Niveau 4: groep ondernemingen in holding verband b.v. Internatio-

MÜller. 

Niveau 5: zelfstandig bedrijf,al of niet als onderdeel in een 

holdingstructuur. 

Niveau 6: afdeling of vestiging van een bedrij~ b.v. een stafafdeling 

of een lokale bankvestiging. 

We onderkennen hierin een hiërarchie, zoals wij die in paragraaf 2.5 

nader hebben uitgewerkt. 

De economische theorie kent sedert kort het begrip meso-niveau (zie 

Admiraal, I979) om de niveaus tussen micro- en macro afzonderlijk aan 

te duiden. Meestal betreft het dan het niveau van de bedrijfstak. 

Kotler (I972) heeft, sprekend over het micro-niveau van de organisatie, 

voorgesteld om het gebied van de marketing verder te verbreden. In 

zijn visie zou het generieke marketing-concept alle relaties omvatten 

van een organisatie met groepen in haar omgeving. In deze relaties is 

meestal ook van ruiltransakties sprake. Onder groeperingen, zoals 

hier bedoeld, rekent Kotler: 

I. Afnemers (klassieke marketing-gebied). 

2. Leveranciers (inkoopmarketing). 

3. Werknemers (marketing van arbeidsplaatsen). 

4. Vermogensverschaffers ( financiënmarketing). 

5. Distributiekanalen (detailhandelsmarketing). 

6. Overheid, publiek en andere belangengroepen (public relations). 

Geleidelijk begint ook in deze zin de toepassing van marketing-theorie 

van de grond te komen. In de visie van Kotler zou marketing de weten

schap van de relaties van een organisatie met haar omgeving kunnen 

zijn. In al deze relaties vinden we als studie-object van de marketing: 

het gedrag van partijen bij ruiltransakties die op heterogene markten 
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plaatsvinden in het kader van de maatschappelijke voorziening in men

selijke behoeften aan goederen en diensten. 

Een tweetal kritische kanttekeningen veroorloven wij ons bij deze op

vatting van Kotler. Kotler onderscheidt naar het toepassingsgebied 

van marketing allerlei soorten van marketing, zoals dienstenmarketing, 

persoonsmarketing, organisatiemarketing, ideeënmarketing enz. Zoals 

dit door Kotler in praktijk wordt gebracht, suggereert dit ten on

rechte het bestaan van deeldisciplines. Het lijkt ons sterk overdreven 

om dergelijke deeldisciplines te onderscheiden. Het zou beter zijn te 

stellen dat marketing-technieken bruikbaar zijn bij inkoop, bij leve

ringen aan bedrijven, leveringen aan de detailhandel en levering van 

diensten. Ontwikkeling van deeldisciplines in vergaande zin leidt de 

aandacht af van de kern van marketing. Deze kern ligt niet in bepaalde 

toepassingsgebieden maar staat juist daarboven. Dit neemt overigens 

niet weg, dat b.v. marketing van diensten geheel eigen accenten heeft 

in vergelijking met de marketing van b.v. levensmiddelen. 

De tweede kanttekening betreft de reikwijdte van het door Kotler ge

definiëerde toepassingsgebied. Voor zover dit betreft de uitwisse

ling van goederen en diensten tussen twee partijen hebben wij geen 

moeite met zijn formulering. Wanneer echter ook indirecte relatie

groepen als de overheid, publiek en andere belangengroepen tot het 

gezichtsveld van de marketing worden gerekend, dan is hier sprake van 

een te ruime opvatting van het applicatiegebied. Hoogstens kunnen we 

dit rekenen tot het terrein van de public relations. 

2.5. Marketing op verschillende niveaus 

In zijn intree-rede aan de TH-Eindhoven spreekt De Leeuw (1976) van 

"Hiërarchische systemen" en in het navolgende zullen we dit begrip 

toepassen omdat wij dit van grote betekenis achten wanneer we over de 

marketing van een of meer organisaties in onderling verband spreken. 

De definitie van Sirnon van een hiërarchisch systeem geeft aan, dat 

hier bedoeld wordt een systeem, bestaande uit samenhangende sub

systemen, die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit samenhangende sub

systemen (zie De Leeuw, 1976). Zo kunnen we het onderwijssysteem in 

Nederland als een hiërarchisch systeem beschouwen (zie figuur 2.1). 
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Gemakshalve hebben we in het subsysteem dienstverlening alleen de 

onderwijsbegeleidingscentra genoemd, hoewel er natuurlijk vele in

stellingen en diensten bestaan, die zich uitsluitend bezighouden met 

ondersteunende taken van onderwijskundige aard ten behoeve van het 

basis-, kleuter-, voortgezet of hoger onderwijs. Het subsysteem 

dienstverlening kenmerkt zich echter door het feit dat de hoofdbezig

heid ondersteuning van het onderwijs is. Zo ook kenmerkt het sub

systeem bestuur zich door het feit, dat alle organisaties zich in 

dit systeem bezighouden met bestuur van onderwijs. 

Directoraten
generaal Onderwij sbege le idings

centra e.d. 

fig. 2.1 Onderwijssysteem. 

H 

Basis- en Voortge- Hoger 
kleuter zet onder- onderwijs 
onderwijs wijs 

We hebben eveneens slechts drie niveaus afgebeeld, hoewel natuurlijk 

meer niveaus kunnen worden onderscheiden. Op bestuurlijk terrein on

derscheiden we het niveau van de directies en afdelingen van het 

Ministerie, de schoolbesturen en schooldirecties en de bestuursor

ganen van universiteiten. In de dienstverlening kennen we landelijke, 

regionale en locale centra van dienstverlening. 

De instellingen zijn ook weer in niveaus in te delen. Bij het hoger 

onderwijs kennen wij bijv. de niveaus Hoger Beroeps Onderwijs en 

Wetenschappelijk Onderwijs en daaronder weer verdelingen in HTS-en, 

HEAO's e.d. resp. de faculteiten en afdelingen van Universiteiten en 

Hogescholen. Naast dit door de overheid gefinancierde en bestuurde 

systeem kunnen we dan nog het, gedeeltelijk gesubsidiëerde, particu

liere onderwijssysteem onderscheiden. 
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Op elk niveau zijn marketing-taken, d.w.z. activiteiten ter overbrug

ging van de afstand tussen systeem en cliënt, te herkennen. Bepaalde 

taken kunnen daarbij op macro-niveau liggen en andere weer dichter bij 

de cliënt op micro-niveau. De accenten in het marketing-beleid kunnen 

per niveau anders liggen, omdat het wellicht efficient is bepaalde 

elementen van het marketing-beleid te decentraliseren en anderzijds 

kan het efficiënter zijn bepaalde onderdelen van het marketing-beleid 

meer op hogere niveaus te laten uitvoeren. Collectieve reclame voor 

een bedrijfstak of voor een groep onderwijsinstellingen, bijv. de 

HTS-en, is vaak veel goedkoper en kan effectiever worden opgezet in 

collectiviteit en dus een niveau hoger dan de individuele organisatie. 

Collectieve planning en collectief marktonderzoek zijn eveneens voor

beelden van beleidsonderdelen op meso-niveau. Theoretisch kunnen we 

dit afbeelden als in figuur 2.2. 

Marketing instrumenten P 
1 

tot P
6 

pI p2 p) p4 p 5 p6 

• niveau I 

• ni veau 2 

~ 
niveau 3 

niveau 4 T T 

' ' ~ 

) ~ 
• "" accent DOELGROEP 

tig 221Marketing-tak~n op verschillen cje ni-
· · · veaus en beletdsaccenten per mveau. 

Zoals in figuur 2.2 te zien is, zijn de marketing-taken verdeeld over 

de verschillende niveaus. 

Waar het accent of de accenten liggen per beleidsonderdeel is afhanke

lijk van de mate van collectiviteit die in het werk efficient en 

effectief is. Het cliëntencontact vindt uiteraard altijd op het laag-
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ste niveau in het systeem plaats. Planning en informatietaken kunnen 

collectief op hogere niveaus effectief worden uitgevoerd. 

In het algemeen geldt dat naarmate op een hoger niveau collectief 

marketing-taken worden uitgevoerd, de marketing-kosten per eenheid van 

de doelgroep zullen afnemen. Daarentegen zal het moeilijker worden 

zich met het beleid op het specifieke gedrag van afzonderlijke groepen 

te richten naarmate het marketing-beleid op een hoger niveau wordt be

paald. Er ontstaat een coÖrdinatieprobleem zodra het marketing-beleid 

op verschillende niveaus wordt geformuleerd. Men zal dus naar een 

zeker optimum van kosten en doelgroepgerichtheid moeten zoeken. 

Ook in het particuliere bedrijfsleven kunnen we organisaties boven 

het micro-niveau onderscheiden. Voorbeelden daarvan zijn be

drijfstakken: "horizontale verbanden van ondernemingen die elkaar als 

effe'ctieve of potentiële concurrenten ervaren", aldus de definitie 

van Willems (1977). De samenhang is in die sfeer minder groot en ook 

de geneigdheid om bepaalde marketing-taken aan de collectiviteit van 

een hoger niveau prijs te geven is klein. Deze bereidheid is overi

gens afhankelijk van de aard van de industrietak, de aanwezigheid van 

dominante marktleiders en de tijdsomstandigheden. Dit heeft te maken 

met het feit, dat over de geldstroom beslist wordt door de afnemer/ 

cliënt en dat er onderling tussen de bedrijven veel scherpere con

currentie l.S. 

Marketing voor de bedrijfstak is een vorm van marketing, waarbij deze 

gedachte van hiërarchische niveaus in prakt ijk wordt gebracht. Enkele 

voorbeelden zijn: collectieve reclame b.v. voor export van de produk

ten van de bedrijfstak, collectief marktonderzoek, prijsafspraken, 

kwaliteitsafspraken etc. 

Een probleem daarbij vormt de coördinatie tussen de onderlinge niveaus 

waardoor het beleid als een afgestemd geheel op de doelgroep gericht 

is. Met deze beschouwing van de aard en niveaus van organisaties, is 

het toepass ingsgebied van de marketing als vakgebied bepaald. 

2.6. MaPketing in relatie tot bedrijfskunde en andere disciplines 

De vraag of marketing kan worden beschouwd als een wetenschap is even 

moeilijk te beantwoorden als de vraag of bedrijfskunde een wetenschap 

is. In de bedrijfskunde bestudeert men de problematiek van de bestu

ring van organisaties. 
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Ter oplossing van die besturingsvraagstukken worden systemen ontworpen 

die de effectieve besturing van organisaties bevorderen. Daarmee is 

het studie-object van de bedrijfskunde afgebakend en bij de bestude

ring van dit probleemgebied wordt gebruik gemaakt van allerlei be

staande wetenschappelijke disciplines. Voor het vakgebied marketing 

geldt een analoge situatie, waarbij wetenschappelijke methoden van 

verschillende disciplines worden toegepast. In dit stadium van de 

ontwikkeling van het vak is de vraag of we kunnen spreken van een 

wetenscha~niet opportuun. Duidelijkheid omtrent het object van stu

die is niet voldoende om te kunnen spreken van een wetenschap. Er 

zullen ook zelfstandige theorieën of duidelijk omschreven leerstukken 

moeten zijn ontwikkeld. Gedeeltelijk is dit zeker het geval. De toe

komst zal uitwijzen of marketing, evenals in de Verenigde Staten, tot 

een eigen discipline zal evalueren. 

Het steunen op verschillende wetenschappelijke disciplines noemt men 

wel de muÜidisciplinaire benadering. Het met behulp van deze disci

plines ontwerpen van nieuwe op zichzelf staande modellen kan men de 

interdisciplinaire benadering noemen. 

De afgelopen decennia is vooral in de Amerikaanse marketing-literatuur 

aan de interdisciplinaire benadering van marketing-problemen veel be

tekenis gehecht. 

De interdisciplinaire benadering in de marketing wordt door William 

Lazer (1968) als volgt gedefinieerd: 
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"The interdisciplinairy approach to marketing refers to the 

use of all disciplines - soci al, behavioural, physical, 

quantitative and business - to develop marketing insights, 

concepts and theories and to illuminate, investigate and 

solve marketing problems. It includes the application and 

integration of pertinent material to advance marketing. 

It refers t o the blending and cross-fertilizations of 

various discipli nes and their solidification in marketing 

thought. 

Through the integration more wi dely applicable and useful 

marketing concepts and genera l izations are evolving". 



De voornaamste reden dat aan de interdisciplinaire benadering van 

marketing-problemen zo'n belangrijke waarde moet worden toegerekend, 

is gelegen in het werkterrein van de marketing. Men heeft in de 

marketing te maken met: 

- Gedrag van individuele consumenten. 

- Gedrag van groepen consumenten. 

- Gedrag van ondernemers. 

-Gedrag van andere instituties (overheid, non-profit-instellingen). 

- Typische marktvraagstukken met vaak een internationaal karakter. 

Op ieder van deze gebieden zijn vanuit verschillende disciplines 

theorieën opgesteld of men zou dit kunnen doen aan de hand van be

staande theorieën. Deze monodisciplinair opgestelde theorieën blijken 

voor de oplossing van marketing-vraagstukken vaak ontoereikend. Zo 

blijkt bijvoorbeeld de nutstheorie uit de economie niet als zodanig 

bruikbaar ter formulering van marketing-modellen over het consumenten

gedrag. Een synthese van theorieën uit de economie, sociale psycho

logie en sociologie is daarvoor noodzakelijk. 

Pogingen om tot kwantificering van relaties in de marketing te komen 

zullen niet slagen, tenzij men tevens gebruik maakt van gedragswe

tenschappelijke concepten. 

William Lazer onderscheidt de disciplines naar hun bijdrage tot de 

marketing als volgt: 

I. Disciplines die zich vanuit hun gezichtshoek reeds bezighouden 

met problemen, die we tot het marketing-vakgebied rekenen. Dit 

geldt voor d.isciplines als de micro-economie, de bedrijfseconomie, 

de organisatiekunde. 

2. Disciplines die menselijk gedrag bestuderen (psychologie, sociolo

gie en culturele antropologie). 

3. Disciplines die zich bezighouden met maatschappelijke ontwikke

lingen (filosofie, politicologie, macro-economie). 

4. Disciplines die de technieken en hulpmiddelen leveren (wiskunde, 

statistiek, systeemleer, operations research, informatica). 

De huidige (Amerikaanse) situatie wordt door Lazer gekarakteriseerd 

als "marketing, as an area of study is moving from the multi - dis

ciplinary to the i nterdisciplinary s tage". 
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Enkele voorbeelden van marketing-problemen en de bijdragen uit de ver

schillende disciplines zijn de volgende: 

Discipline 

Algemene 

economie 

Bedrijfs

economie 

Econometrie 

Operationele 

research 

Psychologie 

Marketing-mode Z, -theorie 

Prijstheorie, prijselasticiteitsbegrip. 

Break-even analyse, commerc iële budgettering , prijs

calculatie, assortimentskeuze, strategiekeuze, inves

teringsselectie. 

Meting van cumulatieve reclame-effekten (Koyck-model), 

econometrische marketing-mixmodellen. 

Mediaplanning d.m.v. lineaire programmer ing. 

Consumentengedragsmodellen, meting van communicatie

effecten, koopgedrag, koopgewoonten en koopmotieven 

verklaren aan de hand van motivatie, perceptie, atti

tude en leerproces. 

Sociale Modellen van markt segmenta tie, groepsprocessen en 

psychologie -factoren en hun invloed op het kopen, interactie 

en sociologie tussen groep en individu in relatie tot het koopgedrag. 

Vanuit bedrijfskundig gez i chtspunt is de commerciële economi e een 

benadering van het marke ting-vraagstuk in de zojuist geschetste be

tekenis met de nadruk op economische aspekten van he t probleem, even

als de psychologische benadering een accent kent op psychologische 

aspecten. Een begrip bijvoorbeeld als prijsbewustzijn, dat in de 

marketing een belangrijk begrip is, zal door economen gerelateerd 

worden aan het ge ldinkomen; psychologen daarentegen kiezen als in

dicatoren hiervoor persoonlijkhe idskenmerken of de koopgewoonten. Een 

synthese van bei de benaderingen kan misschien t o t meer ve rklarende 

en/of meer operationele modellen leiden. Figuur 2.3 brengt de situatie 

met verschillende discipline s die op marketing- gebieden wer kzaam zijn 

in beeld. 
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m Monodisc i pl ina ire marke ting-modellen 

1&1 Co !TUJle rc i ële economie 

fig 2 3 ~arke~ing_ monc:discipfinair en 
· · · mterd!SCI lma1r benaderd. 

Voor het ontwikkelen van interdisciplinaire marketing-modellen, die 

leiden tot een verbeterde extern gerichte besturing van de organisatie, 

biedt de bedrijfskunde gunstige mogelijkheden. 

2.7. Theorie en prakt ijk van de marketing 

Het vakgebied van de marketing kunnen we rekenen tot de empirische 

wetenschappen, waarvan A.D. de Groot (1970) de volgende exacte om

schrijving geeft: 

"In een empi r ische wetenschap wordt getr acht binnen een 

bepaalde sector van de wereld, de verschijnse len 

systemati sch te beschrijven, te ordenen, t e r egis treren 

te begrijpen en te verklaren, teneinde nieuwe verschijn

se l en t e kunnen voorspellen". 

Voor de wij ze waar op dit proces plaatsvindt gebruikt De Gr oot de t erm 

empirische cyclus (observa tie-induct ie-deductie-toets i ng-eval uati e ). 

Een dergelijke cyclus kunnen we ook herkennen, wanneer we nagaan, hoe 

de verzameling kennis die we het vakgebied marketing noemen, tot stand 

gekomen is. Dan moeten we consta teren dat veel theoretische marketing

conce pten, zoals mar k tsegmentatie, positionering , marke ting-mix en 

produkt portfolio i n de leerboeken ter echt z ijn gekomen, niet zo zeer 
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vanuit empirisch onderzoek, maar meer door veralgemenisering vanuit de 

praktijk. Het wetenschappelijk onderzoek in de marketing, aldus een 

verwijt van R.J. Lutz (1979), is tot nu toe hoofdzakelijk gericht op 

het consumentengedrag en op de toepassing van mathematische en sta

tistische technieken bij de beleidsvorming. Er is veel minder onder

zoek gedaan naar hoe organisaties omgaan met ruilhandelingen. Daarop 

zou volgens Lutz in feite het normatieve marketing-model moeten 

steunen. Lutz constateert een grote kloof tussen het beschrijvende 

onderzoek en normatieve marketing-modellen. 

Ook wordt geconstateerd dat vanuit het wetenschappelijk onderzoek ont

wikkelde gedragswetenschappelijke en wiskundige modellen nog weinig 

toepassing vinden in de praktijk. 

Wij onderschrijven deze kritiek, doch wij zien wel een rol weggelegd 

voor op zich eenvoudige modellen in het kader van het marketing

informatiesysteem. Voorop staat dan de functie in de dataverwerking. 

Wij zijn dan ook van mening dat de studie van marketing-informatie

systemen gericht op de besluitvorming, alsmede naar het proces van 

beslissen en de basis waarop beslist wordt, in de toekomst meer aan

dacht verdient. 

Weliswaar is veel onderzoek gedaan naar besluitvormingsprocessen in 

het algemeen. De door Lutz gesignaleerde lacune heeft naar onze mening 

dan ook betrekking op vraagstukken als de implementatie van marketing

beginselen, de organisatie van de marketing-functie en van de marke

ting-informatieverzorging en dergelijke specifieke marketing-beleids

problemen. 
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HOOFDSTUK 3. DIENSTVERLENING 

3.1. Inleiding 

Organisaties zonder winstoogmerk zijn in het algemeen dienstverlenende 

organisaties, d.w.z. het produkt is immaterieel van aard. Er zijn ook 

organisaties zonder winstoogmerk die wel degelijk tastbare produkten 

leveren, zoals sommige staatsbedrijven als PTT en de Staatsuitgeverij, 

maar dit zijn uitzonderingen. Het is daarom relevant ~n een studie 

over deze organisaties een beschouwing op te nemen over dienstverle

ning en de marketing van diensten. Daarbij staat voorop, dat de kern 

van de marketing-benadering voor wat betreft de afzet van diensten 

niet wezenlijk verschilt, maar dat de aard van het aanbod aanleiding 

geeft tot een aangepast en anders geaccentueerd marketing-beleid. Na

dat wordt vastgesteld wat de betekenis van de dienstverlenende sektor 

is, wordt het begrip dienst nader gedefiniëerd in vergelijking met 

tastbare produkten. Daarbij zal blijken dat hier bepaald geen sprake 

is van een dichotomie, maar dat veel tastbare produkten ook elementen 

van dienstverlening bevatten. Ook het omgekeerde kan worden gezegd. 

Het hoofdstuk wordt besloten met de implicaties voor het marketing

beleid. 

3.2. De betekenis van de dienstverZenende seotor 

De dienstverlenende sector omvat zowel organisaties die met de doel

stelling van "continuiteit door winst" opereren als non-profit

organisaties. De profit-sector noemt men dan wel de tertiaire sector 

terwijl de dienstverlenende bedrijven zonder winstoogmerk ook wel 

worden aangeduid met de naam kwartaire sector. De betekenis van deze 

sector is sedert de 2e wereldoorlog steeds groter geworden. 

In tabel 3.1, die een beeld geeft van de verschuivingen van de Neder

landse beroepsbevolking over de drie sectoren Landbouw, Nijverheid 

en Dienstverlening, wordt deze struktuurverandering geillustreerd. 

De kwartaire sector bood in 1980 werk aan ongeveer 25% van de beroeps

bevolking. 
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- procentuele aandel en -

Jaar Landbouw Nijverheid Diensten (incl. overheid) 

1849 44,1 24,1 31,8 
1930 20,6 36,4 43,0 
1965 8,6 41,9 49,5 
1978 6,1 31,8 62, I 

Periode - mutatie in procent-punten per jaar -

1849/59 - 0,66 + 0,21 + 0,45 
1859/09 - 0,18 + 0,13 + 0,05 
1909/20 - 0,45 + 0 , 26 + 0,18 
1920/47 - 0,15 + 0 , 04 + 0,11 
1947/65 - 0,59 + 0,28 + 0,31 
1965/78 - 0,19 - 0, 78 + 0,97 

tabe/.3.1. De verdeling van de Nederlandse be-
roepsbevolking over drie sectoren 

Bron: Bewerkt naar J.J. van Duijn, Economisch beleid en industriële 

ontwikkelingsfase (tabel 1): WRR serie "Voorstudies en achter

gronden", Den Haag, 1980. 

(Ontleend aan WRR-rapport 18-1980 "Plaats en Toekomst van de Neder

landse Industrie"). 

De samenstelling van de dienstverlenende sector in ·Nederland wordt in 

tabel 3.2 in beeld gebracht. 

In deze tabel 3.2 omvatten de SBI-codes 61 t/m 85 met code 98 de 

tertiaire sector, terwijl de kwartaire sector de codes 90 t/m 97 om-

vat. 

Om een inzicht te krijgen in de wijze van organisatie van de commer

ciële dienstverlenende sector wordt in tabel 3.3 (blz 32) aangegeven 

de verdeling van het aantal bedrijven naar klassegrootte. 

Ter vergelijking is de verde ling van de industriële sector opgenomen 

(de secundaire sector). 
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BQdrij fsklasse (volg<mo indding SBI 1974 CBS) 

SBI 
code 

61/62 
63/64 
65/66 
67 
68 
71/72 
73 
74 
75 
76 

77 
BI 
82 
83 

84 
85 

90 

91 
92 
93 
94 
95 

96 
97 

98 

Bedrij fsklasse 

Groothandel 
Tussenpersoon in de handel 
Detailhandel 
Hotels, restaurants, café's e.d. 
Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 
Spoorwegen, wegvervoer 
Zeevaart 
Binnenvaart 
Luchtvaart 
Hulpbedrijven voor het vervoer (expediteurs, 
reisbureaus, opslag e.d.) 
Conmunica tiebedrijven 
Bankwezen 
Verzekeringswezen 
Exploitatie van en handel in onroerende 
goederen 
Zakelijke dienstverlening 
Verhuur van machinea e.a. roerende 
goederen 
Openbaar Bestuur Defensie en wettelijke 
sociale verzekeringen 
Religieuze organisaties e.d. 
Onderwijs 
Gezondheids- en veterinaire diensten 
Maatschappelijke dienstverlening 
Sociaal-culturele, culturele 
ins te 11 ingen 
Sport en recreatie 
Bedrij fs- en werknemersorganisaties, 
research-instellingen, overige sociale 
organisaties 
Overige dienstverlenende bedrijven 

Totaal dienstverlenende sector 

aanial werknemers 

absoluut in % van 
totaal 

x 1000 

283 
8 

285 
61 
61 

130 
33 

8 
17 

24 
77 

116 
53 

29 
213 

85 

344 
10 

266 
276 
137 

43 
20 

30 
76 

2.685 

10,6 
0,3 

10,6 
2,3 
2,3 
4,8 
I ,2 
0,3 
0,6 

0,9 
2,9 
4,3 
2,0 

1,1 
7,9 

3,2 

12,8 
0,4 
9,9 

10,3 
5, I 

I ,6 
0,7 

1,1 
2,8 

100% 

Het aantal werknemers in de dienst
tabel 3.2 verlenende sector per bedrijfsklasse 

(1980) 

Bron: CBS, Statistiek Werkzame Personen, 1980. 
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Aantal bedrijven 
') 

Grootteklasse naar 

aantal werknemers 
secundaire tertiaire kwartaire 
sec tor sector sector 1 1

) 

(industrie) (coll!Derciële (excl.overheid) 
dienstverlening) 

abs. 7. abs. 7. abs. 7. 

500 werknemers en meer 266 0,5 203 0,2 179 0,5 
I 00 - < 500 werknemers 1.508 2,8 I .124 0,8 819 2,4 
20 - < 100 werknemers 7.902 14,5 8.438 6,1 2.822 8,2 
10 - < 20 werknemers 7.493 13,8 13.291 9, 7 1.984 5. 7 

<I 0 werknemers 3 7. 238 68,4 114.180 83,2 28.811 83,2 

Totaal 54.407 100 % 137.236 100 % 34.615 100% 

tabei331Aa':tal bed:l)ven ':aar grootteklasse in 
· · de mdusfne-en dienstverlenende sector. 

Bron: CBS Heerlen (stand per I januari 1982) 

') Onder bedrijf wordt verstaan juridische eenheid. 

'')Exclusief openbaar bestuur, onderwijs, religieuze organisaties. 

We zien uit de tabellen 3.1 en 3.3, dat niet alleen de tertiaire 

sector twee maal het aantal werknemers van de industrie telt, maar 

dat het aantal bedrijven ruim twee maal zo talrijk is. Daarbij is de 

dienstverlenende sector kleinschaliger, gezien het relatief groter 

aantal kleine bedrijven. In de kwartaire sector komt men zowel grote 

organisaties als kleinere tot zeer kleine bedrijven tegen. 

De toegevoegde waarde van de dienstverlenende sector (excl. de over

heid) in % van het nationaal inkomen steeg van 34% in 1965 naar 50% 

in 1980 (Bron: Statistisch Zakboek CSB, 1981, blz. 256), hetgeen even-

eens de toenemende relatieve betekenis van de dienstverlenende sector 

illustreert. 

Niettemin is de toepassing van marketing-principes in deze sector 

minder sterk ontwikkeld dan in de industrie en neemt het gebruik er

van pas de laatste jaren toe. 

3.3. Diensten en produkten: enkele verschilpunten 

Een dienst is een immaterieel of ontastbaar goed. Diensten onder

scheiden zich van produkten op een groot aantal punten. De volgende 
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verschillen worden besproken, welke punten van verschil grotendeels 

werden ontleend aan Rathmell (1974). 

1. Er vindt géén eigendomsoverdracht plaats. 

De afnemer bevindt zich in een veel afhankelijker positie, want hij 

kan het aanbod alleen maar beoordelen in relatie tot de producent 

op het moment van de dienstverlening en vaak zelfs pas daarna. 

2. Diensten zijn niet op voorraad te produceren. 

De produktiecapaciteit moet zijn afgestemd op de vraagpieken. 

Een flexibele capaciteit, waardoor het aanbod kan worden aangepast 

aan de vraag, is niet altijd mogelijk. De dienstverlening vereist 

immers investeringen, bv. vliegtuigen bij een luchtvaartmaatschap

pij, en bovendien draagt de factor arbeid steeds meer een vast 

karakter. Vooral in de dienstverlening, waar specialisme vereist 

is, vormt de aanwezige personele capaciteit een investering, die 

leidt tot vaste kosten i.p.v. variabele kosten. Nieuw personeel 

vereist vaak aanzienlijke investeringen in training, opleiding en 

motivatie. 

3. Uniforme kwa~iteitsnormen ontbreken. 

De prestatie per situatie en per incident kan verschillen en 

meting van de kwaliteit, op subjectieve wijze, kan alleen achteraf 

plaatsvinden. De kwaliteit van de dienstverlener meet men veelal af 

aan criteria als opleiding, prestatie in het verleden, reputatie 

e.d. Op ordinaal meetniveau kan via opiniepeilingen onder cliënten 

wel een kwaliteitsoordeel worden gevraagd. Een dergelijk meetin

strument is in een van de volgende hoofdstukken uitgewerkt voor 

een universitair rekencentrum (zie hfdst. 7). 

4. Diensten zijn niet octrooieerbaar, behoudens auteursrecht en 

octrooien op sommige werkmethoden. 

Bij innovatie bestaat slechts tijdelijk een marktvoorsprong. Over

dracht van beroepskennis vindt daardoor ongewild plaats (Bilsen 

en Bracke, 1979). 

5. Produktie e~ verkoop ver~open bij persoon~ijke dienstver~ening vaak 

in een simu~taan proces. Er is een interactie tussen produktie en 

verkoop en beide functies zijn niet altijd te scheiden, zoals dit 

in een industrieel bedrijf voorkomt. Verkooppersoneel participeert 

in veel gevallen in de produktie. Dit heeft vergaande consequenties 

voor het marketing-beleid. 
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6. Bij dienstverlening participeert de cLiënt in het produktieproces. 

Dit impliceert, dat in tegenstelling tot de industriële produktie, 

de afnemer naast de producent een zichtbare rol speelt in de organi

satie. Duidelijke voorbeelden zijn de onderwijsinstellingen en de 

gezondheidszorg. In mindere mate komt dit voor bij banken, in het 

personenvervoer of bij welzijnsinstellingen. 

7. DienstverLening is sterk arbeidsintensief. 

De faktor arbeid is kwalitatief en kwantitatief bepalend voor de 

aard van de dienstverlening en de bereikte satisfactie bij de af

nemer. Naarmate deze gevoeligheid voor de faktor arbeid toeneemt, 

is de kwaliteit moeilijker te beheersen. 

8. Diensten zijn niet tastbaar. 

In het algemeen bestaan diensten uit een aantal elementen, waarvan 

sommige een tastbaar karakter hebben (bv. een rapport van een 

adviesbureau), en niet tastbare elementen (de adviesverlening op 

zich, dus het werk dat vooraf gaat aan het aanbieden van het rap

port en de fellow-up). 

3.4. EnkeLe cLassificaties van diensten 

De indeling in produkten en diensten is geen dichotomie. 

Veeleer is sprake van een geleidelijke overgang van produkten, waarin 

elementen van dienstverlening voorkomen, of waaraan dergelijke elemen

ten verbon4en zijn, naar diensten, waarbij tastbare produkten geen rol 

meer spelen. Het is daarom zinvol enkele classificaties van diensten 

nader te bekijken. 

De mate van contact met de afnemer is een ingang voor de classificatie 

van diensten. De mate van betrokkenheid van de afnemer bij het pro

ductieproces heeft consequenties voor de efficiency in de produktie. 

Zo stelt Chase (1978) dat hoe minder de afnemer direct contact heeft 

met het dienstverlenend systeem, hoe groter de mogelijkheden voor het 

systeem zijn om maximaal efficient te opereren en omgekeerd. Hij 

classificeert diensten dan ook naar de mate van contactintensiteit 

afnemer/systeem, zoals in figuur 3.1 is weergegeven. Deze indeling is 

niet beperkt tot zuiver dienstverlenende systemen, omdat veel produk

ten dienstverlenende aspekten bevatten en men dus een schaal zou kun

nen maken naar contactintensiteit afnemer/producent die alle produkten 

en diensten omvat. 
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lzeer contact
lintensief I 

r~et of. nauwe~ ijks I 
rontact lntensl.ef 

Gezondheidszorg 
Onderwijs 
Hotels 
Restaurants 
Religieuze organisaties 
Recreatieve voorzieningen 
Bankkantoren, reisbureau 
Locale postkantoren 
Adviesbureaus, makelaars 
Detailhandel 
Gemeentediens ten 
Postorderbedrij ven 
Groothandel 
Rijksoverheid 
Produktie van material handling systemen 
Machinefabriek 
Fabriek van duurzame consumptiegoederen 
Chemische industrie 
Mijnbouwonderneming 

fig. 3.1. 
Classificatie van dienstverlenende 
systemen naar de mate van contact 
tussen afnemer en systeem tijdens 
de produktie. 

Een andere indeling van diensten, waarbij de mate van arbeidsintensi

teit het voornaamste classificatiecriterium is, is die van Thomas 

(1978). In figuur 3.2 is deze indeling weergegeven. Behalve de mate 

van arbeidsintensiteit speelt in deze classificatie de scholingsgraad 

van het dienstverlenend personeel in tweede instantie een rol. 

We zien ook in deze indeling, evenals in die van Chase, dat de in

deling in diensten en produkten niet een dichotomie is, maar dat de 

ene categorie geleidelijk overgaat in de andere. 

Een voorbeeld is een bedrijf, dat apparatuur voor material handling 

levert, maar voorafgaande aan de levering probleemoplossende adviezen 

geeft (engineering). Hier is het tastbare produkt ingepast in de 

dienstverlening. 

De sterk stijgende loonkosten hebben in de dienstverlening geleid tot 

een tendens, die door Levitt (1976) als de industrialisering van de 

dienstverlening werd beschreven. Hij onderscheidt daarbij drie vormen 

van industrialisering: 

I. "Hard teahnologi es": menselijke arbeid wordt overgenomen door 

machines en automaten, bv. het automatisch bankloket . 
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Verkoop- Bioscopen Vliegtuigen Tuinonderhoud Reparatie Advocaten 
automaten Taxi's Computer Bewaking Loodgieter Adviesbureaus 
Autowas- Openbaar "time sharing" Glazenwasser Maaltijd- Ingenieurs-
automaten s tadsvervoer Rijschool Hulp in de verstrekk ing bureaus 
Geautomati- Wasser ij en Bibliotheek huishouding Uitl.endbu- Accountant 
seerd bank- Stadsreini- reaus Medisch 
loket ging specialist 
PTT Onderwijs 

fig. 3.21Indeling van diensten naar arbeidsinfens iteit (Thomas 1978) 



2. "Soft tech:nologies": het dienstverleningssysteem wordt zodanig in

gericht, dat de cliënt zichzelf kan bedienen in plaats van door 

intensieve interactie met personeel, bv. supermarkets, zelfbedie

ningswarenhuizen, self-service-restaurants enz. 

3. "Hypr>id technologies": deze vorm van dienstenindustrialisatie is 

een combinatie van kapitaaluitrusting en zorgvuldig door planning 

beheerste industriële systemen, die er op gericht zijn het dienst

verleningsproces efficienter, meer geordend en sneller te laten 

verlopen. Een voorbeeld is een met behulp van de computer beheerst 

transportsysteem voor wegvervoer met trucks. 

Zoals reeds eerder gesteld neemt de beheersbaarheid van dienstver

lenende systemen toe met de mate van "industrialisering" van het 

systeem. Er komen daardoor meer tastbare elementen in het diensten

aanbod, waarmee we komen aan de bespreking van een ander kenmerk van 

diensten: het immateriële karakter. 

Tenslotte is er de classificatie van Shostack (1977), waarmee wordt 

geillustreerd, dat de algemene uitspraak dat diensten immaterieel en 

niet tastbaar zijn, onjuist is. Hij vertolkt een veel genuanceerder 

standpunt, dat dichter bij de werkelijkheid ligt. Hij classificeert 

produkten en diensten op basis van het aantal van de ontastbare ele

menten in het aanbod. Dit is in figuur 3.3 weergegeven langs een con

tinuum, lopend van overwegend ontastbare elementen (onderwijs), naar 

het andere schaaluiterste van overwegend tastbare elementen (zout). 

zout 

~ fris-
dranken 

~ 
was-
middelen 

4 
' alto s snack-

overwegend baf overwegend 
tastbare o tastbare 
elementen 

• recll-

elementen 

bureaus ~ 
luchtvaart 

adv~es-
bureaus 

onderwijs 

fig.3.3. Schaal va_n marktaanbod op basis van 
het cn tenurn tastbaarheid. 
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3.5. De marketing van diensten 

De analyse in de voorafgaande paragraaf heeft aangetoond, dat het 

onderscheid tussen produkten en diensten bepaald geen dichotomie is, 

maar beter gesproken kan worden van een meer en minder dienstverlenend 

karakter van het marktaanbod. 

In deze paragraaf zullen we ingaan op de consequenties voor het mar

keting-beleid van de verschillen tussen aanbod met een meer dienst

verlenend karakter en de traditionele produkt-marketing. 

Deze consequenties voor het marketing-beleid zijn van grote betekenis 

en vloeien vooral voort uit het feit dat produktie en consumptie van 

diensten zo sterk met elkaar interacteren. In dienstverlenende organi

saties kunnen we dan ook een organisatorische tweedeling onderscheiden. 

Enerzijds is er het personeel, de afdelingen en gebouwen, waar inter

akties tussen cliënten en dienstverleners zich voltrekken, en ander~ 

zijds dat deel van de organisatie, waar die interaktie zich niet af

speelt. Dit laatste deel betreft het ondersteunende deel van de or

ganisatie, dat buiten het gezichtsveld van de cliënten blijft. Men 

spreekt voor wat betreft het gebouw wel van resp. het open en gesloten 

gedeelte van de dienstverlenende organisatie. Conform deze tweedeling 

wordt door sommige auteurs (zie bv. Grönroos, 1980 en Eiglier en 

Langeard, 1976) dan ook terecht een onderscheid gemaakt in marketing

variabelen die niet direkt met interäctieprocessen te maken hebben en 

de z.g. in~eractieve marketing-variabelen. Deze laatste variabelen 

zijn gericht op de beheersing van de instrumenten, voor zover die 

betrekking hebben op de produktie-consumptie-interaktie tussen dienst

verlener en afnemer. In die interaktie verschilt namelijk de diensten

marketing van de produkten-marketing. 

Men rangschikt als niet-inte~actieve marketing-va~abelen (GrÖnroos 

spreekt ·van "traditionele marketing-variabelen"): 

- basisnut van de dienst (dienstenontwikkeling); 

- persoonlijke verkoop door nie t-dienstverlenend personeel (bv. de 

account manager en de reisagent); 

-niet-interactieve communicatie (reclame bv.); 

- public relations (corporate image); 

prijsbeleid. 
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Als de interactieve marketing-vari abe len kan men beschouwen: 

-het dienstenconcept (proces van dienstverlening); 

- de toegankelijkheid/bereikbaarheid van de dienstverlening (vgl. 

distributie), evenals de vestigingsplaatskeuze; 

- De interactieve personeel-cliënten-co~unicatie; 

- bijkomende diensten, die als extra dienst worden geleverd, bv. TV 

op een hotelkamer e.d.; 

- cliënteninvloed in het dienstenproduktiesysteem. 

De interactieve marketing-functie omvat de laatstgenoemde marketing

variabelen en betreft dat deel van de organisatie, waarmee de cliënt 

tijdens de dienstverlening wordt geconfronteerd, het z.g. open ge

deelte . Personeel en omgeving vormen daarin de belangrijkste faktoren. 

Zo is bv. voor bankkantoren de inrichting, lay-out en sfeer een inter

actief marketing-instrument, evenals het functioneren van het balie

personeel. De marketing-functie doortrekt bij de dienstverlenende 

onderneming veel meer de totale organisatie, dan bij de industriële 

organisatie. In de industriële organisatie is de marketing-functie 

meer beperkt tot een bepaalde marketing-afdeling. Grönroos (1980) 

concludeert dan ook, dat het oprichten van marketing-afdelingen op 

zich geen zinvolle methode is om marketing in een dienstverlenende 

organisatie in te voeren. lien zal zich moeten realiseren dat: 

"the marketing function is a key function in the service sector. Even 

if the term marketing is not used in conneetion with the activities 

in the buyer/seller interactions, rnanaging these activities is a 

marketing function" (GrÖnroos, 1980). 

De variabele personeel wordt in de dienstverlenende sector dan ook 

als expliciet marketing-instrument beschom.rd. 

Bilsen en Bracke ( 1979) zeggen het als volgt: "~1eer dan in een onder

neming die tastbare produkten verkoopt, is elke medewerker van een 

bedrijf in een dienstensector de persoon die het marketing-beleid van 

de onderneming waarmaakt". Ditzelfde kan worden gezegd van organisa

ties zonder winstoogmerk. Het personeel zal voor een belangrijk deel 

de fun·ctie van dit soort organisaties moeten bevestigen tegenover de 

doelgroep, waarvoor de organisatie in het leven geroepen werd. 
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Ten aanzien van de andere marketing-variabelen kunnen bijzondere 

accenten en problemen worden onderkend bij toepassing in de dienst

verlenende sector. 

Ten aanzien van het produkt kan bv. het kwaliteitsprobleem worden ge

noemd. Zoals al eerder in dit hoofdstuk besproken, ontbreken kwali

teitsnormen, omdat de prestatie per situatie en per incident kan ver

schillen. De kwaliteit kan zelfs rnede bepaald worden door de inbreng 

van de afnemer zelf in het d-ienstverleningsproces. Grönroos (1980) 

splitst de dienstenkwaliteit in drie elementen: 

I. De technische kwaliteit: deze verwijst naar het concrete resultaat 

van de dienstverlening, bv. een uitstekende maaltijd in een restau

rant. 

2. De functionele kwaliteit: deze verwijst naar de manier waarop de 

dienstverlening plaatsvindt. Bij een restaurant bijvoorbeeld heeft 

dit betrekking op de sfeer, inrichting en bediening binnen de eet

gelegenheid. 

3. Het corporate image: de afnemer zal in zijn koopgedrag bij gebrek 

aan inzicht in de technische en functionele kwaliteit vaak afgaan 

op het beeld dat hij van het dienstverlenend bedrijf heeft. Dat 

beeld ontleend hij aan het algemene imago, dat bij het publiek of 

bij insiders leeft ten aanzien van het betrokken bedrijf. Meer nog 

dan bij industriële bedrijven is het corporate image van dienst

verlenende bedrijven een belangrijk actief ten behoeve van het 

marketing-beleid. 

Een ander probleem van dienstverlenende bedrijven betreft de door

voering van organisatieveranderingen 1n het produktiesysteem. 

Anders dan bij industriële bedrijven leiden dergelijke verande

ringen eveneens tot verandering in het gedrag van de consument. 

Deze is immers een participant in het produktiesysteem zelf. De 

organisatie en haar know how vormt dus, als het ware zelf, mede 

het produkt als marketing-instrument. Dit geldt uiteraard voor wat 

eerder genoemd werd het zichtbare deel van de organisatie. 

Het instrument promotie levert de dienstverlenende sector eveneens 

enkele problemen op. Op de eerste plaats is het overdragen van het 

beeld van een dienst veel lastiger dan van een tastbaar produkt. 
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Men tracht langs allerlei wegen de dienstverlening min of meer in tast

bare vorm weer te geven door middel van de omgeving, waarin de dienst

verlening plaatsvindt (het gebouw, de sfeer) of men hanteert een be

paalde standaardformule, die de dienstverlening uniformeert (bv . Huis

stijl). 

De afnemer verkrij g t op die manier een concreter beeld van de dienst. 

We zien dit bv. bij hotelketens, restaurants, bankfilialen e.d. Hoe 

beter men er in slaagt om de dienstverlening te conc retiseren hoe meer 

deze vatbaar wordt voor traditionele marketing (zie Shostack, 1977). 

De distributie van diensten wijkt op wezenlijke punten a f van d i e van 

produkten. De dienstendistributie is namelijk een distributie van het 

produktiesysteem. Vandaar dat decentralisatie voor het zichtbare deel 

van de organisatie een kenmerkend aspekt van dienstverlening vormt. 

De investeringen in het produktiesysteem zijn veelal investeringen in 

profess ionaliteit van het personeel en in de gebouwen. Onderwe rpen 

als vestigingsplaatsanalyse zijn voor diens tverlening aan de consument 

dan ook van grote betekenis. 

Ten aanzien van het pr i j sbeleid kunnen we in vergelijking met de mar

keting van produkten weinig verschillen constateren. Bij de levering 

van diensten zal men met behulp van prijsdi fferentiatie trachten het 

dienstverlenend systeem optimaa l te bezetten (stille seizoen-tarieven, 

piekuurtarieven, charterprijzen bij de luchtvaart). De bezettingsgraad 

speelt een belangrijke rol, maar ditzelfde kan voor veel produkten ook 

worden beweerd. Diensten kunnen echter niet op voorraad wor den gepro

duceerd, zodat de bezettingsgraad van he t systeem bij dienstverlening 

een pregnantere rol speelt. Het op voorraad leggen van produkten ver

eist daarentegen extra vermogen. Dit doet het verschil roet dienst

verlening weer grotendeels teniet. De verschillen t.a.v. het pr ijs

beleid zijn dan ook gering. 

3. 6. Prof essionele diens t ver lening 

De marketing van professionele diensten krijgt in de literatuur af

zonderlijk aandacht (zie bv . Wilson, 1972). Onder professionel e diens

ten verstaat men die diensten, die van adviserende en probleemoplos

sende aard zijn. Ze worden verstrekt door dienstverlener s die een 

profes s ie beoefenen die een zekere erkenning genie t en waarvan de 

41 



beoefenaren onderling bepaalde gedragsregels, tradities en beroeps

ethiek kennen. Professionele diensten kunnen zowel aan individuele 

afnemers (consumenten) als aan bedrijven worden verleend (zie Gummesson, 

1981). Enkele voorbeelden zijn diensten van advocaten, notarissen, 

artsen, management consultants, marktonderzoekers, accountants e.d. 

In de Nederlandse statistiek (zie tabel 3.2) spreekt men van zakelijke 

dienstverlening. 

Wittreich (1966) noemt als kenmerkend voor de marketing van profes

sionele diensten: 

- De professionele dienstverlener biedt eigenlijk als produkt aan: 

onzeke~heids~eductie met betrekking tot problemen in of rond het 

bedrijf van de afnemer. 

- Verkoper en producent van professionele diensten z ijn in één persoon 

verenigd. De functie van de verkoper, zoals die bij tastbare pro

dukten bestaat, is bij professionele dienstverlening niet bruikbaar: 

marketing en produktie interacteren in hoge mate. De professionele 

dienstverlener is zijn eigen verkoper. Het is niet mogelijk de 

verkooptaak af te zonderen en te delegeren aan een pure verkoper. 

- Het begrip en het doorzien van fundamente~e bedrijfsprob~emen , waar

voor de (potentiële) afnemer een oplossing zoekt, is essentieel voor 

het succesrijk verlenen van diensten. 

Wilson (197 2) onderschrijft deze drie sleutelbegrippen en baseert daar 

voor een belangrijk deel zijn stellingen met betrekking tot de mar

ke ting van professionele dienstverlening op. Naar zij n meni ng is de 

marketing-benadering, die er op ger i cht is problemen van cliënten te 

begrijpen, onzekerheid bij die cliënten te reduceren en professiona

liteit te tone n, de enige waarvan een duurzaam succes in de markt mag 

worden verwacht. 

Het probleemoplossend vermogen, meer nog dan het concrete produkt, 

is van belang bij het marktsucces. De z.g. USP (Unique Selling Pro

position) van de dienstverlenende organisatie is juist gelegen in dit 

probleemoplossend vermogen. Dit impliceert uiteraard ook dat profes

sionele competentie en vaardigheden aanwezig zijn en dat er een dui

delijke visie bestaat op de grenzen van het vakgebied waarbinnen men 

probleemoplossingen kan leveren . Men moet weten waartoe de organisatie 
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wel en waartoe de organisatie niet in staat is. Op basis van de USP 

kiest men zorgvuldig de marktsegmenten die men kan en wil leveren. 

Wilsen vat het als volgt kernachtig samen: 

"Noodzakelijk is een tweezijdige benadering in de richting van de 

cliënten en in de richting van de organisatie. In deze tweezijdige 

benadering tracht men de eisen van de cliënt en de output van het be

drijf zo dicht mogelijk tot elkaar te brengen in termen van de behoef

ten van leverancier en ontvanger van diensten. Hoe nauwer de integra

tie, hoe groter de mogelijkheden van het professionele dienstenver

lenende bedrijf om op een bevredigend winstniveau te blijven opereren" 

(Wilson, 1972, blz. 156). 

Behoudens de overigens belangrijke informatie van referenten, beschikt 

de potentiële cliënt van een dienstverlenend bedrijf niet over veel 

mogelijkheden om vooraf het probleemoplossend vermogen van zijn po

tentiële leverancier in te schatten. De cliënt zal derhalve afgaan op 

het vertrouwen dat het gedrag van de professionele adviseur zelf in

boezemt. Mahon (1978) legt dan ook sterk de nadruk op wat hij noemt 

het "communiceren van vertrouwen" door externe activiteiten, zoals 

voordrachten, publicaties, commissielidmaatschappen en het bekleden 

van maatschappelijk hoog gewaardeerde nevenfunkties. Hij heeft dit 

uitgewerkt voor het accountantsberoep. 

Kotler en Connor (1977) noemen als belangrijke marketing-strategie 

voor de professionele dienstverlener: 

Het ontwikkelen van een gunstig professionaliteitsimago. Het tonen 

van professionaliteit kan op allerlei wijzen gerealiseerd worden zo

als lidmaatschappen van beroeps- en andere organisaties, posities in 

de besturen van organisaties, voordrachten en publikaties in media 

die de potentiële cliënten bereiken, cursussen organiseren, beschik

baar stellen van studiebeurzen en subsidies voor onderzoek. (zie ook 

Gummesson, 1981). 

Kotler en Connor wijzen een strategie van minimale marketing, waarbij 

men er van uitgaat, dat het produkt, gezien de hoge kwaliteit, zich

zelf wel verkoopt, van de hand. Het grootste nadeel van deze afwach

tende strategie is dat het bedrijf niet bewust zijn marktsegmenten 

kiest en dat o.a. ongewenste cliënten op de dienstverlening afkomen. 

Het is een strategie waarbij men ervan uitgaat dat concurrenten slechtere 
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kwaliteit leveren, dat deze geen moderne praktische dienstenmarketing 

toepassen en men stelt te veel vertrouwen in het duurzame hoge kwali

teitsirnaga bij de potentiële cliënten. 

Zij wijzen eveneens af een strategie van "hard selling" met scherpe 

prijzen, verkooptrucs en overdrijving in woord en geschrift. Deze 

strategie heeft niets met marketing te maken en negeert de basis van 

het marketing-proces: het kiezen van doelen en doelgroepen, ontwikke

ling van aansluitende diensten, planning- en informatiesystemen en 

marketing control. Op korte termijn heeft een dergelijke strategie 

wellicht succes. Op langere termijn echter dreigt men met de verkeerde 

cliënten te blijven zitten en geen duurzame relaties met een welover

wogen gekozen cliëntengroep te kunnen realiseren. 

De toepassing van marketing in de professionele dienstverlening kent 

wel enkele belemmerende faktoren: 

I. Afkeer van commerciële bezigheden bij de professionele dienstver

leners. Deze zien zich meer als experts en vakspecialisten dan als 

ondernemer. 

2. Beroepsethiek en gedragscode van de beroepsorganisaties legt vaak 

beperkingen op aan het te voeren marketing-beleid bv. accountants, 

advocatenkantoren, notarissen en organisatie-adviseurs. 

3. In de sector professionele dienstverlening leeft nog vaak het idee, 

dat marketing en verkopen identiek zijn. Daar het verkopen door de 

regels genoemd onder 2. vaak uitgesloten is, besteedt men dan ook 

geen aandacht aan de marketing. 

Er valt een ontwikkeling te bespeuren, waarbij de belangstelling voor 

toepassing van marketing in de professionele dienstverlening geleide

lijk toeneemt en daarmee de aversie tegen het begrip vermindert. 

Deze ontwikkeling is mede toe te schrijven aan de slechte economische 

ontwikkeling en de daarmee toenemende concurrentie op de markt voor 

professionele dienstverlening. 

v. 7. Samenvatting 

De betekenis van de dienstverlenende sector, waarin de meeste organi

saties zonder winstoogmerk opereren, is de afgelopen jaren sterk toe

genomen. Op een aantal belangrijke punten zijn er verschillen tussen 

dienstverlening en levering van industriële produkten aan te wijzen. 
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Deze verschillen betekenen niet dat er sprake is van een dichotomie 

diensten/produkten; veeleer is er sprake van een grijs overgangsge

bied, waarin elementen van dienstverlening deel uitmaken van het pro

duktaanbod, terwijl ook het omgekeerde het geval is. 

Als gevolg van eerder genoemde verschillen zijn er in het marketing

beleid van dienstverlenende organisaties specifieke accenten te her

kennen. Vooral de interactie van produktie en consumptie van diensten 

en het feit, dat de cliënt in het produktieproces van de dienstver

lenende organisatie zelf een actieve rol speelt, heeft consequenties 

voor het marketing-beleid. Er zijn zg. interactieve marketing-instru

menten, zoals personeel, een deel van het gebouw en haar inrichting 

en atmosfeer, die de interactie tussen cliënt en dienstverlener be

palen. Deze variabelen bepalen in belangrijke mate de afloop van het 

proces van dienstverlening en daarmee de kwaliteit van de dienst

verlening. 

In de organisatie van een dienstverlenend bedrijf kunnen we een open, 

voor cliënten toegankelijk deel en een besloten, meer ondersteunend 

gedeelte onderscheiden. 

De variabele personee~, beter gezegd professionaliteit, speelt in 

nog belangrijker mate een rol bij professionele dienstverlening. Dit 

type van dienstverlening, waarbij het gaat om het oplossen van pro

blemen voor cliënten met behulp van een bepaalde professie, neemt 

een afzonderlijke plaats in binnen het terrein van de marketing van 

diensten. 
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HOOFDSTUK 4. ORGANISATIES ZONDER WINSTOOGMERK EN HAAR RUILRELATIES 

4.1. Inleiding 

Organisaties zonder winstoogmerk vormen een verzameling van bedrijve~ 

die niet gericht zijn op het verdienen van geld door het vervullen 

van functies, maar meer op het uitgeven van geld voor het vervullen 

van functies. Deze definiëring is overgenomen uit ten Hove (1978) 

welke auteur in dit verband dan ook spreekt van een onderscheid in 

"verdienende huishoudens en uitgavenhuishoudens". 

In het partikuliere bedrijfsleven is men veeleer op zoek naar winst

mogelijkheden, die ontstaan wanneer de markt een bepaald produkt

initiatief honoreert door een voldoende hoge marktprijs te betalen. 

Daarentegen in de non-profit-sector verloopt de honorering van het 

produktinitiatief veelal niet via de marktprijs, die de afnemer er 

voor wil betalen, maar honoreert de financierende persoon, groep of 

de overheid een dergelijk initiatief. 

De overwegingen daartoe zijn dan van maatschappelijke aard: de finan

cierende groep, instelling of overheid heeft de overtuiging dat de 

functie die de organisatie wil vervullen van zodanig algemeen belang 

is, dat zij ook zonder markthonorering dient te worden vervuld. 

Bij non-profit-organisaties valt het marktmechanisme voor een deel 

weg. Dit rype organisaties is voor haar voortbestaan niet afhankelijk 

van een markt of van de koopkrachtige vraag. Niettemin zal er toch 

sprake zijn van een doelgroep, waarvoor de organisatie haar funktie 

verricht. De response van deze doelgroep op het aanbod van de orga

nisatie is op langere termijn toch bepalend voor haar voortbestaan. 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de verschillen tussen organi

saties met en zonder winstoogmerk. Allereerst zal het begrip organi

satie zonder winstoogmerk nader worden bestudeerd, teneinde te komen 

tot een scherpere indeling van organisaties. Verde r zal worden inge

gaan op de ruiltransacties van organisaties met haar doelgroepen. 

Vervolgens wordt de effectiviteit van organisaties met betrekking tot 

het functioneren ten behoeve van doelgroepen besproken. 

Tenslotte wordt ingegaan op de relevantie van de management control 

theorie en de marketing-benadering voor de effectivite itsbepaling. 
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4.2. 0Pganisaties met en zonder winstoogmerk 

Het verschil tussen organisaties met en zonder winstoogmerk is niet 

zo eenvoudig als de tweedeling profit/non-profit wel suggereert. 

Binnen elk van deze twee groepen van organisaties bestaat er een zeer 

grote verscheidenheid, die door de aan- of afwezigheid van het winst

principe nauwelijks wordt verminderd. In tabel 4.1 hebben we een ver

deling opgenomen waarbij naast de winstoogmerk-dimensie ook de dicho

tomie particulier/niet-particulier is gebruikt. Deze nieuwe dimensie 

geeft aan of de zeggenschap in de onderneming in handen is van parti

culieren of niet-particulieren, d.w.z. de overheid. Ter illustratie 

zijn voorbeelden van organisaties opgenomen. 

Wanneer een classificatie van organisaties wordt gemaakt zal er veel 

verschil ontstaan al naar gelang het doel waarvoor de classificatie 

wordt gemaakt. Wanneer in het kader van een studie van het personeel

beleid een classificatie van organisaties wordt gemaakt zal dit tot 

andere criteria en andere accenten aanleiding geven, dan wanneer het 

een studie op het gebied vàn de marketing van organisaties betreft. 

Voor de marketing is de functie van de organisatie in de samenleving, 

evenals de doelgroep waarvoor die functie wordt verricht, van voorname 

betekenis. 

Organisaties 

Zeggenschap in handen ;net winstoogmerk zonder winstoogmerk 
van: 

bijv. ondernemingen bijv. belangenverenigingen 
Particulieren (Philips, Shell, VMF, (ANWB, vakbonden, beroeps-

enz) verenigingen) 

Niet Particulieren 
bijv. staatsbedrijven bijv. gemeeneed iens ten, 
(NS, PTT, DSM) rijksdiensten 

tabel 4.1.1 Classificatie van organisaties.!. 

Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt vervullen alle organisaties 

een eigen functie in het totale voortbrengingssysteem. Het doel van 

alle organisaties is het zo goed mogelijk voorzien in de behoefte aan 

die functievervulling. Daarbij zal de organisatie steeds een of meer 

markten of doelgroepen kennen voor wie de functie wordt verricht. Het 

voor de marketing meest relevante verschil tussen organisaties in de 

profit- en in de non- profit-sector betreft de honorering van de ver-
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vulde functie. Van levensbelang voor de organisatie is de binnenkomende 

geldstroom. Deze geldstroom kan op verschillende manieren op gang 

worden gehouden: 

a. Door de afnemers van de aangeboden goederen en diensten (marktsec

tor). 

b. Door de initiatiefnemers en ondersteuners van de organisatie, die 

eventueel ook afnemers zijn (verenigingssector). 

c. Door de overheid of overheidsinstellingen (gesubsidiëerde en budget

sector). 

Wanneer we daar tegenover stellen de vraag wie formeel, ook al is het 

door gekozen afgevaardigden, zeggenschap over de organisatie hebben, 

dan ontstaat als vervolg op tabel 4.1 de matrix in tabel 4.2. 

Vanzelfsprekend kunnen combinaties van cellen voorkomen: een belangen

vereniging die contributie int van haar leden en tevens gesubsidiëerd 

wordt door de overheid. Bedrijven, die ondersteuning krijgen van de 

overheid, zijn in feite eveneens in te delen in meer cellen. 

De doelgroep of markt van de organisatie behoeft niet samen te vallen 

met de groep die de geldstroom op gang houdt. In die gevallen waar 

beide groepen verschillend zijn, is het gevaar van vervreemding van 

de markt of doelgroep aanwezig. 

Ook in die gevallen, waar beide groepen wel samenvallen, is dit gevaar 

aanwezig. Bij die organisaties laten echter de financiële consequen

ties niet lang op zich wachten en is de continuÏteit vrij snel in 

gevaar: men zal derhalve sneller de bakens verzetten en meer aandacht 

aan de marketing-problematiek besteden. Voor de niet markt-afhankelijke 

organisaties zou de noodzaak tot het voeren van een bewust marketing

beleid niet zo urgent zijn, althans zo lijkt het. Op langere termijn 

zal echter een vervreemding van de doelgroep ongetwijfeld de continu

ïteit bedreigen, zodat de terugkoppeling vanuit de markt en het mar

keting-beleid evenzeer noodzakelijk is. Belangrijk daarbij is nog het 

onderscheiden van de donordoelgroep en de cliëntendoelgroep. De con

tinuïteit wordt niet bedreigd wanneer de donor een andere behoefte 

heeft dan de cliënten en de organisatie wel in de behoefte van de 

donor, maar niet in die van de cliënten voorziet. Wanneer de donor 

namelijk cliëntensatisfactie niet als eis stelt en er ook maatschap-
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Geldstroom op gang gehouden door: 

formele zeggen- afnemers leden overheid 
schap in handen van: cliënten donateurs 

I. 2. 3. 
particulier (en) bedrijf sleven stichting onderwijs-

instelling 

4. 5. 6. 

collectief van 
onderneming ge- belangenverenigingen, gesubsidi-
leid door ar- politieke partijen, eerde in-

personen beidersraad vakbonden, consumenten stellingen 

7. 8. 9 . 

overheid PTI, utiliteit&- Alg. Burgerlijk Pen- Ministerie 
bedrijven, staats sioenfonds gemeentebe-
miinen driJf 

tabe/4.2.lC1assificatie van organisaties .II. 

pelijk geen restricties bestaan met betrekking tot de behoeftenbevre

diging van de donor, dan zal de organisatie blijven bestaan. In veel 

gevallen zal echter de donor eisen stellen aan de cliëntensatisfactie. 

Het zal inmiddels zijn opgevallen, dat er in het voorafgaande nauwe

lijks sprake is van winst, alhoewel hier in de praktijk de dichotomie 

toch op is toegespitst. 

Het winstcriterium fungeert als signaal, dat aangeeft in hoeverre de 

functievervulling van de organisatie door de markt wordt gehonoreerd. 

Het ontbreken van het winstcriterium betekent ook het onverricht blij

ven van deze signaalfunctie. Helaas is er in de meeste gevallen geen 

ander signaal voor in de plaats gekomen . Dit onderstreept de noodzaak 

tot het voeren van een sys temat isch op effectiviteit gericht beleid 

in de non-profit-sector. Daardoor kan op andere wijze aan de doelgroep 

de mogelijkheid tot honorering van de activiteiten van de organisatie 

worden geboden: het kengetal winst wordt vervangen door een ander 

evaluatiegetal. 

De meeste organisaties streven naar continuiteit door het handhaven 

van een geldstroom van voldoende omvang. Er is een bepaalde kleine 

groep van organisaties die niet naar continuiteit streeft maar slechts 

gericht is op het realiseren van een bepaald doel bijv. een actiegroep. 

Na het bereiken van dat doel zal de organisatie meestal ontbonden 

worden. 
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Bij veel non-profit-instellingen valt er door de groei van de organi

satie een vervreemding van de doelgroep te constateren. Hoogerwerff 

(1976) signaleert een soortgelijke tendens bij de overheid als hij 

zegt: "Kortom er lijkt aanleiding tot het formuleren van de hypothese 

dat de groeiende omvang van het overheidsbeleid samengaat met afnemende 

effectiviteit". Dit heeft te maken met het feit, dat niet alleen de 

middelen van het overheidsbeleid, maar ook de doeleinden van de over

heid toenemen. Daarbij lijkt het realiseren van veel van die doelstel

lingen weinig vorderingen te maken (bv. werkgelegenheid, milieubeleid 

e.d.). Het effectiviteitsonderzoek wordt nog beperkt toegepast en het 

accent ligt vaak op financieel-economische aspecten. 

Hoogerwerff stelt dan ook: "De effecten van een overheidsbeleid behoren 

niet alleen te worden beoordeeld aan de hand van de doeleinden van de 

overheid, maar ook aan de hand van de voorkeuren van de belanghebben-

den ..• ". 

Een ander citaat ~n dit verband is van Shapiro (1973): 

"While the profit-motivated company is judged to be successful when 

it accomplishes its primary objective (i.e. making money) the non

profit-organisation which receives large donations can he considered 

successful in attracting contributions but not necessarily in satis

fying its clients". 

Wytzes (1976) spreekt van maximalisatie van sponsor-satisfactie. 

Deze maximalisatie behoeft zeker niet te impliceren dat ook de cliënten

satisfactie wordt gemaximaliseerd. 

Ook bij ondernemingen waar het winstoogmerk wel van betekenis is, kan 

een zekere vervreemding ontstaan van de doelgroep. Reden waarom men 

daar van de doelgroep of markt vervreemd~ kan zijn de overdreven be

langstelling voor de interne democratisering. 

Albeda heeft dit in een interview in "De Werkgever" (18 augustus 1977), 

het orgaan van de Ned. Christelijke Werkgeversorganisatie NCW, als 

volgt onder woorden gebracht: "In de arbeidsverhoudingen botsen eigen

lijk twee vormen van democratie, die van de economische democratie van 

de markt (doen wat de markt, de consument wil) en die binnen de onder

neming (doen wat de mensen in de onderneming willen). Ik vrees, dat 

de voorstanders van zelfbestuur niet (willen) zien, dat ook de markt 
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een democratie is " Hij bepleit een nieuwe structuur van de onder-

neming, waarbij ook de consument, mogelijk via de Raad van Commissa

rissen, medezeggenschap verkrijgt in het ondernemingsbeleid naast 

andere betrokkenen zoals aandeelhouders, belangrijke leveranciers, 

de banken, de overheid en de ondernemingsraad. 

Ook Ydo (1976) signaleert dat de cliënten in de verdrukking zijn ge

komen door de spanningen tussen kapitaal en arbeid. Hij formuleert 

het echter als volgt: "Door de strijd tussen kapitaal en arbeid is 

helaas de consument in het slop geraakt en daarmee ook het besef dat 

je met je werk anderen moet dienen". 

Hij gaat in zijn redenering dus nog verder en stelt vast dat de ont

wikkelingen in en de groei van organisaties met de daarmee gepaard 

gaande strijd van de werknemers tot een cliënt-onvriendelijke menta

liteit hebben geleid. 

Ydo definieert een bedrijf, ongeacht of dit wel of niet naar winst 

streeft, als volgt: "Een bedrijf is een orgaan of institutie dat 

bestaat uit: 

- een organisatie van mensen die er hun beroep uitoefenen met 

de middelen die hun daartoe ter beschikking staan en 

- dat zijn bestaansrecht ontleent aan een dienstverlening aan de 

samenleving". 

Het bedrijf is daarmee een doelorganisatie, dat zijn bestaansrecht 

ontleent aan het feit, dat het produkten of diensten levert waarnaar 

vraag is en die voldoen aan de eisen van de consument of cliënt of 

sponsor. Daarmee worden deze laatsten werkgevers. 

Het verschijnsel van vervreemding komt dus zowel voor in organisaties 

met winstoogmerk als in organisaties zonder winstoogmerk. Door de 

afwezigheid van het winstcriterium als signaal vanuit de markt of 

doelgroep is het gevaar van vervreemding in non-profit-organisaties 

groter. 

Naast dit wezenlijke verschil tussen profit en non-profit-organisaties 

kunnen nog andere verschillen worden geconstateerd. Anthony & Herz

linger (1980) noemen de volgende verschillen: 
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- Non-profit-organisaties zijn voor het overgrote deel dienstverle

nende organisaties. 

- Er zijn meer beperkingen in de keuze van doelen en strategieën 

(bv. door de wetgeving of statuten). 

- De geldstroom komt in hoofdzaak uit andere bronnen dan van cliënten, 

(zie het voorafgaande). 

- Professionele specialisten hebben dominerende invloed. Management 

staat minder in aanzien dan in winstbedrijven. 

- Bestuurlijke structuur is anders dan in profit-organisaties. 

- Topmanagement is niet vergelijkbaar in samenstelling en functio-

neren met de directie van een winstbedrijf. 

- Er zijn meer invloeden vanuit landelijke en regionale politiek. 

- Er is geen typisch bedrijfseconomische traditie. 

Ook diensten hebben net als produkten een levenscyclus met een ont

wikkelingsfa&e, een ~ntroductiefase, groeifase , rijpingsfase en 

vervalfase. Dienstenontwikkeling door organisaties zonder winstoog

merk betreft vooral diensten van zeer innovatieve aard, die probleem

oplossingen vormen voor maatschappelijke problemen. Vooral in het 

experimentele stadium van probleemoplossingen kan er nog geen duide

lij ke vraagmanifestatie optreden, dat wil zeggen: de afnemer is (nog) 

niet bereid een marktprijs te betalen. Dit gebied LS bij uitstek he t 

terrein van non-profit-organisaties. In dat stadium van het aandragen 

van oplossingen voor in feite nog niet redelijk gestructureerde pro

bleemstellingen ontbreken ook de geijkte calculatieschema's. Van 

Helden en Van de Poel (1981) wijzen op dit typische kenmerk van non

profit-organisaties en zoeken hierin de oorzaak van het verschijnsel, 

dat in non-profit-organisaties bedrijfskundige t echnieken nog te 

weinig worden toegepast. Een tweede oorzaak, door Van de Poel (1981) 

genoemd, betreft de relaties tussen de bedrijfseconomie en functio

na rissen in het commerciële bedrijfsleven, die traditioneel en nauwer 

zijn, dan die tussen het vak en non-prof it-functionarissen. Ook dit 

zou bedrijfskundige toepassingen in de non-profit-sector niet bevor

deren. Wanneer diensten van non-profit-organisaties de latere stadia 

van de levenscyclus bereiken is de acceptatiegraad toegenomen en het 

innovatieve karakter van de dienstverlening. Wellicht dat dit samen

gaat met betaling van een prijs conform het profijtbeginsel of zelfs 

privatisering van de dienstenproduktie d.w. z. exploitatie op commer-
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ciële basis. We zien dit verschijnsel bij de verzelfstandiging van 

stafafdelingen. 

Een interessante zienswijze betreffende profit- en non-profit-organi

saties treffen we aan bij Hofstede (1981). Deze auteur maakt onder

scheid in profit- en not-for-profit-activiteiten. Hij doet dit, omdat 

er binnen elke organisatie sprake is van activiteiten, wier output 

meetbaar is (profit-activiteiten) en activiteiten, waarvan de output 

niet meetbaar is. In die visie rekent men een stafafdeling in een 

groot bedrijf eveneens tot de non-profit-sector, omdat de output niet 

meetbaar is en winst geen doelstelling is, hoogstens is dienstver

lening het doel. Deze stafafdelingen of dienstverlenende eenheden 

binnen profit-organisaties kennen dezelfde problematiek voor wat be

treft afstemming op de doelgroep als non-profit-organisaties. 

Anthony en Herzlinger (1980) onderscheiden "Expense centers" en 

"Profit centers". Een "expense center" is een verantwoordelijkheida

gebied binnen een organisatie waarvan de input meetbaar is en de out

put niet goed meetbaar is. "Profit centers" daarentegen kenmerken 

zich door het feit dat zowel input als output meetbaar zijn in geld

eenheden. Anthony en Herzlinger stellen dan ook, dat een profit center 

te vergelijken is met een (winst)bedrijf op kleine schaal. De in het 

begin van dit hoofdstuk gebruikte terminologie van Ten Hove (1975), 

uitgavenhuishoudens versus verdienende huishoudens, is een vertaling 

van de begrippen "expense" en "profit centers". 

Hofstede (1981) geeft er ons inziens terecht de voorkeur aan om voor 

het onderscheid te spreken van "input centers " en "output centers". 

Bij "input centers" is alleen de invoer meetbaar, terwijl bij "output 

centers" zowel invoer als uitvoer meetbaar zijn. 

Wij menen ook, dat meetbaarheid van de output, te vertalen in de geld

stroom vanuit de doelgroep, het bepalende criterium is voor de classi

ficatie van organisaties voor ons doel. 

Resumerend kunnen we stellen, dat non-profit-organisaties zich uiter

aard onderscheiden van profit-organisaties door het al of niet streven 

naar winst, maar dat het zeer de vraag -is of de afwezigheid van het 

winstoogmerk wel zo'n belangrijk onderscheidingscriterium is. Van veel 

groter belang is de vraag of de output van de organisatie meetbaar is 

en in welke mate de binnenkomende geldstroom de appreciatie vanuit de 

markt of doelgroep signaleert. We zouden misschien zelfs beter kunnen 
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spreken van organisaties met en zonder prijssignaal. Hanteren we de 

indeling van Hofstede in profit- en not-for-profit-activiteiten, dan 

kunnen ook dienstverlenende eenheden binnen organisaties als non

profit-centers tot het object van deze studie worden gerekend. 

De meeste stafafdelingen verkeren in een zelfde positie binnen een 

onderneming als organisaties zonder winstoogmerk. Aan dergelijke af

delingen worden middelen ter beschikking gesteld met een algemene 

doelstelling. De output wordt meestal niet gemeten en er is geen geld

stroom van afnemers elders in de organisatie naar de stafafdeling. De 

donor is de directie van de onderneming. Het is in principe mogelijk 

om dergelijke stafafdelingen van input centers tot output centers te 

vormen. Alternatieven daarvoor, zijn dan: 

I. Activiteiten op projektbasis te laten uitvoeren. 

2. Projecten tegen schaduwprijzen af te rekenen. 

3. Activiteiten op uurbasis tegen schaduwtarieven af te rekenen. 

4. Bij gebruikers de activiteiten evalueren door oordeelsmetingen. 

Kern van de transformatie tot output center is het verkrijgen van een 

inzicht in de activiteiten, het toekennen van een waarde aan die ak

tiviteiten en de betekenis van die activiteiten voor de "cliënten" in 

de organisatie vaststellen. Een voorbeeld uit de praktijk is het OVA

onderzoek (OVA = Overhead Value Analysis) in de Philips-organisatie 

(van Hees, 1982). In Hoofdstuk 7 is verslag gedaan van een onderzoek 

in een dienstverlenende eenheid binnen een universiteit, waarbij de 

signaalfunctie vanuit gebruikersgroepen wordt gerealiseerd door een 

oordeelsmeting. Wanneer een dienstverlenende eenheid zodanig is ge

transformeerd tot een output center, dat cliënten bereid zijn tot vol

ledige honorering van de prestaties, dan is er wellicht een markt, 

die zich ook uitstrekt buiten de organisatie. In dat geval is verzelf

standiging van de stafafdeling los van de organisatie aan te bevelen. 

Dit hoeft niet te betekenen dat deze verzelfstandiging samengaat met 

het streven naar winst. In het belang van een consistent gebruik van 

begrippen zullen wij in het hierna volgende deel van deze studie 

steeds spreken van non-profit-organisaties, dan wel organisaties 

zonder winstoogmerk. 
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4.3. RuiZre~ties van organisaties 

Ten aanzien van de ruilrelaties van organisaties kunnen zich verschil

lende situaties voordoen. Soms wordt voor het aangebodene de markt

prijs betaald (het bedrijfsleven bijv.). In andere gevallen wordt 

minder dan de marktprijs betaald (theater). Tenslotte komt het voor, 

dat in het geheel geen geldelijke vergoeding wordt betaald door de 

afnemer (overheidsvoorlichting). 

We kunnen dan ook situaties onderscheiden waarin er alleen sprake is 

van een directe geldstroom vanuit de cliënten naar de organisatie 

(figuur 4.1). Voorts kunnen we een situatie onderscheiden waarin er, 

naast een directe geldstroom van cliënten naar de organisatie, ook 

nog een indirecte geldstroom bestaat, die vanuit de samenleving via 

een donor de organisatie bereikt (figuur 4. 2) . . Tenslotte kennen we de 

situatie, waarin er alléén sprake is van een indirecte geldstroom, 

die de organisatie vanuit de samenleving via een donor bereikt. 

I or ganisatie 

geld 

goederen, diens ten 

-~ markt of 
: doelgroep 

tig 471Tegenover de goederenstroom staaf 
· · een directe geldstroom. 

subsidie I I_ contributie, donaties 

1 
donor- ~ 
organisatiet heffingen 

goederen, diensten 

I ---! I organisatie I markt of 
doelgroe p 

ge ld I 
I 

1 gemeenschap 1 

~---------------J 

:1:) Donororganisatie • overheid of particuliere organisatie 

Tegenover de goederenstroom staat een 
tig, 4.2 gedeeltelijk directe, gedeeltelijk 

indirecte geldstroom. 
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'-

l
o rgani sa ti eJ 11-_g_o_•_d•_r_•_nl_d_i_•n_s_r_en---~~.--ma-r_k_t._o_f __ r ~-- ---:: 

1 doe !groep 

: I 
1 gemeenschap : 
L------ --------~ 

1:) Donororganisatie = overheid of particuliere organisatie 

fig. 4.3. Tegenover de goederenstroom staat 
alfeen een indirecte _geldstroom. 

In de figuren 4.2 en 4.3 zijn er drie partijen, in feite zelfs vier 

partijen bij een ruiltransactie betrokken. 

a. De organisatie. 

b. De markt of doelgroep. 

c. De gemeenschap, d.w.z. de verzameling rechtspersonen die langs in

directe weg het bestaan van de organisatie met hun financiële bij

drage in de vorm van heffingen, contributies, donaties, veilig 

stellen. De markt of doelgroep kan zelf van deze verzameling deel 

uitmaken. 

d. De subsidiegever of overheid die, onder toezicht van een of ander 

controlerend orgaan, de organisatie van geldmiddelen voorziet. 

Gemakshalve rekenen we de verenigingssituatie (bijv. ANWB, vakbonden 

e.d.) tot categorie twee (fig. 4.2), waarbij het contributiefonds als 

subsidiegever kan worden beschouwd. 

In alle drie gevallen kunnen aan beide kanten ook niet-materiële 

zaken (mede) onderwerp van ruil zijn. Deze niet-materiële zaken (tijd, 

psychologische offers en psychologische inkomsten) zijn vaak zeer 

relevant voor de afloop van de ruiltransactie en daarmee ook relevant 

voor het gebied van marketing (z ie hoofdstukken 2 en 5). 

Het ruilproces kan bij non-profit-organisaties vrij ingewikkeld zijn, 

omdat vaak meer dan één instelling of persoon invloed heeft op de 

geldstroom. In een van de volgende paragrafen zullen wij dat aan de 

hand van enkele voorbeelden aantonen. 
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Het bepalen van de effectiviteit van organisaties met betrekking tot 

het tot stand brengen van ruiltransacties, m.a.w. de effectiviteit van 

de marketing, stuit op meetproblemen. In de volgende paragraaf zullen 

wij ons met de problematiek van deze effectiviteitsmeti~g bezighouden. 

4.4. Effectiviteit met betrekking tot de doelgroep 

In de literatuur over organisatiekunde tref f en we vele bijdragen aan 

over de bepaling van de effectiviteit van organisaties. Het merendeel 

van de daarbij gebruikte criteria heeft betrekking op het interne ge

beuren van de organisatie en het func tioneren van mensen in die orga

nisatie. 

Wij willen in onze bijdrage het oog slechts gericht houden op de 

functie die de organisatie verricht ten opzichte van haar doelgroep

(en) en beperken ons dan ook tot die maatstaven, die de effectiviteit 

van de rela tie van de organisatie met de doelgroep karakteriseren. 

Effectiviteit is een begrip dat iets zegt over de mate waarin het be

oogde doel wordt bereikt. Het is een :getal, dat de verhouding tussen 

het verwachte resultaat dat met een middel bereikt kan worden en het 

doel dat bereikt moet worden, weergeeft. Effectiviteit meten heeft zin 

om soortgelijke organisaties te vergelijken of om de prestatie van de 

eigen organisatie in opeenvolgende periodes te meten. He t begrip zegt 

iets over de mate waarin de organisatie haar doelstelling weet te 

realiseren. 

In 't Veld (1981, blz. 173) definieert effectiviteit als de verhouding 

tussen twee resultaten, namelijk: het met een bepaald middel te ver

wachten resultaat en het beoogde resultaat. Voor een or ganisatie zou 

men de theoretische effectiviteit (de beoogde effectiviteit) van haar 

functioneren op grond van het op papier in theorie verwachte resultaat 

(R) als volgt kunnen bepalen: 

effectivite ittheor 
Rverwacht 

~eoogd 

De werkelijke effectiviteit is dan: 

effectivite itwerk 

~eoogd 
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Het verschil tussen theoretische en werkelijke effectiviteit in deze 

zin lijkt ons wat academisch, ofschoon we ons kunnen voorstellen, dat 

er normen voor de effectiviteit, de beoogde effectiviteit, worden 

vastgesteld. Vergelijking van de werkelijk bereikte effectiviteit met 

deze aan de bedrijfstak of aan soortgel ijke organisaties ontleende 

norm zegt dan iets van het relatieve niveau van de effectiviteit. 

In de praktijk zal men volstaan met de vergelijking van normprestatie 

met werkelijke prestatie, dus alleen meting van de "effectiviteitwerk". 

Beschouwen we de theoretische effectiviteit als norm en zien we het 

functioneren van de organisatie met betrekking tot de doelgroep of 

markt als een dienstverleningsproces, dan kunnen we dit in de ge

dachtengang van In 't Veld als volgt voorstellen (zie figuur 4.4): 

Initiërende funct ie 
van naasthogere 
eche lon 

marketing 
planning 

INVOER 

ontwi kkeling omgeving 

nonuen 

diens tv er leningsproces 

UITVOER 

De regelkring voor het functioneren 
fig .4.4. van non-profitorganisaties met 

betrekking tot doelgroepen 

In deze regelkring wordt via een outputmeting vastgesteld welk resul

taat wordt geleverd. Dit resultaat wordt door de evaluerende functie 

vergeleken met de norm, die is uitgegeven. Afwijkingen worden geana

lyseerd en teruggekoppeld (marketing control) naar de initiërende 

functie, waarna de norm opnieuw wordt vastgesteld. De evaluerende 

functie in het model van In 't Ve ld kan worden vergeleken met de 

marketing control-functie. De outputmeting kan z ijn een meting van 

58 



marktaandeel, aantal omzeteenheden e.d. De evaluerende functie regi

streert (via marktonderzoek) ook relevante andere signalen vanuit de 

omgeving. De initiërende functie zouden wij willen vertalen met de 

marketing planning-functie. Naar aanleiding van signalen vanuit de 

marketing . control-functie, maar ook vanuit de ontwikkeling van het 

vakgebied en tenslotte van signalen afkomstig van het naasthogere 

echelon wordt het marketing-plan bijgesteld of opnieuw geheel gecon

cipieerd. Uiteraard kunnen we binnen het dienstverleningsproces in

terne regelkringen onderscheiden, maar voor ons doel blijven die 

buiten beschouwing. 

Nu rijst de vraag of een outputmeting , zoals hierboven aangegeven, 

mag worden beschouwd als een adequate effectiviteitsmeting voor 

organisaties. 

Ook kunnen we ons afvragen welk type van meting adequaat is voor het 

bepalen van de effectiviteit met betrekking tot de functievervulling 

ten behoeve van de doelgroep. In de rest van dit hoofdstuk zullen we 

daaraan een beschouwing wijden. 

Een wezenlijk verschil in filosofie is te onderkennen tussen profit

en non-profit-organisaties naar analogie van Ten Hove (1975 ) . 

Profit-organisatie s : doel is het bereiken van continuÏteit van de 

winstpotentie door het vervullen van func ties in de samenlevi ng . 

- Non-profit-organisaties: doel is het vervullen van (een) bepaalde 

functie(s) ten behoeve van (een) bepaalde doelgroep(en). 

In het eerste geval ligt het accent op de winstpotentie en in het 

tweede geval ligt he t accent prima ir op de functie die men moe t ver

vullen. 

In het eerste geval zijn maatstaven van de effectiviteit gemakkelijker 

te vinden dan in het tweede geval. Bij non-profit-organisaties valt 

een belangrijke kwantitatieve maatstaf , het ~instcijfer, het mana

gement uit handen (zie Eijzenga, 1981, blz . 93), maar tevens het prijs

signaal. 

Effeativiteitsmaatstaven voor de particuliere onderneming 

Een particuliere onderneming wier doel continuiteit is zal voor de 

eva luatie van haar bele id gebruik maken van een of meer kengetallen. 

Een belangrijk kengetal is de winst. In de prakt i jk wellicht meer 
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bruikbaar is: de bijdrage of contributie van een produkt voor dekking 

van de indirecte kosten en winst. Deze bijdrage van een product wordt 

als volgt berekend: 

Verkoopwaarde verkochte produkten A 

Direct aan het produkt toe te wijzen produktiekosten 
AF: 

Bruto bijdrage 

Direct aan het produkt toe te rekenen marketing-kosten 
AF: 

NETTO BIJDRAGE PRODUKT A 

Deze laatste bijdrage dient om de niet aan het produkt toe te rekenen 

kosten (bijv. overheadkosten) te dekken, alsmede bevat zij de winst

bijdrage nodig om het bedrijf de nodige speelruimte te geven voor 

ontwikkeling van het toekomstig produktassortiment. 

Een bedrijf zal er in het algemeen naar streven om op de lange termijn 

de totale winstbijdrage van zi jn produkten- of dienstenassortiment te 

maximaliseren. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd: 

I. Vergroting van het verkoopvolume (omzet). 

2. Verhoging verkoopprijs bij gelijkblijvend verkoopvolume. 

3. Ve rlaging van produktie- en/of marketing-kosten door toename van 

de efficiency. 

4. Verlaging van de inkoopwaarde door gebruik van goedkopere grond

stoffen of het realiseren van lagere inkoopprijzen. 

5. Veranderingen in het produktassortiment bijv. het elimineren van 

produkten zonder of met een negatieve bijdrage en het opnemen van 

produkten met een positieve bijdrage. 

In deze vijf mogelijkheden t oont zich het beeld van de wijze waarop 

een particuliere onderneming opereert. Een hoogst belangrijke rol in 

het geheel speelt de markt, omdat de afnemers door hun koopbeslissing 

een s ignaal afgeven ten aanzien van het naar buiten toe functioneren 

van het bedrijf. Afnemers zijn al of niet bereid een bepaald assorti

ment tegen de aangeboden verkoopprijs te kopen. Door deze beslissingen 

bepalen afnemers het voortbestaan van de onderneming. 

De netto bijdrage of contributie is een grootheid, waarmee de afloop 

van het proces wordt gemeten. Men wacht dus toch met deze_f inanciële 

grootheid de ontwikkelingen af. 

Voor het voeren van een beleid ger i cht op continuïteit is ook voor 
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ondernemingen dit achteraf vastgestelde financiële kengetal een rijke

lijk laat signaal. Men zal daarom ook in organisaties met winstoogmerk 

trachten op de ontwikkelingen te preluderen. Dit tracht men te doen met 

behulp van marktonderzoek of door het experimenteren op proefmarkten. 

Men kan trachten na te gaan welke criteria de consument zal hanteren 

bij zijn koopbeslissingen. Vervolgens kan men toetsen hoe de afnemer 

de leverancier beoordeelt op deze criteria. 

Door de consument gehanteerde criteria om het produkt van een ver

voersmaatschappij te beoordelen zijn o.m.: 

- de voor een bepaald trajekt noodzakelijke reistijd; 

-de mate waarin men op tijd rijdt (volgens de dienstregeling); 

- de prijs van een rit per vervoermiddel; 

- de service die de maatschappij biedt; 

- het comfort van de vervoermiddelen; 

- de frequentie, waarmee op een bepaalde plaats vervoer wordt aange-

boden. 

Het zou voor de onderneming te riskant en te kostbaar worden wanneer 

zij alleen door het afwachten van afnemersbeslissingen haar assorti

ment laat vaststellen. Zij probeert al in een vroeg stadium door markt

onderzoek of door het experimenteren op proefmarkten de reaktie van de 

afnemers te schatten. Niettemin blijft het een moeilijk voorspelbare 

zaak of een produkt wel of niet een succes wordt, m.a.w. voor de markt 

acceptabel is en de onderneming gehonoreerd wordt voor haar produkt

prestatie. 

Via marktonderzoek kan worden vastgesteld hoe de consument waardeert 

alvorens tot een beslissing te komen. 

In figuur 4.5 hebben wij de effectiviteitsmeting voor wat betreft het 

functioneren van de particuliere onderneming ten aanzien van haar 

doelgroep(en) schematisch weergegeven. 

Het kernpunt van het opereren van de particuliere onderneming in re

latie tot haar doelgroep is het feit, dat de consument geheel zelf

standig een bepaald offer moet brengen om het produkt of de dienst 

van de onderneming te verwerven. We kunnen de effectiviteit van de 
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fig 4.5 Effectiviteifsmaatstaven particuliere 
onderneming. 

onderneming meten in dat offer dat de consument brengt: het prijs

signaal. Dit geeft kwantitatief de prestatie van de onderneming weer 

en leidt bovendien tot een hoge bijdrage met vergroting van de over

levingskansen. 

Daar waar de onderneming voorziet in de behoefte aan laaggeprijsde 

produkten is het volumesignaal een zeer goede maatstaf: hoe groot is 

de omzet in aantallen? 

Tenslotte is het marktaandeel eveneens een belangrijke maatstaf voor 

de effectiviteit van de onderneming in relatie tot haar doelgroep. Bij 

non-profit-organisaties is het vaststellen van de effectiviteit met 

betrekking tot de doelgroep complexer. De non-profit-organisatie mist 

marktsignalen als de prijs, marktaandeel, winst en netto bijdrage. 

Overigens, wij beoogden het reeds eerder, is het marktonderzoeksignaal 

voor de particuliere onderneming gezien het ex-ante-karakter hoogst 

belangrijk. Dit signaal staat ook de non-profit-organisatie ter be

schikking . 

. O:ffectivi teitsmaatstaven voor non-profit-organisaties 

Bij non-profit-organisaties is het meten van de effectiviteit, meer nog 

dan bij profit-organisaties gericht op het verrichten van de functie. 

Daardoor is de kwantitatieve meetbaarheid veel moeilijker dan bij 

profic-organisaties, waa r als direc te maatstaven winstbijdrage, omzet 

e n marktaandeel zeer concrete kengeta llen zijn die te vergelijken zijn 

me t even concrete doelstellingen. 
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Wytzes (1976) stelt, dat instellingen zonder winstoogmerk taken ver

vullen, diensten bewijzen of produkten leveren, welke: 

a. Hetzij naar hun aard niet afzonderlijk aan afnemers zijn te ver

kopen tegen een prijs welke gerelateerd is aan de kosten van het 

produkt of de dienst. 

b. Hetzij naar maatschappelijke opvattingen niet volgens het markt

mechanisme behoren te worden verdeeld, zoals gezondheidszorg en 

bepaalde vormen van onderwijs. 

c. Hetzij behoren tot een voorzieningsniveau dat hoger ligt, wederom 

naar maatschappelijke opvattingen, dan het niveau dat onder de 

werking van het marktmechanisme zou worden gerealiseerd. 

Bij dergelijke taken en dienstverlening valt de werking van het prijs

mechanisme weg en daarmee ook het signaal vanuit de samenleving ten 

aanzien van de effectiviteit van de functievervulling. 

Weliswaar blijft de mogelijkheid, dat via de indirecte geldstroom (zie 

figuur 4.6) een signaal wordt afgegeven, maar de weg die dan moet worden 

afgelegd is veel langer en bevat vele hindernissen. Men reageert in dit 

traject minder kritisch . Het beste is dit te illustreren met een voor

beeld. 

Het is iedereen bekend, dat de prijs die betaald moet worden voor het 

bezoeken van een concert in geen enkele redelijke verhouding staat tot 

de kostprijs van een dergelijke vorm van dienstverlening. Laten we 

aannemen, dat de concertbezoeker f. 15,-- betaalt voor zijn toegangs

bewijs en dat de kostprijs voor de geleverde prestatie f. 100,-- be

draagt. (Volgens CBS-gegevens bedroeg in 1981 het gemiddelde subsidie

bedrag per concertbezoek f. 80,--). Gemakshalve is deze kostprijs ge

baseerd op een omzet (= aantal bezoekers) die gelijk is aan het aantal 

bezoekers dat normaal bij concertvoorstellingen wordt verwacht. Ter 

vereenvoudiging is afgezien van bijdragen die verenigingen van dona

teurs e.d. in financiële zin leveren. In vereenvoudigde vorm kunnen we 

het verloop van de geldstroom weergeven als in figuur 4.6. 

We zien dat in ons voorbeeld het voortbestaan van de organisatie 

slechts voor IS% afhankelijk is van de eigenlijke cliënten. De invloed 

van de cliënten op de toewijzing van de overige 85% is in de praktijk 

minimaal, als we rekening houden met het feit dat: 

a. De invloed via het politieke beleid in parlement en gemeenteraad 

een lange omweg is. 
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gemeen te f ondsui tke ringen 

:invloed 
.•-----'· ·. _______ ..,.. s ubsidies 

betastinge n invloed subsidies 
L--------~----<~ (85%) 

fig 4.6. Geldstromen bij concerforganisatie. 

b. In de adviescommissie, die over toewijzing van subsidies adviseren, 

vaak meer muziekproducenten en organisatiebestuurders dan consumen

ten vertegenwoordigd zijn (zie bijv. de Raad voor de Kunst, 1979). 

c. Bij de toewijzing van gelden signalen vanuit de "markt" nauwelijks 

een rol spelen, zo die al op systematische wijze worden opgevangen. 

d. Eenmaal verleende subsidies leiden vaak tot een eeuwigdurende sub

sidiestroom, die zeer moeilijk is terug te draaien. 

Terzijde zij opgemerkt, dat we met dit voorbeeld uit de sfeer van de 

kunst zeker geen uitzondering hebben willen belichten. 

In meerdere sectoren van de samenleving komt een dergelijke situatie 

voor. 

Een voor de hand liggende reaktie is de constatering dat het de in

tentie van de subsidiërende instelling is om het genieten van kunst

manifestaties toegankelijk te maken en te stimuleren bij alle lagen 

van de bevolking. Meting van de effectiviteit van deze maatregel zou 

tot ongetwijfeld verrassende conclusies leiden. Echter zelden worden 

dergelijke effectiviteitsmetingen uitgevoerd. Hoogstens wordt ad-hoc 

een bezoekersenquête uitgevoerd, waar vaak wel veel publicitei t aan 

wordt gegeven maar waarvan weinig gebruik wordt gemaakt. 

Voor het meten van de effectiviteit is informatie over de prestatie 

van de non-profit-organisatie essentieel. Bij afwezigheid van het 

winstcriterium moet hiervoor een ad equate niet""''llonetaire grootheid 

worden gezocht. Anthony en Herzlinger (1980) onderscheiden daarvoor 

resultaatmetingen, procesmetingen en sociale indicatoren. 
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Resultaatmetingen staan direct in relatie tot de doelstelling van de 

organisatie en meten wat de organisatie met haar a~tiviteiten bij de 

doelgroep bereikt. Men meet hierbij dus de invloed op het gedrag van 

de doelgroep. Bij procesmetingen meet men de kwantitatieve prestatie 

van de middelen van de organisatie, bijv. het aantal voorstellingen 

dat in een schouwburg wordt gegeven. Het is in feite een outputmeting 

in de letterlijke betekenis van het woord. 

Een sociale indicator tenslotte is in de benadering van Anthony en 

Herzlinger een zeer globale maatstaf voor het resultaat van het werk 

van de organisatie. Een voorbeeld is het cijfer van het aantal ge

pleegde delicten als maatstaf voor de misdaad in een land. 

Dit kan voor een deel het gevolg zijn van de activiteiten van de 

politie, maar het cijfer wordt ook bepaald door factoren als werkloos

heid, welvaart, inkomensverschillen, huisvesting enz. 

Resultaatmetingen zijn erg moeilijk, maar ongetwijfeld de beste maat

staf voor de effectiviteitsbepaling. Het gaat hierbij om het effect 

bij de doelgroep, dat het gevolg kan zijn van meer factoren dan de 

werkzaamheid van de organisatie. Nog globaler zijn sociale indicatore~ 

Wij geven er dan ook de voorkeur aan om iets minder ambitieus te werk 

te gaan en ons te beperken tot twee soorten metingen, die weliswaar 

niet exact het resultaat meten, maar wel praktisch uitvoerbaar zijn. 

De eerste meting is, wat wij noemen de oordeelsmeting. Via deze 

meting wordt de kwaliteit van de dienstverlening via een oordeel door 

de doelgroep vastgesteld. De tweede meting, waaraan wij hier aandacht 

zullen besteden is de procesmeting, die wij bij voorkeur de output

meting noemen om aan te geven dat de concrete uitvoer in aktiviteiten 

wordt gemeten en niet meer dan dat. Wij besluiten met een beschouwing 

over de verschillende vormen van management control, waar deze metingen 

een rol spelen. 

Oordeelsmeting 

Voor het bepalen van de effectiviteit via een oordeelsmeting met be

trekking tot het functioneren ten opzichte van doelgroepen zal een 

organisatie een duidelijk inzicht moeten hebben in: 

A. Haar externe doelstelling d.w.z. de functie die de organisatie 

vervult in de samenleving. 

B. De doelgroep waarvoor de functie wordt vervuld. 
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C. De vertaling van deze doelstelling in produkten/diensten. 

D. De opsplitsing van het nut van de dienstverlening of het produkt 

in meetbare produkt- of diensteigenschappen. 

Een concreet voorbeeld geven wij hieronder: 

Voor een openbaar vervoersbedrijf kunnen we als volgt invullen: 

I. Doelstelling 

2. Doelgroep 

3. Produkt 

verzorging van personenvervoers

functie binnen een bepaald gebied. 

bevolking binnen de regio. 

busdienst/tramlijnen. 

4. Meetbare produkteigenschappen - snelheid, 

- prijs, 

- comfort, 

- betrouwbaarheid. 

De verveersprestatie wordt opgedeeld in voor de cliënt duidelijke 

componenten, waarvan afzonderlijke beoordeling mogelijk is. 

We zouden de cliënten binnen het gebied van de doelgroep bijv. het 

volgende staatje kunnen voorleggen (zie tabel 4.3), waarmee zij hun 

waardering kunnen weergeven. Op basis hiervan kan de procentuele ver

deling van de waardering per eigenschap worden bepaald (zie tabel 4.4). 

Nu een beoordeling mogelijk is kan de organisatie ook normen gaan 

stellen. Waar moeten we echter deze normen van afleiden? Er zijn drie 

mogelijkheden: 

I. Het gemiddelde van de waardering in het verleden. 

2. Het gemiddelde van waarderingen van soortgelijke organisaties. 

3. Door de directie vastgestelde normen. 

4. Door een groep experts vastgestelde normen. 

5. Door een panel van cliënten vastgestelde normen. 

6. Door de subsidieverstrekkers vastgestelde normen. 

Zoals zo vaak zal ook hier wel een combinatie van mogelijkheden de 

beste oplossing zijn. 

De norm kunnen we uitdrukken in één getal per eigenschap. 

Waar wij hebben gemeten met een zgn. ordinale schaal, is het niet 

toegestaan om veel rekenoperaties uit te voeren. 
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Eigen-
schappen Oordeel 

snelheid 
zeer 

slecht matig 
vol-

goed 
zeer uit-

I. 
slecht doende goed stekend 

2 . prijs 
zeer 

hoog 
tamelijk rede-

laag zeer mini-
hoog hoog lijk laag maal 

3. comfort 
zeer 

slecht matig 
vol-

goed 
zeer uit-

slecht doende goed stekend 

4. betrouw- zeer laag matig vol- hoog zeer perfect 
baarbeid laag doende hoog 

tabe1.43. Beoordelingskaart buslijn x 

Eigen-
schappen Scoreverdeling oordeel gebruikers 

-- -- - +I- + ++ +++ 

I. snelheid JO% IS% 40% 30% 5% - -

2. prijs 1% 5% 10% JO% 45% 20% 9% 

3. comfort S% 4% JO% IS% 40% 26% -

4. betrouw- 2% 6% IS% 2S% 30% 20% 2% 
baart:eid 

tabel4.4. Beoordelingsresulfaaf buslijn x 

In het hierboven aangehaalde voorbeeld zouden de volgende normen 

kunnen gelden: 

Mogelijkheid 1: 

Het percentage tevreden gebruikers moet voor de respectievelijke 

eigenschappen als volgt luiden: 

I. Snelheid 

2. Prijs 

3. Comfort 

4. Betrouwbaarheid 

80% scoort voldoende of beter. 

60% scoort redelijk of hoger. 

70% scoort voldoende of hoger. 

90% scoort voldoende of hoger. 

Confrontatie met de werkelijke score levert het volgende beeld op 

(tabel 4.5): 
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Eigenschap Norm Werkelijkheid Afwijking 

I. Snelheid 80% 35% -45% 

2. Prijs 60% 84% +24% 

3. Comfort 70% 81% +!I% 

4. Betrouwbaarheid 907. 77% -13% 

tabe/4.5.lVerge/Jjking norm/ werkelijkheid 

Uit bovenstaande tabel zou de conclusie kunnen worden getrokken, dat 

de snelheid van de verbinding de eerste aandacht verdient, op enige 

afstand gevolgd door de betrouwbaarheid. Daarentegen is de verbruiker 

tevreden over het comfort en zeker ook over de prijs, d.w.z. meer dan 

het normpercentage gebruikers geeft tevredenheid weer. 

Mogelijkheid 2: 

Berekening van de mediaan van de frequentieverdeling en hantering van 

normmedianen per eigenschap. 

Voor het berekenen van de mediaan moet een getalscore worden bepaald. 

We stellen: 

2 

3 

+/- 4 

+ 5 

++ 6 

+++ 7 

Na berekening en confrontatie met de vastgestelde normmedianen ver

schijnt het volgende beeld dat we in de terminologie in In 't Veld 

de werkeliJke effectiviteit noemen (zie tabel 4,6,). 

Eigenschap Nonmned i aan Werkelijke mediaan Afwijking 

I. Snelheid 5, 2 2,6 -2,6 

2. Prijs 4,0 4,5 +0,5 

3. Comfort 4,2 4,4 +0,2 

4. Betrouwbaarheid 5,5 4, I -I ,4 

tabe/4.6 1vergel1;~ing normmediaahf 
werke uke mediaan. 
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Ook hier resulteert een duidelijke prioriteit ten aanzien van bij

sturende maatregelen. 

Welke van deze twee methoden van berekening wordt gebruikt zal in de 

praktijk experimenteel moeten worden getoetst. 

De hierboven toegepaste effectiviteitsmeting is met opzet zeer een

voudig van opzet, hetgeen in dit geval gedaan is om de structuur van 

de methode duidelijk te maken. Vanzelfsprekend zijn meer scorebereke

ningen en schaaltechnieken te gebruiken. Wij gaan hier niet op in. 

Het verdient aanbeveling de metingen in de praktijk niet te ingewik

keld en omvangrijk te maken omdat: 

I. De cliënt weinig tijd en motivatie zal hebben om ingewikkelde, om

vangrijke vragenlijsten in te vullen. 

2. Kostenoverwegingen de organisatie dwingen om een eenvoudige bena

dering te gebruiken. 

3. De kans op f outen en verkeerd gebruik toeneemt met de omvang en 

complexiteit van de gehanteerde methode. 

Hiermee hebben wij twee stappen toegevoegd aan de eerder genoemde 

vier stappen (zie blz. 65 en 66) om te komen tot het vaststellen van 

de doelgroepeffectiviteit, namelijk: 

E. Ontwikkeling van een meetinstrument om bij de doelgroep een oordeel 

over de dienstverlening vast te leggen. 

F. Het vastleggen van normen om de ontwikkeling in de doelgroep

effectiviteit te meten. 

Outputmetingen voor de non-profit-organisatie als alternatief of 

aanvulling 

We hebben in de vorige paragraaf een methode toegepast waarmee iets 

over de effectiviteit kan worden gemeten door een vastlegging van het 

oordeel van de doelgroep . 

Een andere vorm van effectiviteitsmeting is het bepalen van de output 

van een organisatie, voor zover dat betrekking heeft op de doelgroep. 

Zoals we bij een particuliere onderneming als output de omzet meten, 

zo kan ook bij een niet op winst gerichte organisatie een vorm van 

outputmeting plaatsvinden. 
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Hieronder zijn enkele voorbeelden opgenomen van meetbare output van 

non-profit-organisaties: 

Or-ganisatie 

PTT-postdienst 

Bibliotheken 

Ziekenhuizen 

~1usea 

Universiteiten 

Tennisverenigingen 

Te meten output (pr-estatie) 

aantal bes telde poststukken 

aantal lokethandelingen 

postzegelverkoop 

aantal uitleningen 

aantal leeszaalbezoekers 

verpleegdagen 

operaties 

maaltijden 

bezette bedden 

aantal bezoekers 

aantallen tentoongestelde voorwerpen 

aantal tentoonstellingen 

studenten 

afgestudeerden 

publicaties 

uitnodigingen voor voordrachten en gastcolleges 

onderzoekopdrachten 

beschikbare speeltijd 

gespeelde uren 

aantal leden 

aantal bezoeken aan tennispark 

Als in de praktijk non-profit-organisaties al iets aan effectiviteits

mering doen, dan beperkt zich dit meestal tot boven omschreven output

metingen. Het voordeel van dergelijke metingen is, dat ze met betrek

kelijk weinig moeite te realiseren zijn en dat het meestal gaa t om vrij 

'~arde" gegevens, waarover weinig discussie mogelijk is. He t zijn me

tingen op rationiveau en er z ijn op betrouwbare wij ze reeksen van de

zelfde waarnemingen in de tijd uitvoerbaar. ~en kan de gegevens ge

makkelijk combineren en nieuwe kengetallen daaruit afleiden. Het is 

eenvoudig om concrete normen (beoogd resultaat) te stellen. 
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Kortom, er zijn vele voordelen aan deze wijze van effectiviteitsmeting 

verbonden. We kunnen echter één belangrijk nadeel vaststellen: een 

hoge output hoeft niet altijd samen te gaan met een hoge effectiviteit. 

Stel bijv. dat de busonderneming uit het voorbeeld, dat in de vorige 

paragraaf werd besproken, in plaats van een oordeelsmeting een output

meting zou hebben gedaan. Het is heel goed denkbaar, dat een stijgend 

aantal buspassagiers zou worden gevonden, waaruit zou kunnen worden 

geconcludeerd dat er sprake is van een toenemende effectiviteit. 

Wanneer we echter afgaan op de oordeelsmeting, dan zou kunnen blijken 

dat de reizigers ontevreden zijn over snelheid, frequentie en comfort 

van de reisgelegenheid. De vraag rijst dan of de eerder geconstateerde 

effectiviteit wel zo hoog is als men aanvankelijk concludeerde. 

Oordeelsmetingen hebben als groot voordeel dat ze vaak de richting 

aangeven waarin men aanpassingen moet gaan uitvoeren of maatregelen 

nemen teneinde de doelgroepeffectiviteit te vergroten: ze geven een 

inhoudelijke terugkoppeling naar de leiding. Dit geldt overigens in 

onverminderde mate ook voor de particuliere naar winst strevende 

onderneming. 

Een ander nadeel van outputmetingen is, dat men slechts de uitkomst 

meet van een proces dat zich bij de cliënt heeft afgespeeld. De ken

getallen die eerder in deze paragraaf werden genoemd resulteren van

uit een bepaalde response vanuit de doelgroep. In feite meet men de 

afloop van een proces waarop men niet heeft ingespeeld. Het is voor de 

continuÏteit van de organisatie veel beter wanneer men in een fase 

eerder metingen zou kunnen doen, zodat het verloop van de response 

voorspelbaar wordt. (Zie ook Hatry, 1978). 

Een oordeelsmeting is zo'n mogelijkheid waarbij men al in een vroeg 

stadium kan zien aankomen wat er voor afstemmingsproblemen zijn tussen 

vraag en aanbod. De beste werkwijze is om het ene te doen en het 

andere niet te laten: men voert zowel oordeelsmetingen als output

metingen uit, misschien de eerste wat minder frequent. 

Anthony en Herzlinger (1980, blz. 236) spreken in dit verband van een 

outputvector bestaande uit verschillende meetcomponenten met elk een 

eigen gewicht. Effectiviteitsmeting maakt deel uit van het proces van 

management control, waarop wij hieronder tot besluit ingaan. 
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De management control-benadering van Hofstede 

Hofstede (1981) heeft in een uitvoerig artikel een typologie ontwik

keld voor de verschillende management control-methoden voor "public 

and not-for-profit-activities". De keuze van methode is bij hem af

hankelijk van de verschillende situaties zoals die in de non-profit

sector voorkomen. 

Zijn typologie geven wij hier weer omdat zij zo goed de beperkingen 

toont, die er ten aanzien van control-mogelijkheden bestaan onder 

verschillende omstandigheden. 

Situaties en daarbij te kiezen methoden van management control zijn 

door Hofstede via een overzichtelijke flow chart in beeld gebracht 

(zie figuur 4.7). Wanneer we volgens dit flow diagram vaststellen 

welke mogelijkheden voor control bestaan, kunnen we zes vormen van 

control vaststellen die we achtereenvolgens zullen bespreken. 

I. "Politiaal aontrol": Wanneer de doelstellingen multi-interpretabel 

zijn door bijv. belangenconflicten, verwarring van doelen en midde

len of omgevingsinvloeden, dan kunnen oplossingen worden bereikt 

met behulp van de hiërarchische structuur. Hogere autoriteiten of 

diensten brengen duidelijkheid door vastlegging van regels op grond 

van inschakeling van deskundigen, onderhandeling of onder druk 

van een crisissituatie. Bijsturing met politieke middelen is hier 

de toegepaste vorm van management control. 

2. "Judgmental aontrol": In situaties waarin de output niet meetbaar 

is zal men eerst trachten vervangende maatstaven bv. een oordeels

meting of outputmeting, zoals hierboven aangegeven, trachten te 

vinden. Wanneer dit niet lukt zal men control doen plaatsvinden 

met behulp van beoordelaars. Een voorbeeld daarvan zou een ge

bruikersraad, cliëntenraad of adviescommissie kunnen zijn op grond 

van wier advies het management ingrijpt. Management control vindt 

plaats met behulp van een jury-oordeel. 

3. "Intuitive aontroZ" is een vorm van beheersing waarbij de intuïtie 

een belangrijke rol speelt. Ervaring is er niet, men weet niet wat 

het effect zal zijn, maar de output is wel ~eetbaar. Management 

control is dan meer een "art" dan een "science", zoals Hofstede 

uitdrukt. Zij berust op een zekere feeling voor cijfers en gevoel 

voor verhoudingen. 
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tig 4.7 ! Vormen van ma':agemen_t controf on_de~ verschil-
. • lende omstandt heden m de or antsafte. 

Bron: Hofstede (1981, blz. 196). 
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4. "Trial and error control". De organisatie verkeert in een situatie, 

waarin de invloed van ingrepen van het management niet te bepalen 

is, hoewel de activiteit meermalen voorkomt. In dat geval leert men 

door analyse achteraf van successen en mislukkingen. Een voorbeeld 

is de introductie van nieuwe produkten. Marketing control is vaak 

slechts op deze wijze mogelijk. 

5. "Expert control": in situaties waarin alléén sprake is van routine

matige of herhaalde activiteiten is het mogelijk om een oordeel uit 

te spreken en wordt de control overgelaten aan een specialistische 

deskundige voor wie de activiteiten geen éérste ervaring zijn maar 

een regelmatig herhaalde bezigheid. De bedrijfsadviseur is vaak de 

expert die de control uitvoert. 

6. '~outine control". Dit is de eenvoudigste vorm van beheersing, die 

tot in details kan worden vastgelegd, geprogrammeerd en op het 

operationele niveau kan worden uitgevoerd. Dit geldt voor activi

teiten in productiecentra en in de dienstverlening op operationeel 

niveau. Aan alle vier in figuur 4.7 genoemde kenmerken is in beves

tigende zin voldaan. Het zal duidelijk zijn dat "routine control" 

vooral betrekking heeft op beslissingen op operationeel niveau, 

terwijl de minder harde vormen van control veelal betrekking zullen 

hebben op beslissingen op takt i sch en strategisch niveau. 

Zoals uit figuur 4.7 duidelijk wordt,vormt de effectiviteitsmeting een 

voorwaarde voor het toepassen van bepaalde control-vormen. 

Oordeels- of outputmetingen kunnen ons in bepaalde situaties verder 

brengen in de richting van een meer zelfstandige vorm van control. 

Een belangrijke stelling van Hofstede is tenslotte, dat control

systemen het beste het karakter van zelfonderzoek (self control) kun

nen hebben in plaats van te dienen als een verantwoording van effecti

viteit naar hogere echelons. 

Voor non-profit-organisaties betekent dit, dat zij zelf bijsturen op 

grond van metingen met betrekking tot het functioneren van de orga

nisat ies ten behoeve van de doelgroepen. Het is dus niet de bedoel i ng 

dat de control-methodiek een belangrijke rol speelt bij het rappor

teren naar de subsidieverstrekker of andere externe beoordelende 

instantie . 

Management control alleen voor verantwoording naar boven in de hië

rarchie kan l eiden tot pseudo-control (Hofstede 1981, blz. 199). 
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Resultaten van uniforme, gestandaardiseerde metingen bij de doelgroep 

kunnen vanzelfsprekend wel van betekenis zijn bij de verantwoording 

naar de omgeving. Een voorbeeld is een lezerskringonderzoek voor een 

gesubsidieerd tijdschrift. Het doel van deze metingen moet vooraf 

duidelijk zijn, evenals de keuze van kengetallen en het meetinstrument. 

Deze paragraaf samenvattend, hebben we beschreven de situatie waarin 

non-profit-organisaties verkeren voor wat betreft de terugkoppeling 

vanuit de doelgroep. Profit- en non-profit-organisaties verschillen 

van elkaar vooral met betrekking tot de wijze waarop de cliënten via 

de binnenkomende geldstroom invloed kunnen uitoefenen op het beleid. 

Bij de particuliere ondernemingen zijn prijzen, omzetten en markt

aandelen vrij directe signalen, terwijl bij de non-profit-organisatie 

andere signalen vanuit de doelgroep noodzakelijk zijn. De kans op 

vervreemding van de doelgroep is door afwezigheid van genoemde sig

nalen bij non-profit-organisaties in sterke mate aanwezig. Dit neemt 

niet weg, dat ook de directe signalen, waarvan profit-organisaties 

gebruik kunnen maken, moeten worden aangevuld met oordeelsmetingen en 

taxaties vooraf ten aanzien van het te verwachten gedrag van afnemers. 

In dat opzicht is er toch weer minder verschil tussen beide typen van 

organisaties. 

Het is bij een non- profit-organisatie van groot belang om de ruil

relaties die er bestaan met de doelgroep expliciet te maken en op 

basis daarvan criteria voor de effectiviteit met betrekking tot de 

doelgroep te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van een meetinstrument 

waarmee bij de doelgroep door middel van een oordeelsmeting een in

druk omtrent de effectiviteit wordt verkregen, is nodig dat inzicht 

bestaat in: 

a. De doelstelling in termen van de functie die de organisatie ~n de 

samenleving vervult. 

b. De doelgroep waarvoor deze functie wordt vervuld. 

c. De vertal ing van de doelstel ling in een produkt of dienst. 

d. De opdeling van het nut van deze dienst of dit produkt in meetbare 

voor de doelgroep nut opleverende eigenschappen. 
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e. Ontwikkeling van een meetinstrument om het oordeel van de doelgroep 

in de termen genoemd onder d. te meten. 

f. Ontwikkeling van normen om de veranderingen in de doelgroepeffec

tiviteit te kunnen toetsen. 

Verder is er nog de mogelijkheid om via meting van de output van de 

organisatie een indruk te verkrijgen van de effectiviteit van de orga

nisatie. De karakteristieken van oordeels- en outputmetingen worden 

hieronder nog eens schematisch weergegeven: 

I. Meetniveau 

2. Plaats van meting 

3. Object van meting 

4. Normen 

5. Normstelling 

6. Validiteit (= meten we 

wat we willen meten: 

effectiviteit?) 

7. Waarde voor 

beleidsvorming 

8. Representativiteit 

(meting over de 

volledige doelgroep) 

Oordeelsmeting 

ordinaal ("zacht") 

extern 

oordeel over het 

nut 

subjectiever 

vrij moeilijk 

kan hoog zijn 

basis voor bij

sturing 

afhankelijk van 

response 

Outputmeting 

ratio ("hard") 

intern (binnen de 

organisatie) 

reactie van de cliënt 

na oordeelsvorming 

objectiever 

eenvoudig 

twijfelachtig 

signaalfunctie 

hoog 

In het algemeen kan men het beste de voordelen van beide metingen be

nutten door een zinvolle combinatie ervan toe te passen. Men zal een 

verzameling kengetallen op basis van outputmeting moeten registreren 

en daarnaast op gezette tijden een oordeelsmeting bij een kleine of 

grote representatieve steekproef moeten uitvoeren. 

Naast deze beide meetwijzen worden in de literatuur resultaatmetingen 

en sociale indicatoren als vormen van effectmeting voorgesteld. 

Het bezwaar van deze metingen is echter, dat erg moeilijk het effect 

van de activiteiten op het gedrag van de doelgroep is vast te stellen 

vanwege interactie met verschillende omgevingsfactoren. 
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Oordeels- en outputmetingen vormen een minder ambitieuze maar wel meer 

operationele methode van effectiviteitsbepaling dan resultaatmetingen. 

Meting van de effectiviteit en management control zijn verschillende 

zaken, waarbij meting onderdeel uitmaakt van control. 

Voor management control in non-profit-organisaties zijn verschi l lende 

control-methodieken denkbaar. De keuze daaruit is afhankelijk van de 

situatie, waarin de betrokken organisatie verkeert. Het is ook af

hankelijk van de vraag of effectiviteitsmeting in de vorm van output

meting of oordeelsmeting mogelijk is. 

Tenslotte moet men niet uit het oog verliezen, dat de directe markt

signalen, waarvan organisaties met winstoogmerk gebruik kunnen maken, 

wel degelijk ook moeten worden aangevuld met oordeelsmetingen. 

Ook deze organisaties hebben voor de bepaling van de richting waarin 

moet worden bijgestuurd behoefte aan méér signa l en dan alleen he t 

direc te marktsignaal. 
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DEEL II EMPIRISCH ONDERZOEK 
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DEEL 11 EMPIRISCH ONDERZOEK 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het empirisch onderzoek, dat 

is uitgevoerd in een aantal organisaties zonder winstoogmerk. 

Het doel van dit empirisch onderzoek is geweest om te toetsen in hoe

verre marketing-beginselen in organisaties zonder winstoogmerk bruik

baar zijn voor het beleid en welke knelpunten daarbij te verwachten 

zijn. 

Allereerst werd voor een aantal sectoren van organisaties zonder 

winstoogmerk, aan de hand van literatuur en andere documentatie over 

het betreffende toepassingsgebied, een globale toetsing uitgevoerd, 

waarover in hoofdstuk 5 is gerapporteerd. 

Vervolgens is in een viertal organisaties aan de hand van interviews 

en desk research de relevantie van de marketing-benadering onderzocht 

waarover, in de vorm van case studies, in hoofdstuk 6 wordt gerappor

teerd. 

Hoofdstuk 7 bevat een meer diepgaande studie in een universitair 

rekencentrum en hoofdstuk 8 tenslotte betreft eveneens een diepgaan

der empirische toetsing in een overheidsdienst, het Directoraat

Generaal voor Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale Zaken. 

De verslaglegging in dit deel is zodanig opgebouwd dat van een glo

bale sectortoetsing in het eerste hoofdstuk een overgang plaats vindt 

naar een steeds verder gaande verdieping in de aan het eind opgenomen 

onderzoeken in specifieke organisaties zonder winstoogmerk. De in 

paragraaf 5.2 opgenomen beschouwing over de kern van marketing heeft 

gediend als raamwerk voor onze toetsing in de verschillende sectoren 

en organisaties. 

Zoals uit de rapportering zal blijken hebben wij enige concessies 

moeten doen aan de uniformiteit in de onderzoeksbenadering van de ver

schillende organisaties, waardoor in de verschillende case studi es 

duidelijk verschillende accentueringen naar een bepaald aspect van de 

marketing-benadering zijn aan te treffen. Dit geldt met name het 

aspect van norms t elling en effectiviteitsbepaling waarop in de studies 

omtrent de gemeentelijke veegdienst en het universitair rekencentrum 

diepgaand is ingegaan. 

Genoemde concessies hebben te maken met de specifieke interesse, die 

in de betreffende organisaties bestond en waarop wij hebben gemeend 

te moeten ingaan. 
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Deze accentueringen hebben echter tot een verdieping van de betreffen

de onderzoeken geleid, die in de andere situaties niet mogelijk was. 

Bovendien zal men zich moeten realiseren, dat deel 11 veeleer een sa

menvoeging is van in de loop van de tijd uitgevoerde, op zichzelf 

staande deelonderzoeken, dan dat er sprake is van een vooraf opgesteld 

gedetailleerd programma van onderzoeken. 

In alle beschreven situaties worden de knelpunten geÏnventariseerd. 

In de hoofdstukken 5 t/m 8 zijn de specifieke knelpunten per soort 

van organisatie weergegeven. 

In hoofdstuk 9 van dit deel 11 hebben wij in een slotbeschouwing ge

tracht de geconstateerde knelpunten te veralgemeniseren, teneinde van 

de bevindingen van ons empirisch onderzoek een systematisch overzicht 

te krijgen. 

De in deel lil weergegeven aanbevelingen en instrumenten vinden hun 

basis in het hier gerapporteerde empirische onderzoek. 
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HOOFDSTUK 5. TOEPASSING VAN MARKETING OP ENKELE WERKTERREINEN VAN 

ORGANISATIES ZONDER WINSTOOGMERK 

5.1. Inleiding 

De toepassing van marketing in non-profit-organisaties impliceert niet, 

dat een afzonderlijk soort van marketing wordt ontwikkeld. Wat dat 

betreft zijn benamingen zoals non-profit-marketing en social marketing 

in feite misleidend. Wij geven er de voorkeur aan te spreken van 

marketing voor non-profit-organisaties of zelfs marketing van dienste~ 

Uitdrukkelijk willen wij stellen, dat de kern van marketing, d.w.z. 

het marketing-concept en het marketing-beleid, geheel intact blijft 

bij toepassing in de non-profit sector. 

In dit hoofdstuk zullen wij, voortbouwend op wat wij in hoofdstuk 2 

met betrekking tot het vakgebied al hebben gezegd, deze kern van 

marketing eerst beknopt samenvatten. Voor uitvoeriger beschouwingen 

wordt verwezen naar de daarvoor bestaande handboeken zoals Leeflang 

en Beukenkamp (1981) en Van der Hart (1981). 

Vervolgens zullen we voor een aantal groepen van non-profit-organisa

ties nagaan in hoeverre er sprake is, en in hoeverre er sprake zou 

kunnen zijn, van toepassing van beleid volgens de beginselen, zoals 

wij die in het voorafgaande hebben besproken. Per sector zullen knel

punten voor toepassing worden aangegeven. Bij de keuze van de sectoren 

hebben wij ons laten leiden door de beschikbaarheid van gegevens uit 

de literatuur of de mate waarin wij ons konden baseren op het uitge

voerde veldonderzoek. De sector staatsbedrijven (bijvoorbeeld PTT, 

DSM, NS e.d.) hebben we niet in onze beschouwing betrokken, omdat voor 

deze bedrijven marketing-principes, zoals die in het particuliere be

drijfsleven worden gehanteerd, vrijwel ongewijzigd van toepassing 

zijn. 

5.2. De kern van marketing 

In hoofdstuk 2 hebben we marketing vooral als gebied van wetenschap 

besproken. Wanneer wij in dit hoofdstuk spreken over de kern van 

marketing, dan bedoelen wij marketing als normatief beleidsmodel. Dat 

betekent dat het gaat om de vraag hoe een organisatie zich moet op

stellen ten aanzien van en moet handelen bij de realisatie van ruil

transacties met haar doelgroep(en). 
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In die zin kan er onderscheid worden gemaakt in het marketing-concept 

en het marketing-beleid. 

Het marketing-concept is een leidend beginsel dat een organisatie bij 

haar beleid hanteert. Dit beginsel houdt in, dat als uitgangspunt voor 

het ondernemingsbeleid de klant centraal wordt gesteld. Men vraagt 

zich voortdurend af: welke functie verricht de organisatie voor haar 

afnemers of voor haar doelgroep? 

In feite gaat het hier om een attitude, waarbij men steeds denkt van

uit de gedachtenwereld, behoeften en wensen van de afnemer of cliënt. 

In veel organisaties treft men zowel bij de leiding als bij de werk

nemers attitudes aan die strijdig zijn met de marketing-gedachte. 

Enkele van zulke attitudes zijn: 

a. Produktgerichtheid. Een dergelijke attitude treffen we aan in orga

nisaties waar men technisch hoogwaardige produkten vervaardigt of 

professionele diensten verleent. In die sectoren is er vaak sprake 

van "technology push", dat wil zeggen dat produkten worden ont

wikkeld vanuit de technologie onder de nauwelijks getoetste aan

name dat er ook behoefte aan zo'n produkt is. Door de krachtige 

invloed van de technische ontwikkelingsfunctie in die organisaties 

is men geneigd produktkwaliteit als succescriterium te laten pre

valeren boven de marktbehoefte. Men verzuimt de behoefte te toetsen 

of men ontkent eenvoudigweg, dat die behoefte te onderzoeken zou 

zijn. We moeten daarbij wel aantekenen, dat er verschil bestaat 

tussen het bepalen van de behoefte in het kader van de ontwikkeling 

van de basistechnologie en die van de applicatie van nieuwe tech

nologieën. In het eerste geval is marktonderzoek erg moeilijk zo 

niet onmogelijk. In het tweede geval is marktonderzoek mogelijk en 

noodzakelijk. 

Een voorbeeld ~s de scanning-technologie: het zichtbaar maken van 

een doorsnijding van een vast object. De ontwikkeling van deze 

technologie heeft geleid tot een interessante applicatie in de 

medische sector. Marktonderzoek was eerst goed mogelijk, na ont

dekking van applicatiemogelijkheden in o.a. het medische gebied. 

Het tegendeel is de situatie van "market pull", waarbij men uit

sluitend op initiatief van de markt produkten ontwikkelt. 

b. Verkoopgerichtheid. De economische schaalvoordelen, die voortvloei

en uit de produktie van grotere series heeft vaak als negatief 
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effect, dat zware druk op de verkoopafdeling wordt uitgeoefend om 

de geproduceerde hoeveelheden af te zetten. Dit kan leiden tot een 

attitude die sterk omzetgericht is. Het belang van de cliënt wordt 

secundair. Agressieve verkoopmethoden kunnen daar het gevolg van 

zijn. Ook bij organisaties zonder winstoogmerk kan een dergelijke 

opvatting overheersend zijn. Dit komt met name voor wanneer de 

financiering en daarmee het voortbestaan van een organisatie af

hankelijk is van omzeteenheden, zoals het aantal verpleegdagen in 

ziekenhuizen, het aantal leerlingen bij het onderwijs of het aantal 

leden bij omroeporganisaties. 

c. Organisatiegerichtheid. Een organisatie is een groepering, wel

overwogen gevormd om bepaalde doelstellingen te bereiken (Van 

Zuthem, 1976). Deze groep ontwikkelt een eigen cultuur en daarmee 

ontstaat het gevaar van vervreemding van de doelgroep, waarvoor de 

organisatie in het leven werd geroepen. Zo schrijft Dijkman (1976) 

onder meer het volgende: '~et ziekenhuis is een wereldje op zich 

met eigen normen die wel een relatie hebben met de normen van de 

samenleving maar daarvan toch beduidend kunnen afwijken". 

Vooral in de dienstverlenende sector komt het nogal eens voor, dat 

men tracht de cliënt om te vormen tot een gedwee werktuig van de 

organisatie. Het doel, dat men zich als organisatie voor ogen heeft 

gesteld is dan niet meer het effectief voorzien in een bepaalde 

behoefte aan dienstverlening bij een doelgroep. Het tegendeel is 

waar: de organisatie functioneert in hoofdzaak ten behoeve van zich

zelf. Dit verschijnsel is echter niet iets van de laatste jaren 

want in een beschouwing van Albrow (1971) over het ontstaan van het 

begrip bureaucratie wordt de volgende uit de 18e eeuw daterende 

uitspraak van Vincent de Gournay geciteerd: "De ambtenaren, klerken, 

secretarissen, inspecteurs en controleurs zijn hier niet benoemd 

ten behoeve van het algemeen belang maar het algemene belang lijkt 

hier te zijn gevormd ten behoeve van de ambtenaren". 

d. Persoonsgerichtheid. Een andere attitude die men veel aantreft is 

de persoonsgerichte attitude, waarbij de doelgroep in dienst wordt 

gesteld van het realiseren van persoonlijke ambities en inkomens

verwerving. Persoonlijke doelstellingen prevaleren dan boven de 

belangen van de cliënten. 
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Hoewel in iedere organisatie persoonlijke doelstellingen een belang

rijke rol spelen mogen deze toch nimmer de boventoon gaan voeren, 

zodanig, dat dit de effectiviteit van de organisatie gaat schaden. 

Een voorbeeld is de directeur van een organisatie die het ene 

nieuwe project na het andere opzet, ongeacht of daar nu vraag naar 

is en die langs deze weg bekendheid verwerft. Vervolgens weet hij 

zich tot een hogere sport op de maatschappelijke ladder op te wer

ken met behulp van de verworven bekendheid en laat zijn prestige

objecten voor wat ze zijn. 

Het heeft geen zin om het marketing-concept in een organisatie in te 

voeren, wanneer niet alle participanten, in het bijzonder de leiding 

en diegenen in de organisatie die contact hebben met de cliënten, ten 

volle met de marketing-filosofie hebben ingestemd. 

Bij de opleiding en introductie van medewerkers dient daarmee rekening 

te worden gehouden. 

Het marketing-beleid is een verzameling van activiteiten, die we in 

drie groepen kunnen onderverdelen, overeenkomstig de opzet van Kotler 

( 1980): 

a. Analyse: 

- doe lgroepen identificeren, ook we l marktsegmentatie; 

- analyse van de vraag, dat wil zeggen de aard van de behoefte aan 

produkten of dienstverlening; 

- bepalen van het effect van marketing-activiteiten binnen het 

kader van de marketing mix; 

studie van het gedrag van cliënten bij de verwerving en het 

gebruik van produkten en diensten: het koopgedrag en gebruiks

gedrag. 

b. Planning: 

Met als eindresultaat een marketing-plan, opgesteld op basis van 

sys tematisch verzamelde informatie, waarin het geheel van acties 

in de tijd wordt geprogrammeerd. Het programma berust op welover

wogen doelstellingen en een bewust gekozen strategie. Ook wordt in 

het plan per activiteit een budget vastgesteld. 

c. Control : 
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Naast deze activiteiten van procesbeheersende aard zijn er vanzelf

sprekend de marketing-activiteiten van operationele aard om het 

marketing-plan daadwerkelijk uit te voeren, zoals klantenbezoek, 

reclame-ontwerp, facturering, enz. 

De marketing mix is de verzameling van stuurvariabelen of instru

menten, die een organisatie kan gebruiken bij het bevorderen van 

ruiltransacties tussen de organisatie en haar doelgroep. 

Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in de categorieën, 

product, prijs, promotie, distributie, e.a., tezamen vormend de 

marketing mix. Deze zijn volledig te bepalen door de organisatie, 

in tegenstelling tot de omgevingsvariabelen (concurrentie, wet

geving, belangengroepen, trends in de samenleving, statutaire 

randvoorwaarden enz.) die ook invloed hebben op de afloop van ruil

transacties, maar niet of nauwelijks door de organisatie zijn te 

beÏnvloeden. 

5.3. Marketing in enkeZe specifieke sectoren 

Voor enkele groepen van non-profit-organisaties zullen we nu nagaan 

in hoeverre het hiervoor omschreven model van toepassing is en ook 

toegepast wordt. Daarbij zullen we per sector achtereenvolgens nagaan: 

a. De functie, die de sector in de samenleving vervult en de problemen 

die men met de dienstverlening oplost. Voor de individuele organi

satie indiceert de functie tevens de doelgroep(en) van de organi

satie. Bij de sectorbeschrijvingen in dit hoofdstuk is doelgroepen

identificatie uiteraard nog niet mogelijk, omdat een sector daar

voor te algemeen is. 

b. In hoeverre kan er sprake zijn van een systematisch management

proces van analyse, planning en control met betrekking tot doel

stellingen en stuurvariabelen. 

c. Welke knelpunten zijn er vast te stellen voor toepassing van 

marketing-beginselen. 
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5.3.1. De welzijnssector 

Maatschappelijke functie 

De Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (HRI.ffi), een in 1976 ingesteld onaf

hankelijk adviesorgaan voor de regering, noemt als kernfuncties van 

het welzijn: 

1. Zorg: hierin staan zorg en hulpverlening centraal (gezondheidszorg, 

maatschappelijke dienstverlening etc.). 

2. Educatie: onderwijs, vorming en cultureel werk, massamedia en kunst. 

3. Recreatie: sport en spel, culturele recreatie enz. 

Wanneer men over de welzijnssector spreekt beperkt men zich meestal 

tot de kernfunctie zorg, waarbij men de gezondheidszorg als een af

zonderlijk gebied beschouwt. 

Het gaat in de welzijnssector om de oplossing van menselijke proble

matiek, die uiteraard bijzonder ingewikkeld is en sterk kan zijn ver

weven met maatschappelijke omstandigheden. Een specifieke moeilijkheid 

daarbij is, dat de cliënt allerlei psychische belemmeringen ondervindt 

om zich als cliënt te manifesteren: het zelf ervaren van de probleem

situatie en het overwinnen van schaamte en drempelvrees. 

Vissers (1977, blz. 47 e.v.) onderscheidt 2 aspecten in de analyse 

van het gedrag van potentiële cliënten: 

a. De noodervaring voor de cliënt. 

b. De toegankelijkheid van de hulpverleningsinstellingen zoals die 

door de cliënt wordt ervaren. Hij beschrijft het proces wat zich 

afspeelt rond de cliënt als geschetst in figuur S.J. 

I Bewustwording lf--------l~~ Diagnose ,,_ ___ '"'l Zoeken van oplossing I 

fig. 5.1. IHef proces van noodervaring (Vissers.1977) 

Op verschillende momenten kan nu de welzijnsinstelling hulpverlening 

aanbieden. Of de cliënt zich als vrager van hulpverlening zal mani

festeren zal afhankelijk zijn van de kennis die hij bezit van het be

schikbare aanbod, he t beeld dat de c liënt heef t van de hulpverlener en 

de bereikbaa rheid van de hulpverlening (zie Vissers, blz. 52). 
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Het voorafgaande heeft al enigszins duidelijk gemaakt, dat de welzijns

sector een ruime algemene functie heeft in de samenleving. De vraag 

naar hulpverlening is zeer ruim en heeft een aantal aspekten (Vissers, 

1977, blz. 142): 

- de vraag is onbekend: wie zal zeggen hoe groot de behoefte is aan 

psychische en sociale hulp; 

- de vraag omvat een grote hoeveelheid van verschillende problemen 

op somatisch, psychisch en sociaal gebied; 

- de vraag is sociaal en cultureel bepaald; 

- de vraag is afhankelijk van persoonlijke kenmerken; 

- de vraag is beinvloedbaar: de vraag bepaalt niet alleen het aanbod, 

maar het aanbod bepaalt ook de vraag; 

- de vraag is aan veranderingen onderhevig. 

MaPketing planning 

Analyse, planning en control met betrekking tot doelgroepen zou voor 

welzijnsorganisaties mogelijk moeten zijn. Vissers (1977), de Stich

ting Bierkaai (1977) en De Boer (1981) hebben op grond van eigen er

varingen op de welzijnssector toegesneden handleidingen ontwikkeld. 

Deze benaderingen worden echter vaak afgewezen op grond van het feit 

dat men zich niet wil vereenzelvigen met het bedrijfsleven. Men heeft 

bepaalde vooroordelen en ondervindt het als een bedreiging. Deze weer

stand wordt dan ook verklaard door de historie van de welzijnssector. 

Het gaat om een geheel eigen wereld, door De Kok (1980) een "bureau

cratisch complex van gespec ialiseerde door de overheid gefinanc ierde 

c. q. gesubsidieerde maatschappelijke en culturele voorz ieningen" ge

noemd. Hij schetst de werkvormen binnen dit bestek als "wereldjes op 

zichzelf, met vaak een lange historie en elk een eigen "case study" 

om in de pas te blijven bij de razendsnelle maatschappelijke verande

ringen". In het kritische en inventariserende artikel van De Kok wordt 

gewezen op het gebrek aan inzicht, dat er bestaat in de werkelijke 

maatschappelijke effecten van veel welzijnswerk, welzijnsbeleid en 

welzijnpolitiek. Ook Achterhuis (1982, blz. 29) laat zich zeer kri

tisch uit over het gebrek aan inzicht in de effecten van het welzijns

werk en hij stelt, dat veel instellingen hun eigen "markt" hebben 

gecreëerd. Onder invloed van de teruglopende economie en de daaruit 

voortvloeiende bezuinigingen wordt in toenemende mate de noodzaak van 

goed management in de welzijnssector duidelijk gemaakt . 
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De nieuwe Kaderwet Specifiek Welzijn stelt als voorwaarde voor het 

verstrekken van financi~le middelen door het Rijk, dat op gemeentelijk 

niveau een welzijnsplan opgesteld moet worden. 

Marketing mix 

De stuurvariabelen kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: 

Het produkt van de welzijnssector kan worden omschreven als: hulpver

lening. 

Om een dergelijk produkt te kunnen aanbieden is een grondige probleem

analyse nodig: er is immers sprake van een probleem bij de cli~nt. Bij 

deze probleemanalyse is het van groot belang te bepalen of het pro

bleem wat object van analyse is, niet veroorzaakt wordt door dieper 

liggende problematiek. 

Een belangrijke stuurvariabele is het personeel. 

Het eigene van de welzijnssector is te herkennen in de rol van de 

hulpverleners, wier produktie- en marketing-activiteiten samenvallen 

(zie hoofdstuk 3) maar die bovendien zich ook diep moeten inleven in 

de persoonlijke problematiek van de cli~nt. Dit is in de welzijns

sector gewoonlijk van groter belang dan bij de marketing van andere 

produkten en diensten. 

De andere marketing mix-elementen zijn er in de welzijnssector vooral 

op gericht de toegankelijkheid van de hulpverleningsinstelling te doen 

toenemen: 

Prijs: Van belang zijn drie aspekten, die aan het begrip prijs zitten 

in de welzijnssector: 

het geldelijke element: de vergoeding in financi~le zin; 

het tijdselement: de tijd die de cli~nt moet opofferen om in contact 

te treden met de aanbieder; 

het p~ychologische element: angst voor stigmatisering en drempel

vrees. 

Het geldelijke element is van minder grote betekenis in het geheel van 

de prijs voor diensten Ln de welzijnssector. 

Distributie: Het gaat hierbij om de plaatsen, waar men mensen met be

paalde behoeften kan verwachten, waar de cli~ntendichtheid redelijk 

zal zijn en de mensen bereid zullen zijn zich als cli~nt te manifes

teren. 
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De plaats waar de cliënt zich als zodanig kan manifesteren moet dus 

goed bekend en ook goed bereikbaar zijn voor de hulpvrager. Er is ook 

hier een sterke samenhang met het promotie-element. 

Promotie: Er is reeds geconstateerd dat er een sterke interactie tus

sen produktie en verkoop bestaat in de ·welzijnssector. Promotie heeft 

hier meer het karakter van voorlichting over de aard en de plaats van 

de hulpverlening . In de promotie zal voor de cliënt duidelijk en con

creet moeten worden gemaakt, wat het aanbod precies inhoudt en wat 

deze als de hulpvragende mag verwachten. 

In het werkboek van de Sti chting Bierkaai (1977, blz. 19) wordt ook 

nog gesproken van het marketing-instrument "verpakking" waarmee vooral 

wordt gewezen op de betekenis van de sfeer waarin hulp wordt verleend: 

het gebouw, de sfeer die het oproept en het gedrag van het personeel 

in dat gebouw. Wij rekenen dat tot het instrument distributie. 

Marketing control 

De marketing control kan zich uitstrekken tot outputmetingen. Daarbij 

noteert men het aantal vragen om hulp, het aantal gesprekken met 

cliënten of het aantal verleende adviezen. 

Zoals in hoofdstuk 4 reeds betoogd zijn resultaatmetingen meer rele

vant als middel tot procesbeheersing en -bijsturing dan deze out

putmetingen. De vraag is dan of toegenomen welzijn bij de cliënt, de 

doelstelling van een welzijnsinstelling, meetbaar is. Pogingen om 

dergelijke metingen voor de welzijnssector te ontwikkelen zijn onder 

meer gedaan door Mushkat (1982) die een aantal instrumenten heeft 

ontwikkeld om te komen tot een evaluatiesysteem voor welzijnsinstel

lingen. 

Kne lpunten 

We kunnen ten aanzien van de welzijnssector de volgende knelpunten 

noemen voor toepassing van beleid volgens marketing-beginselen: 

I. Welzijnsinstellingen hebben in het algemeen een doelstelling die 

niets te maken heeft met het winstoogmerk of met het maximaliseren 

van de omzet. Deze doelstelling is er op gericht menselijke proble

matiek op te lossen. Dit laatste wordt nog wel eens zo breed opge

vat dat men, weliswaar niet formeel, als doelstelling blijkt 

te hebben: de maatschappij te veranderen. 
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Voor het toepassen van marketing-principes en -technieken is duide

lijkheid over doelstellingen en doe lgroepen absoluut gewenst. Dit 

kan bij het werken in de welzijnssector een knelpunt vormen (zie 

ook De Boer c . s ., 1981, blz. 62e) . 

2. Er bestaat een nogal sterke identif i catie van marketing met winst 

maken, onz innige consumptie, behoeften aanpraten, kapitalisme en 

agressieve verkoop. Het is daarom noodzakelijk dat de beide partij

en eerst op eenzelfde golflengte komen omtrent de wezenlijke inhoud 

van marketing en dat misverstanden worden weggenomen. Achterhuis 

(1980, bl z . 91 e.v.) bv. stelt zich kritisch op ten aanzien van 

"welzijnsmarketing" omdat het hierbij volgens hem toch gaat om het 

kunstmatig opwekken van behoeften aan dienstverlening . Zijn kritiek 

is zeer fundamenteel en komt ons inziens voort uit een gebrek aan 

aandacht voor effectiviteits- en e fficiency-vraagstukken in de be

staande litera tuur over welzijnsma rketing. 

3. Het gaat in de wel z ijnssector om mens elijke problema tiek, waartoe 

een grondige probleemanalyse noodzakelijk is. Bij deze probleem

analyse is het van groot belang te bepalen of het probleem, dat 

objec t van analyse is, niet veroorzaakt wordt door dieper liggende 

problematiek. Het "kurie r en am Symptom" kan voor een wel z ijnswerker 

een bij zonder f rustrerende bezighe id z ijn. Marke ting heef t een com

plementaire functie gericht op het doen aansluiten van het aanbod 

op de vraag en te signaleren waar een van beide aanwezig is of 

achterwege blijft. 

4. Kleinschaligheid is in de wel z ijnssector vaak in het belang van 

de c liënt. He t v erhoogt de be trokkenheid bij de cliënt en diens 

problematiek. We zullen er dus veel kleinschalige organisa ties 

tegenkomen met alle middelenbeperkingen, die daarbij horen. 

5. 3.2. De Gezondheidszorg 

Maatschappelijke functi e 

Sommige auteurs rekenen de gezondheidszorg eveneens tot de welzijns

sector. Dit is begrijpelijk omdat ook de lichamelijke en psychische 

gesteldheid van de mens bijdraa gt to t het welzijn. Ook hier is sprake 

van hulpverlening naar aanle iding van menselijke problematiek. 
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Deze menselijke problematiek is dan van meer fysieke aard en is te 

segmenteren naar demografische kenmerken van leeftijd en fasen in de 

levenscyclus van de mens. Er zijn duidelijke parallellen met de wel

zijnszorg, zoals in paragraaf 5.3.1 . besproken is. Verhoging van 

fysiek en geestelijk welzijn van de doelgroep is de algemene missie 

van de gezondheidszorg. 

In vergelijking met de welzijnssector is de vraag naar dienstverlening 

aan de hand van demografische kenmerken wellicht beter te voorspellen. 

Ook voor de gezondheidszorg geldt echter, dat het aanbod voor een 

deel de eigen vraag bepaalt. 

Ook het proces van noodervaring van Vissers, zoals wij dit in de vo

rige paragraaf schetsten is relevant voor de gezondheidszorg. 

Marketing planning 

Vanuit de ziekenhuiswereld groeit geleidelijk de belangstelling voor 

een meer marketing-achtig management van de gezondheidszorg (zie 

Greve (1979), v . d. Grinten (1974), De Jong (1980) en Goldsmith 

(1980)). 

Analyse, planning en control kunnen zich richten op bepaling van: 

- de omvang van de yraag naar ziekenhuisvoorzieningen; 

- de aard van de behoeften; 

- de aard van de nu bediende en in de toekomst te bedienen marktseg-

menten of doelgroepen; 

- de behoefte aan complementaire ziekenhuisdiensten (bezoekuren, 

recreatie, maaltijden, klachtenbehandeling, enz.); 

- de betekenis van de verwijzers in het proces van ziekenhuisopname; 

- de tevredenheid van de patiënt over zijn verblijf in het ziekenhuis; 

- de communicatie met patiënten en verwijzers. 

Ook voor de extra-murale-gezondheidszorg kan een dergelijke verzameling 

van marketing-probleemgebieden worden beschreven. 

Ook in de gezondheidszorg leven bepaalde vooroordelen ten aanzien van 

marketing en is er onbekendheid met betrekking tot de inhoud van 

marketing management. 

In de Verenigde Staten is "Health Care Marketing" zich tot een steeds 

meer toegepast vakgebied aan het ontwikkelen. De gezondheidszorg .is 

daar voor een belangrijk deel zelffinancierend en er is sprake van 

onderlinge concurrentie. 
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Onder druk van de bezuinigingen zou ook in Nederland de belangstelling 

voor marketing management kunnen toenemen. 

Mar>keting mix 

De marketing mix van de gezondheidszorg omvat de volgende elementen: 

Pr>odukt: Dit omvat de medische verrichtingen, consulten en daarnaast 

de complementaire dienstverlening, zoals de verpleging, de "privacy" 

voor patiënten in ziekenhuizen, de mobiliteit van patiënten in het 

ziekenhuis, recreatie tijdens opname in het ziekenhuis. Dijkman (1976) 

geeft een aantal voorbeelden van complementaire diensten in de gezond

heidszorg. 

Per>soneeZ: Ook hier wordt de kwaliteit van de dienstverlening bepaald 

door de kwaliteit van artsen en verpleegkundigen, hetgeen van grote 

invloed is op opleiding en training voor de dienstverlening. 

PT'ijs: De prijs, die cliënten moeten betalen is vrijwel uitsluitend 

uit te drukken in tijd en andere niet-monetaire offers. Het systeem 

van de gezondheidszorg wordt indirect betaald door verzekeringen, 

ziekenfondsen en de overheid (zie paragraaf 5.3.1). 

Promotie : Dit marketing-instrument wordt slechts gehanteerd in de vorm 

van voorlichting aan de patiënten en publiciteit in de pers. Wervende 

communicatie is minder relevant omdat ziekenhuizen nauwelijks onder

linge concurrentie om patiënten lijken te kennen. Het is ook zeer on

gebruikelijk. 

Distribut i e : Dit marketing-instrument heeft betrekking op de plaats 

waar de dienstverlening plaatsvindt. Men kent in de gezondheidszorg 

verschillende distributieniveaus, die men aanduidt met de term 

echelons. Men kent de volgende echelons: 

Pré-echelon: verwijzers, privé of beroepsmatig (niet werkzaam in de 

hulpverlening) bijv. familie, buren, vrienden, enz. 

Eerste echelon: "algemene" deskundigen en instellingen samen te vatten 

onder de term "basisvoorzieningen" bijv. huisarts, maatschappelijk 

werkster, sociaal raadsman, rechtswinkel, enz. 

Tweede echelon: gespecialiseerde deskundigen en instellingen bijv. 

specialisten, medisch-opvoedkundige bureaus, ziekenhuis, enz. 
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Derde echelon: hooggespecialiseerde deskundigen en instellingen, bijv. 

bijzondere specialisten in academische ziekenhuizen, speciale kli

nieken enz. De vergelijking met distributie op intensieve schaal en 

op exclusieve schaal, zoals die bekend is uit de sfeer van de con

sumptiegoederen dringt zich hier onwill~keurig op. 

Marketing control 

Men kan in de gezondheidszorg ook weer onderscheiden: 

- outputmetingen: aantallen medische verrichtingen, behandelde pa

tiënten, aantal bezette bedden, aantal consulten. 

- oordeelsmetingen: metingen bij de patiënten over zijn behandeling 

en over zijn oordeel met betrekking tot de complementaire dienst

verlening. 

resultaatmetingen: metingen achteraf met betrekking tot de vergroting 

van het lichamelijk en/of geestelijk welzijn van de cliënt na de 

dienstverlening. 

Outputmetingen vinden veel plaats in de gezondheidszorg bijv. het LISZ 

(Landelijk Informatiesysteem Ziekenhuizen). Oordeels-en resultaat

metingen vinden incidenteel plaats, maar zeggen uiteraard meer over 

het functioneren van het gezondheidszorgsysteem. 

Knelpunten 

Een van de belangrijkste knelpunten voor toepassing van marketing is 

de grote invloed van het medisch specialisme. 

Ook in de gezondheidszorg bestaan vooroordelen voortkomend uit onbe

kendheid met de betekenis en inhoud van het begrip marketing. ~~n 

heeft nog te veel het beeld, dat marketing impliceert het opdringen 

van diensten en streven naar omzetmaximalisatie. 

Men geeft er de voorkeur aan de aandacht te concentreren op vraag

stukken als de mondigheid van de patiënt en andere op zichzelf staande 

projekten, zonder deze te plaatsen in een geïntegreerd marketing

beleid. 

93 



5.3.3. Actiegroepen en -organisaties 

Maatschappelijke functie 

Het soort organisaties, vaak met tijdelijk bestaansrecht, dat hier 

bedoeld wordt betreft gegroepeerde actie teneinde bepaalde verander

ingen in de samenleving tot stand te brengen. Fox en Kotler (1980) 

geven drie verschillende maatschappelijke functies aan: 

I. Wanneer nieuwe informatie en praktische richtlijnen moeten worden 

verspreid. 

Het gaat hier om voorlichting en hulp bij het verbeteren van de 

kwaliteit van het bestaan van mensen; leefmilieu en ontwikkeling 

van welzijn, bijv. milieubewustheid. 

2. Wanneer koopontmoediging noodzakelijk wordt geacht. 

Dit betreft acties, die gericht zijn tegen de verkoop van onge

wenste en potentieel schadelijke produkten zoals sigaretten, drugs 

en alcohol. 

3. Wanneer een doelgroep geactiveerd moet worden. 

Het gaat hierbij om het aanzetten tot actie van doelgroepen, die 

voldoende geinformeerd en gemotiveerd zijn, tot bijv. energiebe

sparing, preventieve gezondheidszorg, veilig autorijden, oproepen 

tot protestacties, gebruik van afvalcontainers. 

De algemene maatschappelijke functie kan worden geformuleerd als: 

katalyserende werking tot het realiseren van veranderingen in gedrag 

van mensen in de samenleving. 

Marketing planning 

Het marketing-proces voor het type organisaties, dat we in deze para

graaf bespreken duidt men wel aan met de term "social marketing". 

Zoals we in het begin van dit hoofdstuk reeds stelden zou onze voor

keur uitgaan naar een andere benaming dan "social marketing". Met het 

gebruik van de term social marketing in dit hoofdstuk sluiten wij ons 

daarom,met het nodige voorbehoud,aan bij het internationale gebruik 

van deze aanduiding. Het begrip "social marketing" wordt door Kotier 

en Zaltman (1971) gedefinieerd als: 
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Het ontwerp, de implementatie en het beheer van programma's die opge

zet zijn om invloed uit te oefenen op de acceptatie van maatschappe

lijke ideën en waarbij overwegingen worden betrokken omtrent produkt

beleid, prijsbeleid, communicatie, distributie en marktonderzoek. 

De elementen van analyse,planning en control maken daa rvan deel uit. 

Een voorbeeld van een geslaagd social-marketing-projekt is "The 

Louisiana Family Planning Experience" (El. Ansary en Kramer, 1973) 

waarbij men met behulp van de marketing-systematiek een actie heeft 

gevoerd in de Amerikaanse staat Louisiana gericht op de verspreiding 

van kennis onder de bevolking over de mogelijkheden van geboorterege

ling. Voor andere voorbeelden van geslaagde en mislukte toepassingen 

van marketing in dit soort organisaties wordt verwezen naar Bierkaai 

(1977) en Fox en Kotler (1980). Laatstgenoemde auteurs komen na een 

inventarisatie van 10 jaar van toepassingen in de sociale marketing

s ector tot de conclusie dat in de V.S. een toenemend aanta l organisa

tie s in die sec tor gebruik maakt van marke ting-technieken. De erva

ringen blijken van positieve aard te zijn. 

Gezien de vaak complexe problematiek, waarmee dit soort van organisa

ties te maken hebben dient een fundamentele probleemanalyse deel uit 

te maken van het produktontwikkelingsproces. 

Het is een vaak voorkomend ver s chijnsel dat de partië l e oplossing van 

e en probleem weer andere problemen oproept. Evenals bij de i n een van 

de vorige paragrafen behandelde welzijnsmarketing is het gevaar niet 

denkbeeldig, dat soc ial marketing alleen bijdraagt aan bestrijding 

van symptomen zonde r bij te dragen tot oplossing van de fundamentele 

problematiek. He t bestrijden van drugmisbruik is pa s werke lijk effec

tief als ook de oorzaken van het overgaan tot druggebruik worden weg

genomen. Een grondige probleemanalyse is daarom het startpunt voor 

de social marketing-deskundige. 

In figuur 5.2 is een wellicht niet geheel volledig, maar wel i l lus

tratief voorbee ld van een dergelijke ana lyse opgenomen dat i s ontleend 

aan Kotl e r (1975). OokBloomen Novelli (1981) wi j zen op de grotere 

complexitei t van probleems t e llingen bij socia l marketing . 

Marketing mix 

Ten aanzien van de marketing mix kunnen enkele spec ifieke a spec t en 

worden aangegeven. 
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Produkt 

Het produkt is een zeer abstrac t produkt, nameli jk een idee tot maat

schappelijke verandering. Naa r ana logie met produktverpakkingen wordt 

het idee vaak concree t gemaakt met behulp van symbolen. 

Enkele voorbeelden zi jn hieronde r aangegeven. 
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Idee Concretisering 

Veilig rijden Speciaal rijcertificaat voor"de veilige 

rijder" 

Milieubewustheid Lidmaatschapssticker van een vereniging 

voor milieubescherming 

Hulp van anderen in nood Certificaat uitgereikt aan hulpverleners op 

voordracht van hulpontvangers 

Bloedafgifte Landsteiner penning 

Behalve abstract zijn produkten van dit type van organisaties vaak ook 

controversieel van aard. Een moeilijkheid daarbij is het subjectieve 

karakter van dit begrip controversieel. Enkele voorbeelden van contro

versiële produkten zijn: 

-het streven naar een andere economische orde (bijv. planeconomie); 

- het streven naar een dictatuur; 

- het vraagstuk van de kernbewapening; 

- het roken in openbare gelegenheden. 

Toepassing van marketing-technieken wordt dan gemakkelijk vereenzel

vigd met misleiding en manipulatie. 

Het bestaan van controversiële ideeën en produkten kan echter geen 

argument zijn om de marketing-benadering voor de verspreiding van 

maatschappelijke ideeën van de hand te wijzen. 

Een derde produktaspekt is de grotere complexiteit van de problemen, 

waarvoor oplossingen in de vorm van produkten moeten worden ontwikkeld. 

Een fundamentele probleemanalyse zal dan ook steeds deel moeten uit

maken van het produktontwikkelingsproces, zoals hierboven reeds werd 

uiteengezet. 

Het personeel als marketing-variabele kan een zeer dominante rol 

spelen, wanneer we zien, dat woordvoerders van actie-organisaties in 

steeds sterkere mate het gezicht van de organisatie gaan bepalen. Het 

is dan niet meer de organisatie, maar het is haar woordvoerder die 

door de doelgroep als "leverancier" wordt gepercipieerd. Dit houdt 

uiteraard risico's in van kwetsbaarheid: het wegvallen van de persoon 

impliceert de verdwijning van de organisatie. 
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Een ander specifiek aspekt van dit soort organisaties is het feit, dat 

de dienstverlening in wezen bestaat uit het uitdragen van ideeën en er 

daarom een zeer sterke interactie is tussen de variabelen personeel, 

promotie en distributie. Wat in hoofdstuk 3 is gesteld ten aanzien van 

de kwaliteit van het produkt en het .personeel geldt in dit geval in 

mindere mate, omdat promotie van bepaalde attitudes en beinvloeding 

van gedrag de hoofdtaak van organisatie en personeel 1s. 

Distributie en promotie zijn sterker dan in andere sectoren met elkaar 

en met de variabele personeel verweven. In figuur 5.3 zijn de ver

schillende promotie- en distributiekanalen in beeld gebracht. 

media 

invloedskanalen 

oersoonli "ke invloed 

media I I Organisatie L.Jesp_onsekanalen 

persoonli "ke response 

Doel-

media ~ 
invloeden van 

groepen 

invloedskanale overheid 

. oersoonli "ke Inter- publieke opinie 

invloed medi-
aire 

media ~ doel- bedrijfsleven 

groe-
responsekanale 

pen 
oersoonli ike bepaalde beroepsgroepo:.n 
response en oplnlelel.d.ere 

fig S.JJ I_< analen waarlangs hef maatschappelijk 
· · 1dee kan worden overgedragen. 

Ter toelichting van figuur 5.3 geven wij hieronder een verklaring van 

de gehanteerde begrippen. 

Organisatie : de organisatie die zich ten doel heeft gesteld het maat

schappelijk idee over te dragen teneinde bijv. gedragsverandering te 

bereiken. 

Invloedskanalen: kanalen waarlangs invloed kan worden uitgeoefend 

zonder de mogelijkheid van response vanuit de doelgroepen : 

98 



A. Media: 

a. massamedia (algemene media en publicaties); 

b. specifieke media (eigen publicaties). 

B. Persoonlijke invloed: 

a. massabijeenkomsten; 

b. groepsbijeenkomsten; 

c. individuele contacten. 

Responsekanalen: kanalen waarbij tweezijdige communicatie mogelijk is: 

A. Media: (telefoon, post, antwoordcoupons) 

B. Persoonlijke response (spreekuren, locale kantoren en contactper

sonen). 

Intermediaire doelgroepen: 

A. Publieke opinie, bevolking. 

B. Overheid. 

C. Bedrijfsleven. 

D. Bepaalde beroepsgroepen (advocaten, huisartsen, hoogleraren, lera

ren, politici, enz.). 

Verder gelden dezelfde problemen die bij elk promotiebeleid een rol 

spelen: 

- Wat is de inhoudelijke doelstelling of welke boodschap wil men 

communiceren? 

- Welk budget is beschikbaar? 

- Hoe wordt het budget verdeeld over de verschillende activiteiten? 

-Welke media kiest men (media planning)? 

- Hoe meten we het effect van de promotie? 

Een vorm van onbetaalde publiciteit is de publiciteit die v~a redac

tionele bijdragen in de verschillende media wordt gerealiseerd. Voor 

het beleid met betrekking tot de publiciteitsmedia en in het algemeen 

het voeren van public relationsbeleid verwijzen wij naar De Roede, 

(1979). 

Bloem en Novelli (1981) wijzen er op, dat de beheersbaarheid van dis

tributie- en communicatiekanalen veel geringer is dan bij de marketing 

van produkten en diensten. 
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Bovendien is juist de marketing van maatschappelijke zaken, zoals hier 

bedoeld, zeer gevoelig voor de wijze waarop en situatie waarin deze 

worden gepresenteerd. 

De prijs, die in dit geval door de doelgroep moet worden betaald, moet 

men ruimer zien dan alleen als een geldbedrag. Daartoe behoren ook: 

- de tijd en inspanning die nodig is om van een idee kennis te nemen; 

- de tijd en inspanning die nodig is om tot gedragsverandering te 

komen (zie ook paragraaf 5.3.1.). 

Soms kunnen uitkeringen in geld of andere materiële tegemoetkomingen 

of heffingen zeer zinvol zijn om gedragswijziging te bevorderen zoals 

bijv. subsidies bij warmte-isolatie in de woning, milieuheffingen voor 

milieuvervuilende processen, boetes voor te hard rijden. Anderzijds 

kunnen sommige beloningen zoals bijv. de portable radio bij sterili

satie in India voor sommigen niet meer te tolereren zijn. Dit is 

echter sterk situatie- en cultuurgebonden. 

Marketing control 

De bepaling van de effectiviteit van actie-organisaties kan eveneens 

op drie niveaus plaatsvinden: 

a. Outputmetingen: het aantal acties, spreekbeurten, publiciteits

acties of het aantal malen, dat men in contact komt met doelgroep

leden. 

b. Oordeelsmetingen: enquêtes naar de wijze, waarop men het doel, de 

strategie en de ideeën van de organisatie waardeert. Uiteraard 

dienen deze onderzoeken niet alleen plaats te vinden bij diegenen, 

die van instemming blijk hebben gegeven maar bij een representative 

steekproef uit de doelgroep. Een ander meetpunt is gelegen in het 

succes, dat fondsenwerving, uitgedrukt in geld, bij de doelgroep 

heeft. 

c. Resultaatmetingen: bepalen in hoeverre onder invloed van de activi

teiten van de organisatie ook de beoogde maatschappelijke ver

andering gerealiseerd wordt. 
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Knelpunten 

Veel actie-organisaties zijn beperkt van omvang en kennen weinig of 

geen professioneel management. Ze omvatten vaak meer de vakspecialis

ten op het specifieke maatschappelijk problematische terrein, dan 

experts op management-gebied. Dit impliceert, dat minder financiële 

en personele middelen ter beschikking staan om een beleid volgens 

marketing-principes te voeren. 

Een ander knelpunt is de weerstand, die bij de vakspecialisten be

staat tegen toepassing van management-methoden uit het bedrijfsleven 

of de onderschatting van de voor management benodigde vaardigheden. 

Acties zijn nogal eens bedrijfsouvriendelijk en richten zich op grote

re organisaties. Dit bevordert de acceptatie van management-methoden 

evenmin. 

5.3.4. De overheidssector 

Maatschappelijke functie 

Het ingrijpen van de overheid in de samenleving is de laatste decennia 

enorm toegenomen. In het algemeen heeft de overheid tot taak om het 

individuele en collectieve welzijn van haar burgers te verhogen. De 

overheid kent een zestal hoofdtaken (zie ook Berczi, 1978): 

I. Verbetering van de binnenlandse economische situatie (inflatiebe

strijding, volledige werkgelegenheid, groei produktiviteit, sociale 

zekerheid, evenwichtige inkomensverdeling). 

2. Bevordering van de handel met het puitenland (betalingsbalans). 

3. Bevordering van mededinging. 

4. Bevordering van de economische ontwikkeling (bedrijfstakken en 

regio's). 

5. Verschaffing van collectieve goederen en diensten: 

- gezondheidszorg; 

- onderwijsfaciliteiten; 

- recreatiemogelijkheden; 

-vervoersmogelijkheden (NS bijv.); 

- communicatiefaciliteiten (PTT); 

-energie (gas en electriciteit); 
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- veiligheid en bescherming; 

- voorlichting en informatie; 

hygiëne, vuilafvoer en reiniging; 

- waterleverantie; 

- wetgeving en handhaving rechtsorde. 

6. Verhoging van de levensstandaard en de kwaliteit van het bestaan in 

een land (kwaliteit van de arbeid, het milieu, het wonen, noodvoor

zieningen en het toekomstig bestaan). 

Marketing planning 

Het vaststellen of activiteiten van de overheid, gericht op het reali

seren van doelstellingen op bovengenoemde terreinen, ook effectief en 

efficiënt worden verricht is een moeilijke zaak. In het algemeen wordt 

dit impliciet gedaan en veelal gericht op het uitgavengedrag, méér dan 

op de vraag: wat is het effect? Bartels en Folmer (1979) wijzen erop, 

dat de overheid te weinig informatie toegankelijk maakt voor de buiten

wereld om een dergelijke evaluatie mogelijk te maken. Zij illustreren 

dit ook met het voorbeeld van de Investerings Premie Regeling (IPR). 

Hoogerwerf (1976) stelde de hypothese, dat de groeiende omvang van 

het overheidsbeleid samengaat met afnemende effectiviteit. In 1977 

wijst dezelfde auteur er nogmaals op hoe weinig onderzoek wordt ge

daan naar en inzicht bestaat omtrent de effecten van het overheids

beleid. Om dergelijke effectiviteitsmetingen zinvol en mogelijk te 

maken is een doelgericht overheidsbeleid nodig. Dit vereist dat de 

doeleinden meer expliciet, specifiek meetbaar, gesystematiseerd en in 

een volgorde van prioriteiten geformuleerd zijn (zie Hoogerwerf, 

1976). 

Bolweg (1976) noemt als een van de kenmerken van een bureaucratische 

(overheids-)organisatie dat de duidelijke missie waartoe een organi

satie in het leven wordt geroepen in de praktische aanpak leidt tot 

een organisatorische complexiteit waarin de originele doelstelling 

nauwelijks meer terug te vinden is. Bolweg wijst er op dat het demo

cratiseren van een bureaucratische organisatie behalve vanuit de ge

zichtshoek van de interne belangengroepen (werknemers) ook vanuit de 

externe belangengroepen w.o. de cliënten of doelgroep kan worden be

naderd. In dit verband kan worden gesproken van "externe democrati

sering". 
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Tenslotte citeren we Ossewaarde (1978) die stelt: 

"MééP nog dan het bedPijfsZeven (cursivering van ons), dat vóór alles 

te maken heeft met te bereiken omzet en rendement, moet een overheids

bedrijf rekening houden met de wensen van de afnemers. Een particulier 

bedrijf werkt immers steeds in die mate marktgericht, dat een renda

bele afzetmogelijkheid natuurlijk toch een van de allerbelangrijkste 

factoren is bij de ontwikkeling of handhaving van produkten. Een over

heidsbedrijf is eveneens marktgericht in die zin, dat men kijkt wat de 

bevolking wil. Die wensen worden echter niet steeds afgewogen ten op

zichte van eigen baten en lasten. Wanneer die bij een particulier 

bedrijf niet in evenwicht zijn, is dat bedreigend voor de continuïteit. 

Het overheidsbedrijf blijft echter in zo'n geval doordraaien, zeker 

wanneer geleverde diensten voor de burgerij van essentieel belang 

zijn, al is het natuurlijk wel zo, dat ook wij steeds proberen kosten 

op verantwoorde wijze in de hand te houden". 

Na deze probleemstellende inleiding liggen de ingrediënten voor de 

vertaling van de problematiek in een marketing-context als het ware 

voor het oprapen: doelstellingen, cliënten en dus doelgroepen, dienst

verlening en dus ruiltransacties en effectmeting. 

In principe zijn de projekten en programma's waarmee de overheid zich 

bezighoudt vatbaar voor de toepassing van marketing-principes. 

Weliswaar zal dit voor de ene overheidsbezigheid (bijv. defensievraag

stukken) wat moeilijker zijn dan voor de andere overheidsactiviteit 

(bijv. voorlichtingsprojekten). Het is zo, dat men bij het opstellen 

van overheidsbegrotingen de mogelijkheid heeft tot begroting op basis 

van programma's en projekten, alsmede voor meer jaren vooruit in 

plaats van éénjarige begrotingen van takken van dienst. Een voorbeeld 

daarvan is de zgn. programmabudge ttering (PPBS: Planning Programming, 

Budgetting System) overgenomen vanuit de Verenigde Staten (zie Van 

Veen, 1977) . Dit begratingssysteem gericht op verwezenlijking van 

doelstellingen biedt veel kansen voor toepassing van marketing-bena

deringen. Helaas zijn er nog maar weinig toepassingen van programma

budgettering te melden bij de Nederlandse overheid. 

Op het gebied van het functioneren van de overheidsorganisatie heeft 

zich na de tweede wereldoorlog de nog betrekkelijk jonge wetenschap 

van de Bestuurskunde ontwikkeld. Bestuurskunde is de aanduiding van 

een wetenschappelijk vakgebied, dat zich bezighoudt met de studie van 

het openbaar bestuur (definitie Van Braam, 1981, blz . 397). 

103 



In zijn dissertatie over geschiedenis en huidige stand van zaken met 

betrekking tot de bestuurskunde stelt Van der Eijden (1980) dat men, 

voor wat betreft het object van de bestuurskunde, beter kan spreken 

van de overheid in plaats van (openbaar) bestuur, omdat niet duidelijk 

is wat met de term openbaar bestuur bedoeld wordt. In die gedachten

gang voortgaande vervangt hij de term bestuurskunde door overheids

kunde, hetgeen ons inziens ook beter de grenzen van het vakgebied aan

duidt. Hoewel moet worden vastgesteld, dat management voor de over

heirlsorganisatie een aantal zeer specifieke elementen bevat, kan men 

zich afvragen of er voldoende aanleiding is om naast de bedrijfskunde 

een afzonderlijke discipline bestuurskunde te onderscheiden. 

Bestuurskunde houdt zich, evenals bedrijfskunde, bezig met de bestu

ringsverschijnselen van organisaties, maar met de beperking tot de 

overheid. Het gesc heiden optrekken van beide disciplines lijkt ons 

minder efficient. Overigens staat de ontwikkeling van bestuurskunde 

nog aan een beginstadium. Ook Van der Eijden concludeert, dat uit 

zijn ,literatuuranalyse is komen vast te staan, dat er grote onzeker

heid en verschillen van opvatting bestaan over object en aard van de 

bestuurskunde. Van Braam (1981) komt tot dezelfde conclusie. Beide 

auteurs zijn optimistisch ten aanzien van de toekomst van bestuurs

kunde als zelfstandige wetenschap, hoewel Van Braam signaleert: "Er 

bestaat onder bestuurskundigen - en onder beoefenaren van aangrenzende 

wetenschappen - wel eens de neiging aan de huidige stand van zaken 

negatieve conclusies te verbinden met betrekking tot het wetenschap

pelijk bestaansrecht van de bestuurskunde". Hij acht deze conclusie 

echter voorbarig. 

In de bestuurskunde staat het beleidsproces centraal. Hoogerwerf 

(1980, blz. 49) definieert een beleidsproces als "de opeenvolging van 

verschillende toestanden in het voorbereiden, bepalen, uitvoeren, 

evalueren en bijsturen van een beleid". Ons inziens valt er een 

parallel te onderkennen tussen het proces van produktontwikkeling 

(figuur 5.4.): 

fig 5_4_ Prodl.!kfontwikkelingsproces bij onder-
. nemmgen. 
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en het beleidsproces bij de overheid (figuur 5.5): 

fig. 55 Beleidsproces bij de overheid. 

In het proces van produktontwikkeling zijn evaluatie en terugkoppeling 

via de marketing control opgenomen. 

Uiteraard speelt in het geval van de overheid de politieke besluit

vorming in de eerste fasen een hoofdrol, zijn juridische aspekten van 

groot belang en is evaluatie en terugkoppeling lastiger, maar de 

analogie met het beleidsproces in ondernemingen kan daarom toch niet 

worden ontkend. 

Technieken als Programmabudgettering (PPBS) en Zero Base Budgeting 

die voor de overheid zijn ontwikkeld versterken alleen maar de ge

noemde parallel tussen het overheidsbeleidsproces en het beleids

proces in ondernemingen. 

Opvallend verschil tussen beide beleidsprocessen is het ontbreken van 

de marketing-functie in het beleidsproces bij de overheid. Niettemin 

moet ook voor overheidsprodukten de afstand tussen producent en af

nemer worden overbrugd. 

Hierin wordt bij de overheid voorzien door voorlichtingsactiviteiten. 

De benadering volgens de marketing-systematiek biedt naar ons inzicht 

voor deze overbrugging een veel ruimer instrumentarium en betere co

ordinatiemogelijkheden. 

Een tweede markant verschil is het ontbreken van adequate meetinstru

menten en kengetallen om het effect van het beleid te meten. Via het 

evaluatie-onderzoek worden wel pogingen in die richting ondernomen. 

Resumerend kunnen we vaststellen dat bestuurskunde en marketing elkaar 

in belangrijke mate kunnen aanvullen. Ligt bij de bes tuurskunde het 

accent op het beleidsproces als geheel, bij marketing ligt de waarde 

vooral in de techniek van de overbrugging van de afstand tussen over

heidsorganisatie en doelgroep. Kennis op het gebied van het gebruik 

van methoden van marktonderzoek kan zeer nuttig zijn bij de ontwikke

ling van het evaluatie-onderzoek. 
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Het valt te betreuren, dat in de bestuurskunde tot nu toe géén aan

dacht is besteed aan wat er op het terrein van marketing is ontwikkeld, 

hoewel voor het uitvoeren van bepaalde evaluatie-onderzoeken toch wel 

gebruik wordt gemaakt van bureaus voor marktonderzoek. Verder moet 

worden opgemerkt, dat het empirisch object van de bestuurskunde be

perkt is tot de overheidsorganisatie, zodat een niet onbelangrijk deel 

van de non-profit-sector, de partikuliere non-profit-organisaties, 

buiten het gezichtsveld blijft. 

Gezien het veel ruimere empirisch object van de bedrijfskunde rijst 

de vraag of integratie van bestuurskunde als verbijzondering binnen 

bedrijfskunde niet de voorkeur zou verdienen. Een dergelijke inte

gratie behoeft geenszins de ontkenning in te houden van de verschillen 

tussen particuliere bedrijven en overheidsorganisaties. Ook binnen de 

verzameling van organisaties die thans tot he t empirisch object van 

de bedrijfskunde behoren, zijn er grote verschillen in doelstelling 

en cultuur. Integratie kan de zinvolle toepassing van inzichten uit 

de bedrijfskunde sterk bevorderen zonder dat het specifieke karakter 

van de overheidsorganisatie wordt veronachtzaamd. Ook Van der Eijden 

(1980, blz. 60-62) heeft aan dit onderwerp in hoofdstuk 3 van zijn 

proefschrift een beschouwing gewijd. 

Marke ting mix 

Van de marketing mix van de overheid als zodanig kan uiteraard niet 

worden gesproken, omdat de overheid een verzameling van talrijke orga

nisaties met verschillende doelgroepen omvat en met verschillende hië

rarchische niveaus (zie par. 5.2). Per dienstonderdeel kan voor wat 

betreft de relatie doelgroep-dienstonderdeel gesproken worden van een 

marketing mix. Een aantal algemene opmerkingen met betrekking tot de 

marketing-instrumenten van overheidsdiensten kunnen hieronder worden 

gemaakt. Ten aanzien van het produkt geldt, dat over het algemeen 

overheidsprodukten in de vorm van diensten worden geleverd. Vaak gaat 

het bij de overheidsdiensten om produkten waarvan de markt onderont

wikkeld is, d.w.z. dat er bij de beoogde groep van afnemers nog be

paalde drempels bestaan om zich als afnemer te manifesteren. De over

heid ziet het als een taak om die drempels weg te nemen. Dit kunnen 

financiële of psychologische drempels zijn. Verder gaat het bij de 

overheid vaak om diensten met een sterk innoverend karakter d.w.z. de 

dienstverlening is maatschappelijk gezien nog wat ongebruikelijk en 

experimentee 1. 
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Dit vraagt om specifieke begeleiding en stimulering. 

Tenslotte bestaat er voor sommige overheidsprodukten een consumptie

dwang (bijv. vergunningen, basisonderwijs, e.d.). 

De keuze van het dienstenassortiment is voor overheidsinstellingen 

meestal aan wetgeving gebonden. Men kan dus niet in alle vrijheid 

diensten ontwikkelen en aanbieden, want meestal zijn daarvoor wets

wijzigingen of departementale goedkeuringen noodzakelijk. Overigens 

moeten we opmerken dat soms ook particuliere ondernemingen die in 

groter concernverband opereren in die assortimentskeuze niet geheel 

vrij zijn. Het dienstenassortiment van een overheidsinstelling is 

meestal onderwerp van politiek en pressiegroepen (zie hoofdstuk 8). 

Personee~ . Voor wat betreft het overheidspersoneel, de ambtenaren, 

gelden in principe de opvattingen zoals wij die in hoofdstuk 3 ten 

aanzien van de marketing van diensten hebben geponeerd. Een moeilijk

heid daarbij is het traditioneel cliëntonvriendelijk imago van de 

ambtenaar. De afwezigheid van marketing als onderwerp in de opleiding 

van ambtenaren vereist, dat enige heroriëntering noodzakelijk zou 

zijn. 

Prijs. De prijs van overheidsdiensten vormt op zich een onderwerp van 

studie. Een principieel vraagstuk is de hantering van het z.g. pro

fijtbeginsel, waarij de cliënt op enigerlei wijze zelf een specifiek 

financieel offer brengt. Wij zullen aan dit profijtbeginsel wat meer 

aandacht besteden, omdat dit in verband met de dienstverlening van de 

overheid vaak ter discussie staat. 

Het profijtbeginsel kan op verschillende manieren worden uitgewerkt 

(Abbing, 1978, blz. 212 e.v.): 

I. Het profijtbeginsel zou kunnen impliceren dat aan elk individu, 

afzonderlijk naar profijt, de kosten worden toegerekend van een 

verzameling goederen, die de overheid ter beschikking stelt aan de 

gemeenschap. Het is een gedachtenconstructie, die men in de prak

tijk mees tal niet als een toepassing van het profijtbeginsel be

schouwt. 

Voorbee~d: de motorrijtuigenbelasting. 
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2. Het profijtbeginsel kan ook impliceren, dat aan een verzameling 

individuen als groep, naar profijt, de kostprijs wordt toegerekend 

van één goed, dat door de overheid ter beschikking van deze groep 

wordt gesteld. 

Voorbee~d: Bijdrage van een vereniging aan een overheidsvoorziening 

ten behoeve van haar leden, bijv. de tennisvereniging die een baan 

huurt van de gemeente. 

3. Aan één individu wordt naar profijt de kostprijs toegerekend van 

een goed, dat door de overheid aan dit individu afzonder~ijk ter 

beschikking wordt gesteld. 

Voorbee~d: De bijdragen van een cursist aan een opleiding, waar

aan hij deelneemt en die geheel wordt verzorgd door de overheid. 

Verder kan een onderscheid worden gemaakt op grond van de mate waarin 

het profijtbeginsel wordt toegepast. 

Men berekent de kostprijs, hetzij geheel, dan wel voor een beperkt 

deel door aan de profijthebbende. Het profijtbeginsel kan zich beper

ken tot een symbolische bijdrage of tot een volledig kostendekkende 

bijdrage. Wat men kiest is afhankelijk van het doel wat men beoogt te 

bereiken met de invoering van het profijtbeginsel. 

Er zijn een aantal voor- en nadelen te onderkennen aan de toepassing 

van het profijtbeginsel. (Boorsma, 1981, blz. 53 e.v.) (Anthony en 

Herzlinger, 1980, blz. 381). 

Als voordelen van toepassing van het profijtbeginsel noemt men wel: 

a. Cliënten zullen kritischer zijn ten aanzien van het gebruik van 

overheidsdiensten. 

b. Men zal meer kostenbewust gaan denken. 

c. Meer motivatie bij de leiding van de organisatie, die rechtstreeks 

betaling ontvangt. 

d. Er ontstaat een middel tot bepaling van de effectiviteit in termen 

van appreciatie door de doelgroep. 

e. Terugdringen van overheidsuitgaven en bezuinigingsmogelijkheden. 

f. Prioriteitenstelling ten aanzien van overheidsuitgaven wordt deels 

verschoven naar de individuele burger. 

g. Het moedigt concurrentie door particulier initiatief aan en draagt 

daarmee bij tot toename van de efficiency. 
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Als nadelen van toepassing van het profijtbeginsel noemt men wel: 

a. Het profijtbeginsel werkt denivellerend, omdat alle consumenten, 

ongeacht hun inkomen,eenzelfde prijs betalen. 

b. Het profijtbeginsel belemmert de toegankelijkheid tot bepaalde 

overheidsdiensten, waarvan de overheid een bepaald bereik in de 

doelpopulaties beoogt. 

c. Toepassing is alleen mogelijk, wanneer er sprake is van een prijs

elastische vraag en wanneer precies kan worden vastgesteld wie in 

welke mate profijt hebben van de betreffende overheidsdiensten. 

d. Met de toepassing van het profijtbeginsel ontstaan ook inningskos

ten, die het financiële voordeel geheel of ten dele kunnen teniet 

doen. 

Boorsma c.s. (1981) hebben een onderzoek uitgevoerd in de overheids

sector naar o.a. de mogelijkheden tot toepassing van het profijtbe

ginsel. Na onderzoek van overheidsbegrotingen op nationaal, provinci

aal en gemeentelijk niveau komen zij tot de conclusie dat veel moge

lijkheden tot toepassing van het profijtbeginsel ten onrechte onbenut 

blijven. 

Daarnaast concluderen deze onderzoekers dat eveneens veel mogelijkhe

den tot privatisering van overheidsdiensten niet worden benut, terwijl 

dit naar hun opvatting, waarin zij worden gesteund door onderzoeken 

in het buitenland, tot grotere efficiency in de taakuitvoering kan 

leiden. Zij menen, dat particuliere bedrijven veel overheidstaken 

efficiënter kunnen uitvoeren dan het overheidsapparaat (Boorsma c.s., 

1981, blz. 29). 

Wij kunnen de hierboven genoemde voor- en nadelen onderschrijven met 

de kanttekening, dat de denivellerende werking van het profijtbeginsel 

geringer wordt naarmate de nivellering van inkomens in het algemeen, 

toeneemt. 

Voorts blijkt in de praktijk, dat de aandacht voor het profijtbeginsel 

vaak wordt ingegeven door korte-termijnprincipes, zoals besnoeiingen op 

de overheidsbegroting en dus het accent geheel valt op het opbrengst

genererende karakter en niet op de relatie met de effectiviteit en 

efficiency van de overheidsorganisatie. Een derde aspekt van principi

elere betekenis betreft de allocatieve voordelen van het profijtbe

ginsel: de beslissing ten aanzien van de overheidscomsumptie wordt 

verschoven naar de burger (zie Haselbekke, 1981). 
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Er wordt een verbinding gelegd tussen producent en afnemer, waardoor 

het marktbeginsel voor een deel weer kan funktioneren. 

Een vierde kanttekening, die wij zouden willen plaatsen bij de toe

passing van het profijtbeginsel, betreft de eenzijdig monetaire bena

dering van het prijsinstrument. Naast de monetaire prijs die een 

cliënt moet betalen, bestaat er ook nog een niet-monetaire prijs (zie 

paragraaf 5.3.1), die weliswaar moeilijker te bepalen is, maar waarvan 

het bestaan in een groot aantal gevallen is aangetoond. Prottas (1981) 

o.a. wijst op een groot aantal studies, waarin het bestaan van niet

monetaire prijsinvloeden is onderzocht. Hij noemt als niet-monetaire 

prijsinvloed psychologische weerstand tegen het zich manifesteren als 

cliënt van bepaalde overheidsorganisaties. Hij doelt hierbij op het 

stigmatiseringseffect, dat optreedt wanneer cliënten van bepaalde 

overheidsdienstverleners een lage of onaantrekkelijke status hebben 

in de perceptie van niet-cliënten. Dit effect treedt bijv. op in de 

hulpverlening en bij het sociale ondersteuningsapparaat. Naast dit 

typisch psychologische prijseffect is er ook nog het prijsverschijnsel, 

dat in de economie wel wordt aangeduid als opportunity costs: de tijd, 

die moet worden opgeofferd voor activiteiten teneinde zich als cliënt 

te manifesteren. Deze opportunity costs kunnen worden gesplitst in: 

a. Wachttijden in de ambtelijke bureaus. 

b. Reistijden naar de verstrekkingspunten. 

c. Informatietijd d.w.z. de tijd en inspanning nodig om kennis te 

nemen van de mogelijkheden, die er voor dienstverlening bestaan en 

om vast te stellen, waar men voor welke dienst terecht kan. 

Voor een deel van de te bereiken populatie is de niet-monetaire prijs 

te hoog om zich als cliënt aan te dienen. Soms kan ook een monetaire 

prijs psychologische drempels verminderen, wat per saldo tot een 

hogere participatiegraad leidt. 

Concluderend mogen we stellen dat er een sterke interactie bestaat 

tussen monetaire en niet-monetaire prijsinvloeden. Vandaar dat wij 

voor het prijsbeleid zowel drempelbeginsel als profijtbeginsel in 

samenhang met elkaar bij de prijsbeslissing betrekken. 

Een vijfde kanttekening bij de toepassing van het profijtbeginsel be

treft het te voeren prijsbeleid. 
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Het bewust hanteren van het profijtbeginsel impliceert ook het voeren 

van een prijsbeleid conform wat o.a. in de marketing-literatuur daar

over is vastgelegd. De wijze waarop in de economische theorie de af

stemming van de vraag op de prijs wordt uitgewerkt is voor veel markt

situaties onvolledig (zie o.a. de kritiek van Meulenberg, 1971, blz. 

11). Een van de bezwaren is dat de invloed van andere variabelen als 

promotie (voorlichting), distributie (verstrekkingensysteem), wijze 

van dienstverlening en andere marketing-instrumenten niet in het prijs

theoretisch model zijn opgenomen. Ook zijn de aan het model ten grond

slag liggende veronderstellingen ten aanzien van het consumentengedrag 

weinig realistisch. Toepassing van het profijtbeginsel vereist naar 

ons inzicht dan ook het voeren van een marketing-beleid, uiteraard in 

aangepaste vorm. Niet-monetaire prijsinvloeden overlappen soms met 

andere marketing-instrumenten. Als voorbeeld noemen we de drukte in 

de overheidsbureaus, het optreden van de ambtenaar en de indringende 

en persoonlijke vragen die men stelt alvorens een cliënt van dienst 

te zijn. Vanuit de marketing-theorie kunnen we deze invloeden ook re

kenen tot resp. de variabelen distributie (gebouw) en personeel (zie 

hoofdstuk 3). 

~amotie. De promotiefunctie is bij de overheid moeilijk terug te 

vinden. Meestal worden onder de naam van voorlichting of public 

relations soortgelijke activiteiten uitgevoerd. Het wervende karakter 

van de promotie ontbreekt dan veelal en ook de afstemming met de 

andere instrumenten van de marketing mix. 

De distributie van overheidsdiensten wijkt in wezen niet af van de 

distributie van commerciële dienstverlening (hoofdstuk 3). Men zou 

zich ten aanzien van de Nederlandse situatie wel af kunnen vragen of 

er niet een meer efficiënte distributie van overheidsdiensteh moge

lijk is. Er functioneren op dit moment vele distributienetten parallel 

aan elkaar, gericht op dezelfde doelgroepen. Enkele van de bestaande 

distributienetten zijn: postkantoren, arbeidsbureaus, gemeentehuizen, 

openbare bibliotheken, belastingkantoren, kamers van koophandel, 

onderwijsinstellingen. 

Men is in het algemeen geneigd om voor elke nieuwe vorm van dienst

verlening een geheel nieuw distributienet op te zetten en men krijgt de 

indruk, dat de mogelijkheid tot inschakeling van bestaande distributie

kanalen meer zou kunnen worden overwogen. 
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Dit zou niet alleen tot efficiencyverhoging, maar ook tot een grotere 

effectiviteit kunnen leiden: men bereikt meer potentiële cliënten. 

Het simpele bereikscriterium is overigens niet het enige aspekt aan 

de complexe problematiek van de distributie van dienstverlening. 

Andere overwegingen kunnen van doorslaggevende betekenis zijn om bij 

de organisatie van de dienstverleningsdistributie de technologie van 

de dienstverlening te laten prevaleren boven het bereiksaspekt. 

Marketing control 

Waar het particuliere bedrijf afgaat op winst- en omzetcijfers, markt

aandelen en gegevens uit marktonderzoek doet de overheid, nog slechts 

op zeer beperkte schaal, een beroep op evaluatie-onderzoek en kosten

batenanalyse. Laatstgenoemde techniek, ontwikkeld vanuit de . econo

mische wetenschap, is een vorm van investeringsanalyse voor de over

heid, die gebruikt wordt tijdens de voorbereiding van het beleid. De 

outputzijde van het politieke systeem is volgens Maarse (1980, blz. 

123) een relatief verwaarloosd onderzoekterrein binnen de bestuurs

kunde. De politicologie heeft zich eigenlijk vooral bezig gehouden 

met de inputkant van het politieke systeem en de omzetting van eisen 

uit de omgeving in overheidsbeleid (Maarse, 1980, blz. 123). 

Volgens Caiden (1976) is de uitvoering van het beleid als de Achilles

hiel van het openbaar bestuur te beschouwen. Het evaluatie-onderzoek, 

vaak onder de naam "social research" uitgevoerd door bureaus voor 

marktonderzoek, dat vooral van sociaal-wetenschappelijke aard is, is 

gericht op het bepalen van het effect van beleid. Daarbij moeten we, 

zoals ook in hoofdstuk 4 is gedaan, een onderscheid maken tussen 

directe beleidseffecten (vlg. outputmeting) en uiteindelijke beleids

effecten (resultaatmeting). Dit laatste is, zoals reeds vastgesteld, 

buitengewoon moeilijk. 

Bij de vergelijking tussen marketing-onderzoek en evaluatie-onderzoek 

valt op, dat de doelstellingen van het marketing-onderzoek in het al

gemeen niet alleen zijn gericht op de ondersteuning van het produkt

beleid, de ontwikkeling en bijsturing van produkt of dienstverlening. 

Ze omvatten ook de communicatie met de doelgroep. Het evaluatie-onder

zoek is in hoofdzaak geöriënteerd op de vraag wat het effect is van 

het overheidsbeleid, zoals dat in het "overheidsprodukt" is belichaamd. 

112 



Het ideale onderzoekinstrument voor het bepalen van laatstgenoemd be

leidseffect is de experimentele opzet, waarmee overigens ook in het 

marketing-onderzoek wordt gewerkt. 

Deze opzet ter meting van het effect van het beleid stuit echter in 

de praktijk op een groot aantal bezwaren, zeker wanneer de doelstel

ling zo ambitieus is geformuleerd als bij het evaluatie-onderzoek in 

het algemeen het geval is (zie In 't Veld en Hoogerwerff, 1980). 

Waar er bij de overheid sprake is van control is dit via evaluatie

onderzoek vooral gericht op resultaatmeting: wat is het resultaat van 

de ontwikkelde dienstverlening bij de doelgroep? 

In mindere mate is deze control gericht op de overbrugging van de af

stand tussen overheid en cliënt: het marketing-beleid. 

Knelpunten 

In het voorgaande werd al gewezen op de afwezigheid van duidelijke 

doelstellingen en programma's als een belemmering voor toepassing van 

marketing-principes. Er zijn daarnaast nog meer knelpunten te noemen, 

die de applicatie bemoeilijken. 

Deze knelpunten komen voort uit de verschillen tussen particuliere en 

overheidsorganisaties. Wij zullen hier niet uitvoerig ingaan op alle 

verschillen die er zijn vast te stellen bij vergelijking van particu

liere en overheidsorganisaties omdat wij reeds in hoofdstuk 4 uit

voerig zijn ingegaan op de verschillen tussen profit- en non-profit

organisaties in het algemeen. Wij zullen hieronder de knelpunten bij 

toepassing van marketing-principes in de overheidssector kort be

spreken. Naast eigen ervaringen hebben wij bij de inventarisatie van 

deze knelpunten gebruik gemaakt van onderzoek gerapporteerd door 

Ritchie en La Brèque (1975), Kotleren Murray (1975), De Riicke 
I 

en Duyck (1975) en Fox en Kotler (1980). Wij kunnen de gerapporteerde 

knelpunten samenbrengen tot een aantal hoofdpunten: 

a. Organisatorische aspekten: De overheidsorganisatie is sterk gericht 

op de taakvervulling en interne organisatie. Er is sprake van een 

bureaucratisch systeem, dat in zich niet erg cliëntvriendelijk ope

reert. De werkwijze van de overheidsorganisatie is weinig flexibel 

en erg rigide. Voor zeer veel overheidsdiensten is de afstand tot 

de cliënt groot. Dit wordt nog versterkt door het negatieve imago 

van de ambtenaar dat bij de niet-ambtenaren-burgers vaak nog is te 

constateren. 
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b. De doelstellingen: Zoals in deze paragraaf al eerder werd vermeld 

zijn de doelstellingen in overheidsorganisaties niet altijd even 

expliciet geformuleerd, als ze al in enige mate duidelijk zijn. In 

ieder geval vindt de organisatie hierin nauwelijks een motief om 

meer cliëntgeoriënteerd te gaan opereren. De ambtenaar heeft er 

vrijwel geen belang bij dat er meer marktgericht gewerkt wordt. 

c. Ave~sie tegen marketing: De ambtelijke wereld heeft in het algemeen 

weinig affiniteit met marketing en associeert dit begrip veelal met 

agressieve, spectaculaire en indringende verkooppraktijken en 

reclame. 

Daarnaast heerst vaak de opvatting dat geld uitgeven aan marketing 

verspilling zou betekenen. Tenslotte is men erg bevreesd voor mani

pulatie, die een gevolg van indringende marketing zou zijn. Dit 

beeld van de marketing-praktijk vormt een, vaak onuitgesproken, 

drempel tegen marketing-kennis en toepassingen. Ook in opleidingen 

en training ontbreekt kennis over marketing en marktonderzoek. 

d. Consumptiedwang: Voor bepaalde overheidsdiensten bestaat een dwang 

tot afname bijv. kentekenbewijzen, paspoorten, basisonderwijs enz. 

Marketing toepassen onder die omstandigheden levert enkele merk

waardige situaties op. Niettemin is toepassing ook dan niet uit

gesloten, maar vereist een bijzondere formule. 

e. De marketing mix: De overheidsorganisatie kent ten aanzien van de 

meeste instrumenten van de marketing mix een aantal beperkingen en 

randvoorwaarden, zoals hierboven reeds werd gesteld. 

Het dienstenassortiment wordt door de wetgeving vastgesteld. Uit

breiding of inkrimping is onderworpen aan politieke beslissingen. 

Het assortiment is vaak onderwerp van politiek. 

De prijs van overheidsdiensten, voor zover het betreft de gelde

lijke en juridische drempels is eveneens aan wettelijke regels 

onderworpen. Ditzelfde geldt, echter in mindere mate, voor de dis

tributie en promotie van de dienstverlening door de overheid. Dit 

belemmert uiteraard een snel reageren op veranderingen in het 

cliëntsysteem. 

f. Monopolieposi t i e : Voor de meeste overheidsdiensten bestaat een 

situatie waarbij de overheid een monopoliepositie inneemt. Dit is 

niet erg bevorderlijk voor een cliëntgericht opereren van de 

organisatie. 
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PTT en NS als staatsbedrijven daarentegen opereren in het algemeen 

wel cliëntvriendelijk en deze bedrijven voeren beleid volgens 

marketing-beginselen. 

g. Public relations als alternatief voor marketing: De acceptatie van 

public relations voor de externe betrekkingen is bij overheidsorga

nisaties groter dan de daar nog onbekende marketing-benadering. 

Tegenstanders van marketing buiten het bedrijfsleven poneren dan 

ook nog al eens de stelling dat marketing hetzelfde zou zijn als 

public relations. Deze opvatting is echter in strijd met de werke

lijkheid, omdat marketing veel meer omvat dan communicatie en voor

lichting, tot welk deel van de relatie met de omgeving de Public 

Relations zich beperkt. Marketing omvat het volledige systeem van 

instrumenten, waarmee de gewenste doelgroepeffectiviteit kan wor

den bereikt. In het voorafgaande is dit door ons in voldoende mate 

duidelijk gemaakt (zie ook Raffee, 1976, en De Roode, 1979). 

5.3.5. Ledenorganisaties 

Maatschappelijke functie 

Ledenorganisaties zijn organisaties die een collectief doel van een 

groep personen nastreven en die in stand gehouden worden door de 

contributies van haar leden. We kunnen daarbij een onderscheid maken 

tussen: 

I. Ledenorganisaties, waarvan de activiteiten exclusief ten goede 

komen aan de leden (besloten verenigingen). 

2. Ledenorganisaties, die weliswaar voor hun leden werken, maar van 

wier activiteiten en resultaten niet-leden invloed ondervinden 

(vakbonden, consumentenorganisaties e.d.). 

3. Ledenorganisaties, die bewust er naar streven dat haar werk (ook) 

ten goede komt aan niet-leden (politieke partijen en liefdadig

heidsinstellingen b.v.). 

De maatschappelijke functie van ledenorganisaties kan op velerlei 

terrein gelegen zijn. In het algemeen gaat het om functies, waarvoor 

noch het bedrijfsleven, noch de overheid, de commerciële resp. maat

schappelijke noodzaak onderschrijven. 
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Het zijn particuliere organisaties zonder winstoogmerk, waarvan de 

doelstellingen en doelgroepen meestal duidelijk omlijnd zijn en daar

mee ook de maatschappelijke functie. 

Marketing planning 

Voor de toepassing van marketing in ledenorganisaties is het een gun

stige omstandigheid, dat de doelstellingen vaak duidelijk zijn en ook 

de doelgroep duidelijk omschreven is. Niet altijd is duidelijk hoe de 

doelgroep van niet-leden is samengesteld. Ledenorganisaties kennen 

verschillende invloedsferen (zie figuur 5.6). 

alle 

a lle 

actieve 

Bestuur 

leden 

l eden 

belanghebbenden 
_(_profiteren me4U 

fig. 5.6.!De invloedssferen van een ledenorganisatie 

De kern van de ledenorganisatie wordt gevormd door het bestuur en een 

kleine kring van zeer aktieve l eden. 

Het formele systeem is er op gericht dat alle leden via jaarlijkse 

ledenvergaderingen invloed op het beleid kunnen uitoefenen. In de 

praktijk komt hie~ door inactiviteit bij de leden, weinig of niets van 

terecht. Ook bij ledenorganisaties kan daarom vervreemding van de leden 

en, in sterkere mate van de overige belanghebbenden, gemakkelijk voor

komen. We moeten voor het management onderscheid maken tussen de vol

gende doelgroepen: 

a. Leden. 

b. Doelgroep voor de fondsenwerving: bij bepaalde ledenorganisaties 

heeft men a ls doel o.a. het verwerven van financiële middelen e lders 

om een maatschappelijke functie te kunnen vervullen. 
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c. De doelgroep ten behoeve van wie de maatschappelijke functie wordt 

verricht. 

Men zou deze drie doelgroepen resp. a) de initiatiefnemers, b) de be

gunstigers en c) de begunstigden kunnen noemen. 

Bij een deel van de ledenorganisaties ontbreekt het element van fond

senwerving en de doelgroep van begunstigden. Daar treft men alleen 

doelgroepen van leden en potentiële leden aan. 

Het marketing management proces bij ledenorganisaties wijkt op zich 

weinig af van dat bij particul1ere ondernemingen. Bepaalde restricties 

zijn gelegen in de statuten, die het bestuur ten aanz ien van de keuze 

van doelgroepen en dienstenassortiment in zijn vrijheid beperkt. 

Afhankelijk van de doelstellingen van de ledenorganisatie zal het 

formuleren van operationele marketing-doelen een probleem kunnen vor

men. 

Marketing mi x 

Met behulp van haar marketing mix positioneert de vereniging zich ten 

opzichte van haar doelgroepen. Het hanteren van een marketing mix 

dient dan ook gebaseerd te zijn op de positionering die de leden voor 

hun eigen vereniging wensen. Di t kan op problemen s tuiten wanneer de 

ledenorganisatie voor haar continuïteit nie t alleen a fhankelijk i s van 

de leden maar ook van begunstigers (bij fondsenwerving) of stemmers 

bij een politieke partij. Er kan zich dan een conflict voordoen tussen 

de beide doelgroep-ambities (z ie bijv. hoofdstuk 6, de NOVIB situatie). 

De ontwikkelde marke ting mix zal moe ten worden ge toe tst aan de sta

tuten. In situa ties, waarin sprake is van fonds enwer v ing za l voor de 

doelgroep van begunstigers een aparte marketing mix moeten worden 

opgesteld. Een specifiek aspekt valt te onderkennen met betrekking tot 

het prijsbeleid naast wat wij hierover reeds opmerkten in paragraaf 

5.3.1. In het totale veld van ledenorganisaties kan een c lassificatie 

worden uitgewerkt op grond van het aandeel van de contributie s van 

l eden in de t otale inkomsten van de organisatie . Al s extremen in deze 

classificatie kunnen we onderscheiden: 

- ledenorganisaties , die alléén ledencontributie ontvangen; 

- ledenorganisaties, die uitsluitend inkomsten uit verleende diensten/ 

produkten ontvangen (bijv. Boekenc lubs); 
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- tussen de beide uitersten bevinden zich ledenorganisaties, zoals 

bijv. de ANWB en de consumentenbond, die naast ledencontributies 

ook vergoedingen voor dienstverlening ontvangen. 

Voor ledenorganisaties bevat het prijsbeleid daarom een afweging van 

enerzijds algemene heffingen via lidmaatschapsgelden en anderzijds 

hantering van het profijtbeginsel via heffingen naar de mate van ge

bruik. 

De prijselasticiteit van algemene periodieke heffingen in de vorm van 

contributies zal wellicht verschillen van de prijselasticiteit van de 

vraag naar individuele diensten. Er kunnen echter niet-commerciële 

motieven zijn om soms de dekking van de kosten van individuele dienst

verlening te laten plaatsvinden vanuit de algemene periodieke contri

butieheffingen. In dat geval past men het profijtbeginsel niet of 

slechts ten dele toe en dekt men tekorten uit algemene heffingen. 

Sommige particuliere ondernemingen positioneren zich als ledenorgani

satie in de markt (bijv. boekenclubs), hetgeen in feite een oneigen

lijk gebruik van deze naamgeving is. Andere organisaties bestaan 

als ledenorganisatie maar evolueren in de tijd naar een parti culiere 

onderneming. Het formeel verlaten van de status van ledenorganisatie 

wordt dan een positioneringsvraagstuk van strategische aard. 

Marketing control 

Ten aanzien van ledenorganisaties kunnen in het algemeen de volgende 

roetingen worden uitgevoerd: 

outputmetingen: aantal leden, aantal dienstverleningsrooroenten, gewor

ven fondsenbedrag, aantal gefinancierde projecten, 

oordeelsmetingen: enquêtes onder actieve en niet-actieve leden, be

gunstigers en begunstigden, 

resu Ztaatmetingen: nagaan wat de ledenorganisatie bijdraagt aan de 

vervulling van haar algemene doelstelling. 

Kne lpunten 

De volgende knelpunten kunnen als specifiek voor de toepassing van 

marketing-beginselen bij ledenorganisaties worden genoemd: 
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a. Het bestuur, dat aan alle formele eisen voor wat betreft de goed

keuring van zijn beleid heeft voldaan, zal minder geneigd zijn om 

zijn beleid ook nog te laten heinvloeden door niet-voorgeschreven 

opiniepeilingen bij de leden. 

b. Men meent dat de markt of doelgroep samenvalt met de ledenpopulatie. 

De werkelijkheid is echter dat dit slechts het geval is, wanneer 

alle personen die deel uitmaken van de doelgroep, zich ook inder

daad voor het lidmaatschap hebben aangemeld, wat een zeldzaamheid 

is. Ledenwerving blijft een belangrijke activiteit. 

c. In sommige gevallen is de steun van leden niet voldoende en zal 

men ook rekening moeten houden met een ruimere doelgroep die for

meel de continuiteit van de organisatie kan beinvloeden. Dit is 

het geval bij politieke partijen die, naast de doelgroep van leden, 

te maken hebben met de doelgroep van stemmers. De eerste groep 

levert de financiële en personele mogelijkheden, terwijl de laatste 

groep zorgt voor de macht d.m.v. zetels in de vertegenwoordigende 

lichamen. Hier kan zich een conflict voordoen. 

d. Elke ledenorganisatie kent ten aanzien van de toepassing van mar

keting zekere randvoorwaarden, zoals we die ook constateerden bij 

de overheidsorganisatie. zo_ zal het programma van een politieke 

partij een filosofie en kernpunten bevatten die men niet zal ver

loochenen teneinde langs die weg tot stemmenmaximalisatie te komen. 

e. Veel ledenorganisaties beschikken over te weinig middelen om onder

zoek op grote schaal uit te voeren. Ze kunnen dan nog wel met veel 

profijt onderzoek op kleine schaal verrichten (zie bijv. Breen, 

1978). 

5.3.6. Advies- en voorlichtingaorganisaties 

Maatschappelijke funCtie 

De definitie van Van der Ban (1974, blz. 12) van voorlichting luidt: 

"opzettelijke hulp bij besluitvorming door middel van communicatie". 

Deze definitie geeft al aan dat advisering en voorlichting in wezen 

dezelfde activiteiten zijn. 
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Door de Commissie Bedrijfsvoorlichting (rapport 1972, blz. 8 en 9) 

worden drie vormen van voorlichting onderscheiden: 

I. Overdracht van feitelijke gegevens. 

De informatiegever wordt niet betrokken bij de problematiek van de 

informatie-ontvanger (bijv. informatie over tarieven, cijfers, 

voorschriften). 

2. De collectieve advisering. 

De overdracht van informatie aan een bepaalde groep van belang

hebbenden, waarbij de informatie globaal is afgestemd op de ver

onderstelde problematiek bij de informatie-ontvangers (bijv. cur

sussen, voorlichtingsbijeenkomsten e.d.). 

3. De individuele advisering. 

De overdracht van informatie,door middel van rechtstreeks contact, 

aan een individuele belanghebbende, waarbij de informatie speci

fiek is afgestemd op een concreet probleem,met he t doel een oplos

sing te geven die qua inhoud zeer dicht bij de beslissing van de 

belanghebbende staat. 

Binnen deze categorie kan dan nog een onderscheid worden gemaakt 

in: 

a. Het verwijzende individuele advies , waartoe a lleen naar andere 

bronnen of deskundigen wordt verwezen. 

b. Het kortstondige individuele advies, waartoe een analyse van 

beperkte omvang voldoende is. 

c. Het diepgaande langdurige individuele advies, waartoe intensieve 

bestudering van de problemen door adviseurs noodzakel ijk is. 

De maatschappelijke functie van dit type van organisatie is gelegen 

in de communicatie, de overdracht van informatie met een voorop

gezet doel. 

Marketing planning 

Het is noodzakelijk dat, alvorens tot het organiseren van voorlich

tingsactiviteiten wordt overgegaan, een grondige probleemanalyse wordt 

uitgevoerd. Voor de voorlichting geldt hetzelfde als voor de hulpver

lening (z i e in dit hoofdstuk de paragraaf "De welzi jnssector"). 

120 



Voorlichting, public relations, propaganda en promotie zijn begrippen 

die vaak door elkaar worden gebruikt, waarbij vaktechnisch nauwelijks 

verschillen zijn vast te stellen. 

Het is merkwaardig, dat in het boek over voorlichtingskunde van Van 

der Ban (1974) - dat de pretentie heeft ook iets te zeggen over de 

organisatie van de voorlichting - op geen enkele wijze gebruik wordt 

gemaakt van de marketing-benadering. Het management van de voorlich

tingsorganisatie staat, zoals vaak bij professionele dienstverlenende 

organisaties, in de schaduw van de techniek van (in dit geval) de 

communicatie. 

In hoofdstuk 6 zullen wij een specifieke voorlichtingsorganisatie be

spreken. 

Marketing mix 

Als marketing mix aspecten voor advies- en voorlichtingswerk zijn de 

volgende te noemen: 

Produkt: 

- de inhoud van de voorlichting: deskundigheid en kennisoverdracht; 

-de wijze van overdracht (communicatie-technieke~voorlichtingskunde); 

- de specifieke deskundigheid; 

- de voorlichtingsfrequentie. 

Prijs: 

de geldprijs van de voorlichting (eventueel); 

- de drempels voor de voorlichtingsvrager; 

- het tijdsbeslag om van de voorlichting kennis te nemen. 

Promotie: 

- het verstrekken van informatie over de voorlichtingsorganisatie 

zelf; 

- reclame voor het voorlichtingsproduct. 

Distributie: 

het aantal en de spreiding van voorlichtingspunten; 

de media waarlangs voorlichting wordt verstrekt. 
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Omdat zowel het instrument produkt, als het instrument promotie be

trekking hebben op communicatie met de doelgroep, kan gemakkelijk een 

misverstand ontstaan. Ter verduidelijking stellen wij dat het bij 

"produkt" alleen gaat om de COIIUUunicatie van de eigenlijke voorlich

ting. Bij "promotie" gaat het om conn:nunicatie met de doelgroep om de 

functie van de voorlichtingaorganisatie uit te dragen: voorlichting 

over de organisatie zelf. 

Marketing eontrol 

Bij advies- en voorlichtingaorganisaties kunnen we de metingen in ver

band met de control-functie als volgt uitvoeren: 

Outputmetingen: - oplagen van publicaties; 

- aantal adviezen; 

-aantal informatievragers; 

aantal voorlichtingsbijeenkomsten. 

Oordeelsmetingen: - bekendheid met de organisatie bij de doelgroep; 

- bereik met voorlichtingsprodukten bij de doelgroep. 

Resultaatmetingen: - informatieniveau bij de doelgroep; 

attitude- en/of gedragsveranderingen bij de doel

groep als gevolg van de verstrekte voorlichting. 

Een voorbeeld van onderzoeken, zoals hierboven bedoeld, wordt ge

rapporteerd door Yorke (1977). 

Knelpunten 

Behalve de algemene knelpunten bij toepassing van marketing-beginselen 

in organisaties zonder winstoogmerk bestaat er ten aanzien van advies

organisaties een specifiek knelpunt. In de professionele dienstver

lening bestaat in het algemeen weerstand tegen toepassing van mar

keting-technieken. Men hanteert wel eens het naieve argument, dat de 

marketing-benadering zou leiden tot het "naar de mond praten" van op

drachtgevers en dat marktonderzoek onmogelijk is voor deze sector. De 

bepaling van de behoefte aan adviesprodukten is een gecompliceerde 

vorm van marktonderzoek, maar het is geen onuitvoerbare taak. Er is 

een combinatie van professionele en marketing-vaardigheid voor ver

eist. 
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Evenals wat in de vorige paragrafen ten aanzien van hulpverlening werd 

gesteld, is een fundamentele probleemanalyse door middel van kwalita

tief marktonderzoek het startpunt voor de behoeftenbepaling. Dat wordt 

dan gevolgd door het kwantitatieve deel van het marktonderzoek om het 

potentieel aan adviesvragers te bepalen . 

5.3.7. Onderwijsorganisaties 

Maatschappelijke functie 

De functie van de sector onderwijsorg~nisaties ligt deels in hetzelfde 

vlak als die van de in de vorige paragraaf behandelde advies- en voor

lichtingsorganisaties. Het gaat in principe om educatieve vorming door 

kennisoverdracht. 

De onderwijssector kan daarom ook wel worden betiteld als een kennis

industrie. Kennis-ontwikkeling vindt plaats aan de universitaire 

onderwijsinstellingen en onderzoekinstituten, terwijl ontwikkeling van 

methoden van kennisoverdracht bij alle onderwijsinstellingen en vooral 

bij onderwijsondersteunende organisaties plaatsvindt. 

Marketing planning 

Marketing in de onderwijswereld beperkte z ich tot voor kort nog tot de 

particuliere onderwijsinstellingen, zoals instituten die cursussen 

verzorgen. Deze situatie verandert sterk onder invloed van het bezui

nigingsbeleid van de overheid. 

Die instellingen voor wie het direct consequenties heeft wanneer zij 

een pakket van leerstof zouden aanbieden waarvoor geen markt meer 

aanwezig is, zijn ook het meest ontvankelijk voor de marketing-be

nadering. 

Daar het geboortecijfer in Nederland sinds 1970 een sterke daling 

vertoont, mag men verwachten dat in de komende jaren het aanbod van 

leerlingen en studenten voor de diverse soorten van onderwijs aan

zienlijk zal afnemen. Ongetwijfeld zal men dan reacties kunnen be

speuren die gelijkenis vertonen met omzetmaximalisatie in het bedrijfs

leven, namelijk het streven naar maximalisatie van het aantal leer

lingen. Een dergelijke verkoopgerichte strategie zal op de lange duur 

evenwel weinig soulaas bieden. 
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Een marketing-benadering, waarbij de behoefte aan onderwijs centraal 

staat, zal ook voor het onderwijs vruchten kunnen afwerpen. De ont

vankelijkheid daarvoor, zo leert de ervaring, wordt groter naarmate 

de bedreigingen voor de continuiteit van de organisatie toenemen. 

In 1982 werd bijv. in het kader van de Interuniversitaire Deskundig

heidsbevordering Management (IDeM) voor het eerst een studiedag mar

keting voor universitaire bestuursambtenaren georganiseerd. De effec

ten van de toepassing van marketing-beginselen kunnen echter niet op 

korte termijn worden verwacht, maar zullen veeleer pas na enige jaren 

goed merkbaar worden. Incidentele marktonderzoeken kunnen wel posi

tieve schokeffecten op het te voeren beleid teweeg brengen. 

Gordon Wills (1981) beschrijft een geslaagde toepassing van marketing

technieken ten behoeve van een universitair opleidingsinstituut voor 

management. Hij besluit zijn beschrijving met de conclusie: "Most 

significantly, the professional application of marketing ideas within 

the university offers one vitally important way to give them a 

dynamic relevanee in contemporary society which all too often is all 

too sadly wrong". 

In hoofdstuk 6 wordt een voorbeeld uit de onderwijssector besproken, 

waarin gedetailleerd op het marketing management-proces wordt inge

gaan. Een marktgericht beleid voor onderwijsinstellingen betekent niet 

een overdreven en agressieve wijze van public iteit zoeken en reclame 

maken. Het kenmerkt zich veeleer door een opvallende kennis van de 

feiten omtrent het hoe en waarom mensen zich als student laten in

schrijven en omtrent de vraag naar afgestudeerden. Bovenal is een 

kenmerk: een systematisch op de doelgroepen van potentiële studenten 

en werkkringen georiënteerd onderwijsprogramma. 

M<a>ket i ng mix 

Produkt: Het produkt van de onderwijsorganisatie bestaat uit kennis 

en de overdracht daarvan. Aan dit produkt onderkennen we twee hoofd

kenmerken: 

I. De inhoudelijke kant: welke kennis wordt overgedragen? 

2. De onderwijskundige kant: hoe wordt kennis overgedragen? 

Beide kenmerken dienen zo te worden gekozen dat daarmee een programma 

wordt opgebouwd, dat zo goed mogelijk aansluiting geeft op de behoefte 

aan kennis. 
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De vraag die daarmee opdoemt luidt: wie •bepaalt de behoefte aan onder

wijs? 

Er zijn drie mogelijkheden: 

I. De onderwijsvragende (leerling/student): 

a. De inhoudelijke kant: waartoe wordt de studie ondernomen? 

(Beroepsuitoefening, hobby, algemene kennisverbreding). 

De vraag is: weet de onderwijsvragende wel wat er nodig is om 

de toestand te bereiken die hij zich ten doel heeft gesteld of 

weet de docent dit eigenlijk het beste? De laatste zal beter in 

staat zijn deze vraag te beantwoorden, mits de verlangde eind

situatie hem duidelijk voor ogen staat. 

b. De onderwijskundige kant: Omdat de onderwijsvragende zich hier 

duidelijk als de consument manifesteert kan heel goed via eva

luatie worden vastgesteld welke methode van onderwijs voldoet. 

2. De onderwijsbiedende (instituut/docent): 

a. De inhoudelijke kant: ongetwijfeld zal de docent, die in vol

doende mate op de hoogte blijft van de ontwikkeling van z ijn 

vak,weten welke de inhoud van een kennisonderdeel moet zijn. 

Lastiger wordt het om te bepalen welke de relevantie van zijn 

vak is voor de situatie, waarin de onderwijsvragende ver-

langt terecht te komen. Een complicatie ontstaat wanneer de 

docent deze situaties niet uit eigen '~p-to-date'~ervaring kent. 

Overigens moet worden gesteld dat niet alle kennis situatie

relevant behoeft te zijn. Sommige vakken, wiskunde is daar een 

voorbeeld van, dienen meer als denktraining en als concreet 

richtlijnenpakket voor de praktijk. Dit geldt voor meer theore

tische vakken. 

b. De onderwijskundige kant: overdracht van kennis kan op verschil

lende manieren plaatsvinden. Op welke wijze kennisoverdracht het 

beste kan plaatsvinden zal proefondervindelijk, en daarmee door 

toetsing achteraf, moeten worden vastgesteld. De ontwikkeling 

van methoden van kennisoverdracht en het volgen van de ontwik

kelingen op dit gebied elders is een van de essentiële elementen 

van het produktbeleid van onderwijsorganisaties. 

3. De (toekomstige) praktijk van de onderwijsvragende: 

Opleidingen worden veelal gevolgd om op de een of andere wijze 1n 

de werkkring of daarbuiten op een zeker niveau te kunnen functio

neren. 
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Het is dan ook voor de hand liggend, dat ook representanten vanuit 

de praktijk invloed hebben op het onderwijs in inhoudelijke en 

onderwijskundige zin. Deze derde populatie van belanghebbenden kan 

bestaan uit: 

- beroepsorganisaties (bijv. van artsen, leraren en marktonderzoe-

kers); 

- bedrijven met functies waarvoor opgeleid wordt; 

- verenigingen van afgestudeerden; 

- bedrijfsverenigingen en werkgeversorganisaties; 

- werknemersorganisaties. 

De wijze waarop zij invloed kunnen uitoefenen kan bestaan uit: 

- vertegenwoordigers in de besturen van opleidingsorganisaties; 

- empirisch onderzoek naar het functioneren van opgeleiden; 

- ontmoetingsdagen of -weken; 

stages en opdrachten in de beroepspraktijk; 

onderzoek onder afgestudeerden; 

- bijeenkomsten van afgestudeerden; 

- andere contacten met afgestudeerden. 

Personeel 

Uit de voorafgaande bespreking van het produkt van de onderwijssector 

blijkt, dat de kwaliteit van het onderwijzend personeel in belangrijke 

mate de kwaliteit van het produkt bepaalt . Dit treft zowel de kwali

teit van het personeel als kennisdrager, als de kwaliteit als kennis

overdrager. Beide kwaliteiten dienen aanwezig te zijn. De rol, die de 

cliënt in het produktieproces speelt is, méér nog dan in vele andere 

dienstverlenende systemen, sterk interactief. Dit impliceert, dat de 

kwaliteit van de dienstverlening niet alleen wordt heinvloed door het 

gedrag van de afnemer, maar ook door de kwaliteit van de afnemer. In 

zekere zin is hier sprake van een omgevingsvariabele. Wanneer echter 

een strikte selectie van cliënten, een marktsegmentatiestrategie in 

feite, mogelijk is, dan gaat de cliënt bijna als marketing-instrument 

functioneren. 

Prijs: cursusgelden zijn veelal afgestemd op de draagkracht van de 

studerenden en/of gerelateerd aan het algmeen maatschappelijk belang 

van de opleidingen. Naast de financiële prijs speelt de prijs in op

geofferde tijd en fysieke inspanning een grote rol (zie paragraaf 5.3.1~ 
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Soms zijn deze laatste twee prijsfaktoren van doorslaggevende aard. 

Verschillende vormen van prijs spelen ook een selecterende rol. Zo 

zijn er van oudsher, vooral in het buitenland, instituten die een hoog 

cursusgeld vragen teneinde alleen een bepaalde groep van studenten aan 

te trekken. Selectie vindt ook wel plaats door het opzettelijk eisen 

van veel tijd en een zware geestelijke inspanning van de kandidaten of 

door een toelatingsexamen . 

Promotie: De promotie van een onderwijsinstelling zal op twee doelen 

gericht zijn: 

1. Bekendheid van de onderwijsinstelling bij de doelgroepen van poten

tiële leerlingen en potentiële arbeidsmarkten voor afgestudeerden. 

2. Promotie van het beroep of de functie waarvoor wordt opgeleid. 

Zo zullen de Technische Hogescholen hun promotie richten op enerzijds 

de instellingen voor VWO en anderzijds op de praktijkwereld van het 

bedrijfsleven en overheid. Daarnaast zullen zij ook betrokken zijn 

bij de bewaking en eventueel promotie van het beroep van ingenieur in 

de samenleving. 

De promotie kan velerlei vormen aannemen en is te verdelen in: 

a. Promotie in geschreven vorm: brochures, studiegidsen, advertenties, 

direct mail, publiciteit in de media. 

b. Persoonlijke contacten van bestuur, directie en docenten door lid

maatschappen van verenigingen, commissies, commissariaten en andere 

externe functies. 

c. Promotie in groepsverband zoals voorlichtingsdagen, bedrijvendagen, 

excursies, rondleidingen, videopresentaties enz. 

Distributie : Tenslotte is de plaats waar kennisoverdracht plaatsvindt 

van grote betekenis voor de marktpotentie van de organisatie. Onder

wijs kan centraal of gedecentraliseerd worden verzorgd. Dit is ook 

afhankelijk van de vorm van kennisoverdracht. Schriftelijk onderwijs 

levert geheel andere distributieproblemen op dan mondeling onderwijs. 

Het onderwijssysteem in een land kan als een distributiesysteem van 

kennis worden beschouwd. Het kernprobleem blijft om met zo weinig moge

lijk kosten een zo groot mogelijk deel van de zeer zorgvuldig gekozen 

doelgroep met kennisoverdracht te bereiken. 
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Ook de ruimten waar kennisoverdracht plaatsvindt en de sfeer daarvan 

zijn factoren die te rekenen zijn tot de distributieproblematiek. Een 

ander vraagstuk is de keuze van intermediairs in het gehele proces: 

de docenten. Ook dit vraagstuk is te vergelijken met de problematiek 

van de distributiekanalen. Relevante distributiebeslissingen voor 

onderwijsorganisaties zijn: 

- keuze van de kanalen die men voor kennisoverdracht gebruikt; 

- keuze van de vestigingsplaats voor plaatsen van kennisoverdracht; 

- keuze van de personen die met kennisoverdracht worden belast; 

- inrichting en sfeer binnen de ruimten waarin kennisoverdracht 

plaatsvindt. 

Marketing control 

De volgende metingen kunnen deel uitmaken van de marketing control in 

onderwijsorganisaties: 

Outputmetingen: - aantal leerlingen/studenten; 

aantal lesuren, cursussen; 

aantal afgestudeerden. 

Oordeelsmetingen: - onderzoeken bij afgestudeerden; 

- onderzoeken bij studenten of ouders van leerling-

en; 

- onderzoeken bij opvolgende onderwijsschakels. 

Resultaatmetingen: - onderzoeken naar de arbeidsmarktsituatie van af

gestudeerden; 

Knelpunten 

- onderzoeken naar de resultaten van leerlingen in 

opvolgende onderwijsschakels of praktijksituaties. 

Knelpunten voor toepassing van marketing-beginselen hebben te maken 

met onbekendheid over en afkeer van "commerciële" benaderingen. 

In de onderwijssector is men in Nederland sterk intern georiënteerd 

en daarom minder geÏnteresseerd in extern-georiënteerde management

benaderingen. 
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Er gaat voor het onderwijs een bedreigende werking uit van de evaluatie 

van eigen werk en van de toepassing van marktonderzoek bij de ontwik

keling van nieuwe onderwijsvormen. Men verbergt dit vaak achter de 

stelling, dat marktonderzoek voor onderwijs onmogelijk is, terwijl in 

de meeste gevallen zelfs een beperkt aantal expert-interviews nuttige 

marktinformatie kunnen leveren. 
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HOOFDSTUK 6. ENKELE BEKNOPTE PruL~TIJKGEVALLEN VAN MARKETING ZONDER 

WINSTOOGMERK 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van enkele onderzoeken, die zijn 

uitgevoerd in specifieke organisaties. De case-studies zijn gebaseerd 

op interviews met de leiding van de betreffende organisaties en op 

rapporten en notities die ten behoeve van de betreffende organisaties 

werden opgesteld. 

De in het voorafgaande ontwikkelde theoretische concepten worden in 

dit hoofdstuk aan praktijksituaties getoetst. Bij de rapportering is 

in grote lijnen dezelfde opzet gevolgd als in hoofdstuk 5 voor secto

ren waarbij ook aandacht is besteed aan de doelgroepbepaling. Dat per 

case s tudy soms het accent per onderdeel verschillend is wordt . ver

klaard vanuit de specifieke belangstellingssfeer en actuele problema

tiek van de betreffende organisatie (zie ook de inleiding van deel II). 

De case-studies betreffen achtereenvolgens de volgende organisaties: 

paragraaf 6.2 Instelling voor Hoger Beroepsonderwijs. 

paragr aaf 6.3 Gemeentelijke veegdienst. 

paragraaf 6.4 Organisatie voor ontwikke lingssamenwerking . 

paragraaf 6.5 Het Bedrijfsvoorlichtingssysteem in Nederland. 

6.2. Ins te l Zing voor Hoger Beroepsonderwijs 

Functie 

De instelling waarom het hier gaat noemen we voor het gemak de Hogere 

Ontwerpers School (H.O.S.) (zie Van der Hart, 1978, 1981 hoofdst. 12). 

De funktie van de HOS is kennisoverdracht met het doel: 

He t opleiden van industriële ontwerper s, d.w. z . beroeps beoefenaren 

van indus t riël e vormgeving vol gens de internationaal gangbare defini

ties. De afgestudeerde moet problemen in industriële vormgeving kunnen 

begrijpen, deze problemen kunnen oplossen en de oplossingen aan ande

ren kunnen mededelen. 

De afges t udeerde moet in staat zijn in alle fasen van he t ontwerppro

ces te func tione ren. 

De HOS kent daarbij een drietal specialisaties: 
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A. Produktontwerpen, gericht op de vervaardiging in massa's of in 

series van gebruiks- en kapitaalgoederen. 

B. Produktp~esentatie, gericht op vervaardiging in massa's of in series 

van middelen, die dienen om de presentatie en/of distributie van 

andere goederen en diensten mogelijk te maken. 

C. Dessinontwerpen, gericht op vervaardiging in massa's of in series 

van goederen en materialen met een overwegend decoratief karakter 

en met toepassingsgebieden, waarin de uiteindelijke vorm wordt be

paald. 

Verbreiding van de industriële vormgeving als beroepsterrein rekent 

men eveneens tot de functie van de HOS. 

De huidige fun'ctievervulling vindt plaats in een situatie, die enige 

nadere toelichting vereist. 

In de Nederlandse situatie wordt een instelling voor Hoger Beroeps 

Onderwijs (HBO) meestal volledig gefinanc ierd door de overheid. De 

geldstroom, die van levensbelang is voor de continuiteit van iedere 

organisatie, legt een lange omweg af via de belastingen, de rijksbe

groting en het Ministerie naar de HBO-instelling. 

De directe inkomsten uit s choolgelden e.d. zijn meestal te verwaar

lozen of volledig afwezig. De hoogt e van de geldstroom wordt be

paald door de Minis ter en de politieke partijen die via het parlement 

bij de besluitvorming over het budget betrokken zijn. Daarbij spelen 

een tweetal zaken een rol: 

I. De vraag naar afgestudeerden voor zover die aantoonbaar is. 

2. De prioriteit, die in he t geheel van collec tieve bestedingen, aan 

het bewuste HBO- onderwijs wordt toegekend. 

Tussen I en 2 bestaat een duidelijke interrelatie: als er veel vraag 

naar afgestudeerden is, dan zal de prioriteit wellicht eerder hoger 

dan lager worden. 

He t voortbe staan op langere termijn is afhankelijk van het beeld, da t 

de eerdergenoemde , bij de bes luitvorming betrokken, politieke partijen 

en politiek verantwoordelijken hebben over de vraag- en aanbodsitua

ties enerzijds en de betekenis in zijn geheel anderzijds. Dit beeld 

behoort te worden a fge leid van he t beeld da t de doelgroepen, waarvoor 

de HBO in he t l even is geroepen, hehben van de opleiding en haar a f 

ges tudeerden. 
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In de praktijk kunnen we een tweetal problemen signaleren: 

1. Het beeld van de vraag- en aanbodsituatie en de prioriteit is vaak 

onvolledig door gebrekkige, niet-systematische en/of subjectieve 

waarneming. 

2. Financiële consequenties volgen met een aanzienlijke vertraging. 

Ofschoon een eenmaal toegekend budget veelal zonder veel problemen 

jaarlijks opnieuw wordt toegekend, dient een HBO-instelling toch 

steeds alert te zijn op de ontwikkeling van beroep, werkgelegenheid 

en het aanbod van studenten. De financiële middelen zijn hoofdzakelijk 

gekoppeld aan het aantal studenten, dat op zijn beurt weer een relatie 

vertoont met de werkgelegenheid in het beroep en het imago van het 

beroep. 

Doelgroepen 

De doelgroepen van de HOS kunnen we, zoals in figuur 6.1 is aangegeve~ 

verdelen in de instroomdoelgroep (de onderwijsmarkt) en de uitstroom

doelgroep (de ontwerpersmarkt) . 

De instroomdoelgroep omvat die onderwijsvragenden, die voldoen aan de 

door de HOS gestelde toelatingseisen en ingangsniveau. Daarbij onder

scheidt men: 

1. Beeldend-creatieve aanleg. 

2. Een opleiding op het niveau HAVO met tenminste een exact vak in het 

pakket, middelbaar beroepsonderwijs (incl. stageperiode) of een ge

lijkwaardig niveau, mede volgens voorschrift Minister van 0 & W. 

Met behulp van een toelatingsexamen en een psychologisch onderzoek 

wordt getoetst of kandidaten aan de eisen, die aan vormgevers kunnen 

worden gesteld, voldoen. 

De HOS zal ongetwijfeld deze doelgroep niet volledig bereiken. Over 

het bereik in haar doelgroep dient een organisatie een beeld te ·heb

ben. Anderzijds is het onmogelijk, dat de HOS alle personen in deze 

doelgroep zal bereiken. Het is in het belang van de organisatie en 

van de onderwijsvragenden wanneer bij de selectie de meest geschikte 

en goed gemotiveerde onderwijsvragenden worden toegelaten.Kwaliteit 

van ontwerpers en vraag naar ontwerpers zullen vermoedelijk een posi

tieve samenhang vertonen. 
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Beroepsverenigingen 
Vakverenigingen 

Positieve of negatieve informatie over de behoeften 

_____,... = Geldstroom 

tig 6.1. 

Infonnati estroom 
Stroom studenten/ 
af estudeerden 

De uitstroomdoelgroep. Het werkterrein en daarmee de doelgroep van de 

industriële ontwerper is de industrie en wel de particuliere en niet

particuliere organisaties of bedrijven die zich bezighouden roet de 

vervaardiging in massa's of in series van een viertal groepen van 

produkten (indeling is van de instelling HOS zelf): 

Al. Machines, voertuigen en andere kapitaalgoederen. 

A2. Gebruiksgoederen, apparaten en gereedschappen. 
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B. Middelen die dienen om de presentatie en distributie van goederen 

of diensten mogelijk te maken. 

C. Goederen en halffabrikaten met een overwegend decoratief karakter, 

Figuur 6.1 gaf een beeld van het totale subsysteem, waarin de HOS ope

reert. Van dit systeem maken veel groepen en instanties deel uit. In 

tabel 6. I is dit nog eens gedetailleerd weergegeven: 

Groep Invloed 

- Instroomdoelgroep - Aanbod van studenten 

- Uitstroomgroep - Verschaffen van vereiste arbeidsplaatsen 

- Pressiegroepen - Imago van het beroep, kwalitel.t van het beroep en 
Be langengroepen de eisen die daaruit voortvloeien voor de instel-
Beroepsverenigingen ling 
Vakverenigingen - Betekenis van de instelling in het totale onder-

wijssysteem en de behoefte aan afgestudeerden 

- Politieke partijen - Invloed op subsidiestroom 
Parlement 

- Ministerie van Financiën - Niveau van de subsidiebedragen 

- Ministerie van 0 & W - Personeelsformatie (bevoegdheid en financiën) 
- Goedkeuring leerplan 

- Inspectie HBO - Kwaliteit van het examen 
- Bewaking uitvoering leerplan 

tabel 5 1 1Groepen en instanties die invloed 
· · uitoefenen op het bestaan van de HOS 

Marketing mix 

Globaal kan men de marketing mix als volgt classificeren: 

Produkt: Alles wat te maken heeft met het produkt of de dienst die 

vervaardigd, resp. verleend wordt. 

Voor de HOS bestaat de dienstverlening uit: 

a. Een onderwijsprogramma. 

b. De verbreiding van de industriële vormgeving als activiteit door 

onderzoek, advies en voorlichting, alles in dienst van de onder a 

genoemde onderwijstaak. 

Ten aanzien van het onderwijsprogramma kan dan nog een onderscheid 

worden gemaakt in: 
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- de inhoud van het programma; 

-de gebruikte onderwijsmethoden (zie ook hoofdstuk 5). 

Men kan ook de afgestudeerde ontwerper als produkt van de HOS beschou

wen, voor zover het zijn vaardigheden en kennis betreft. 

Personeel: Schoolleiding en docenten vormen op zich een belangrijk 

marketing-instrument, omdat zij door vaktechnische kennis en educa

tieve vaardigheden de kwaliteit van het eigenlijke onderwijsprodukt 

bepalen. De opleiding, bijscholing en begeleiding van dit personeel 

is dus ook een indirecte vorm van dienstenontwikkeling. In advies- en 

voorlichtingsactiviteiten die samenhangen met de functie van verbrei

ding van het vakgebied speelt het personeel vanzelfsprekend een be

langrijke rol. 

Prijs: Ten aanzien van dit aspekt kunnen we onderscheiden: 

a. De monetaire prijs: schoolgeld, boekengeld, materialen e.d. 

b. De niet-monetaire prijs : tijd, bereidheid van afgestudeerden. 

Het onder b genoemde heeft betrekking op mogelijke drempels die er 

zouden kunnen bestaan bij een deel van de eerder besproken doelgroepen, 

waardoor zij niet aan het onderwijs zullen deelnemen, hoewel geschikt 

en geïnteresseerd. Drempels voor de uitstroomdoelgroep kunnen verhin

deren dat bedrijven industriële ontwerpers in dienst nemen, hoewel er 

duidelijk behoefte aan bestaat. 

Promotie: De bevordering van de bekendheid van de opleiding bij de 

doelgroepen door voorlichting, public relations, persoonlijke contac

ten met o.a. schooldecanen, acties, contacten met de pers enz. In 

wezen gaat het hier om de communicatie met de omgeving en in het bij

zonder met de markt of de doelgroepen. 

Onder deze promotie valt eveneens het optreden van docenten en stu

denten naar buiten. Elk van hen werkt mee aan de vorming van het beeld 

dat de omgeving van de organisatie heeft. Men identificeert de orga

nisatie aan de hand van de mensen (personeel en studenten) en de mid

delen (gebouw, publicaties) die de organisatie vormen. 
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Distributie: Men dient zich te realiseren, dat doelgroepen, zoals eer

der in dit hoofdstuk beschreven, vaak niet rechtstreeks bereikt kunnen 

worden en het dan verstandiger is deze groepen via intermediairs te 

benaderen. Enkele voorbeelden van tussenpersonen voor de verschillende 

doelgroepen: 

Onderwijsvragenden: de schooldecanen en onderwijsvoorlichtingsinstel

lingen e.d. 

Bedrijven: brancheverenigingen, arbeidsbureaus, beroepsorganisaties, 

adviesbureaus. 

Het gebruik van intermediairs is vaak uit kostenoverwegingen en ook 

uit organisatorische overwegingen van grote betekenis. 

Marketing control 

Welke beleidscriteria heeft een organisatie zoals de HOS om haar func

tievervulling te evalueren? Een criterium vergelijkbaar met het 

winstcriterium voor ondernemingen zou zijn: de goedkeuring van het 

jaarlijkse budget. Dit criterium heeft als bezwaar, dat het geen vol

doende weergave is van de wijze waarop de organisatie haar functie 

vervult. Eerder is gewezen op de vertraging die een rol speelt bij de 

doorwerking van de echte honorering van de activiteiten door de samen

leving in het door de overheid beschikbaar geste lde budget. 

Andere criteria, die meer direct de relatie met de doelgroepen weer

geven zijn: 

I. Het aantal geplaatste afgestudeerden in ontwerpersfunkties in % van 

het totaal aantal afgestudeerden. Daarbij kan het beeld, dat afge

studeerden hebben van de ontwerpersfunktie afwijken van het beeld, 

dat de HOS van de ontwerpersfunktie heeft; 

2. Het oordeel van afgestudeerden over het onderwijsprogramma; 

3. De bekendheid van de HOS als instelling bij de doelgroepen; 

4. De bekendheid van de industriële vormgeving in Nederland; 

5. De acceptatie van het werk van industriële ontwerpers die bij de 

HOS zijn afgestudeerd. 

In onze terminologie spreken we van resultaatmetingen (1, 3 en 5) en 

oordeelsmetingen (2 en 3). Outputmetingen betreffen het aantal inge

schrevenen, aantallen onderwijsuren, aantal afgestudeerden e.d. 
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Hoewel de hierboven opgenomen lijst van criteria niet uitputtend is 

geeft zij toch een beeld van de informatie die nodig zou zijn om de 

functievervulling van een organisatie te evalueren. Deze informatie 

kan een donor als de overheid en het parlement van de zin en betekenis 

van een instelling overtuigen of juist doen inzien, dat he t aan deze 

instelling bestede geld weinig effectief wordt gebruikt. 

Informatie, zoals hierboven bedoeld, is voor de besturing en finan

ciering van een organisatie onmisbaar. Vanzelfsprekend zal het ver

zamelen en vastleggen van deze informatie de nodige problemen van 

financiële en organisatorische aard meebrengen, maar daar staan 

bepaalde baten tegenover. 

Effectiviteitsmeting zal moeten plaatsvinden bij de volgende drie 

groepen: 

I. De afges tudeerden. 

2. De bedrijven met ontwerpers. 

3. Het voortgezet onderwijs. 

Het zal voor het mogelijk maken van effec tiviteitsmetingen van grote 

betekenis zijn dat een up-to-date bestand beschikbaar i s en ook onder

houden wordt, waarin: 

a. Alle namen en adressen van afgestudeerden voorkomen. 

b. Bedrijven zijn opgenomen die arbeidsplaatsen, al of niet bezet, 

voor ontwerpers hebben. 

c. Alle VWO-scholen die studenten kunnen toeleveren. 

Goede actuele adressenbestanden van de drie bovengenoemde groepen 

vormen de ruggegraat voor de marketing control-funktie, in het bij

zonder voor de effectiviteitsmeting. 

Voor de ondersche iden groepen doen zich de volgende communica t iemoge

lijkheden t.b.v. effectiviteitsme tingen voor, d i e a l naar ge l ang de om

vang en financiële mogelijkheden van de instelling kunnen worden toe

gepast: 

I . Afgestudeerden: 

- vereniging van afgestudeerden; 

- regelmatige s chriftelijke enquê t es ; 
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-periodieke, bijv. jaarlijkse,congres- of afgestudeerdendagen; 

regelmatig wisselende en bij steekproef geselecteerde panels van 

afgestudeerden; 

- een adviesraad van afgestudeerden; 

- vacaturebureau tevens contactadres voor afgestudeerden . 

2. Bedrijven: 

- beroeps- en vakverenigingen; 

- regelmatige mondelinge of schriftelijke enquêtes om op de hoogte 

te blijven van de vraag naar afgestudeerden en de kwaliteit en 

actualiteit van het onderwijsprogramma; 

- participatie door het onderwijzend personeel in aktiviteiten op 

het beroepsgebied als industrieel Ontwerper en/of bijv. werk

groepen, commissies en bestuurlijke funkties; 

- incidentele contacten met bedrijven; 

opname van bedrijfsvertegenwoordigers in bestuurs- of advies

functies ten behoeve van de school. 

3. Toeleverende scholen: 

- voorlichtingsbijeenkomsten voor schooldecanen; 

bezoek aan scholen; 

- telefonische enquêtes om de bekendheid me t de instelling, met de 

eisen die aan studenten worden gesteld en met he t onderwijspro

gramma te meten. 

Kne lpunten 

Een belangrijk kne lpunt in de geanalyseerde situatie betreft de omvang 

van de organisatie, waardoor nauwelijks middelen aanwezig zijn om de 

noodzake lijke marketing-activiteiten uit te voeren. Dit sluit overig

ens niet uit dat, binnen het toegewezen budget, in combinatie met 

andere zaken, bepaalde van de in het voorafgaande gesuggereerde 

ac tiviteiten zonder additionele uitgaven te rea liseren zijn. Niette

min blijven het dan ac tiviteiten in de marge en he t ware te wensen, 

da t naast r epre s enta tiekosten ook in het budge t voorz i en zou zijn in 

uitgaven voor marketing en control. Dit is echter ongebruikelijk bij 

de overheid. Voor kleinere organisaties bestaat ook de mogelijkheid 

om in samenwerking met anderen bepaa lde marketing- en marktonderzoek

activite iten collectief uit te voeren. 
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In een aantal gevallen is het zelfs efficiënter om in de collectivi

teit taken tot realisatie te brengen bijv. in regionaal verband. 

Doublures van onderzoek en promotie moeten immers worden voorkomen 

(zie paragraaf 2.5). 

Een psychologisch knelpunt betreft de weerstand in onderwijsinstel

lingen tegen het gebruik van marketing-beginselen en marktonderzoek. 

Enerzijds is dit te verklaren uit onbekendheid en afkeer van het be

grip. Anderzijds ~ordt de noodzaak tot een beleid conform marketing

beginselen niet gevoeld. Het wordt door de donororganisatie niet ver

eist en nauwelijks gewaardeerd. 

6.3. Gemeentelijke veegdienst 

Inleiding 

Het voorbeeld dat in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt heeft betrekking 

op een gemeentelijke veegdienst in een van de grotere Nederlandse 

steden. Het betreft een voorbeeld van de ontwikkeling van normen en 

meetinstrumenten voor het vaststellen van de effectiviteit van de 

veegdienst (zie Van Pelt, 1977 en Van der Hart, 1981, hoofdstuk 13). 

De gemeentelijke veegdienst maakt onderdeel uit van de afdeling Rei

niging van de gemeente en is verantwoordelijk voor het schoonhouden 

van de straten. Aanleiding voor het onderzoek was het voornemen van 

de directie om niet meer te werken met geprogrammeerde veegroutes, 

waarbij centraal wordt vastgesteld, welke straten dagelijks geveegd 

moeten worden en waarbij het voor vegers demotiverende verschijnsel 

zich voordeed dat men ook schone straten moest vegen. In plaats daar

van wilde men de veger zelf laten beslissen of een bepaalde straat 

wel of niet moet worden geveegd. Dit heeft tot consequentie, dat de 

veger een duidelijke norm zal moeten gaan hanteren omtrent de gewen

ste reinigingsgraad van een straat. 

Het onderzoek, dat in genoemde organisatie werd uitgevoerd beperkte 

zich tot dit normstellingsprobleem. 

Functie 

De functie van de veegdienst is het reinigen van straten en pleinen 

binnen de gemeente. In algemene zin is de functie van de veegdienst: 

wegdekreiniging. 
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Doelgroepen 

De vraag is of er binnen een veegdienst gesproken kan worden van mar

keting management, d.w.z. of alle elementen van een marketing-systeem 

aanwezig zijn. Allereerst moet dan een uitspraak worden gedaan omtrent 

de doelgroep van de veegdienst. We kunnen daartoe twee doelgroepen 

onderscheiden: 

a. Burgers in het werkgebied van de veegdienst. 

b. De gemeente als opdrachtgever en donororganisatie. 

Met betrekking tot doelgroep a) kan gesproken worden van consumptie

dwang, omdat er geen individuele ruilrelatie bestaat en men als cliënt 

dus niet vrij is om al of niet daarin te participeren. Ook de relatie 

met doelgroep b) is niet geheel vrij van dwang, maar nu aan de zijde 

van de leverancier, de veegdienst t.a.v. het gemeentebestuur. Die 

laatste relatie is echter wel een individuele ruilrelatie. Dit heeft 

consequenties voor het toepassen van marketing-beginselen. Bij analyse 

planning en control ontstaat een normstellingsprobleem, waar wij nader 

op zullen terugkomen. 

Marketing mix 

Het produkt omvat de dienstverlening van het reinigen van het wegdek, 

met behulp van een reinigingsmethode waarbij een bepaalde reinigings

graad wordt bereikt. 

De rol van het personeel in dit dienstverlenend bedrijf is weinig 

interactief maar wel bepalend voor de kwaliteit van het produkt, uit

gedrukt in de reinigingsgraad. De situatie benadert die van de in

dustriële onderneming. Anderzijds speelt de cliënt wel een actieve 

rol in het produktieproces, omdat zijn gedrag de kwaliteit van het 

produkt kan beÏnvloeden. 

De prijs is niet relev~nt, tenzij er een specifiek reinigingsrecht 

door de gemeente wordt geheven, 

De promotie is relevant in zoverre dat campagnes worden gevoerd ten

einde cliënten te bewegen de straten niet te verontreinigen en zo bij 

te dragen tot de kwaliteit van het produkt. 
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Een ander promotie-instrument, dat tevens als marketing control-in

strument kan worden gebruikt is een klachtennummer of klachtenbureau, 

waar men in contact kan treden met vertegenwoordigers van de organi

satie. 

Tenslotte zal de organisatie via publiciteit, informatieve documen

tatie, excursies van bepaalde groepen in het bedrijf bekendheid aan 

activiteiten kunnen geven om op deze wijze een imago op te bouwen. 

Het instrument distributie omvat de locale veegeenheden, de inspec

teurs, die per wijk het wegdek inspecteren. 

Ook de registratie van klachten vindt via de wijkinspecteurs plaats. 

Marketing control 

De bepaling van de effectiviteit van de veegdienst met betrekking tot 

de vervulling van de externe functie levert enkele problemen op. Deze 

problemen hebben te maken met het feit, dat er twee verschillende 

doelgroepen voor hetzelfde produkt te onderscheiden vallen. Bovendien 

is er sprake van consumptiedwang ten aanzien van de doelgroep van 

burgers, zodat zowel het prijssignaal als het omzetsignaal volledig 

ontbreken. Ook in de relatie met de andere doelgroep, de gemeente, 

ontbreekt het prijssignaal, maar er is wel sprake van een outputme

ting: het aantal veeguren, de veegfrequentie en het aantal geveegde 

straten, Oordeels- en resultaatmetingen zouden in principe kunnen 

samenvallen omdat uitspraken over het resultaat van het werk alleen 

gedaan kunnen worden op basis van een oordeelsmeting. Er is immers 

nauwelijks of niet te spreken van een lange termijnresultaat. 

Het verrichten van oordeelsmetingen is mogelijk op twee manieren: 

I. Het inrichten van een klachtencentrale of klachtennummer. Het aan

tal klachten vormt dan een indicator, maar een vrij beperkte aan

wijzing omdat we toch geen exact beeld kunnen krijgen in welke 

richting we moeten bijsturen. Bovendien vormt men zich via de 

klachtenanalyse geen representatief beeld van het oordeel van de 

totale doelgroep. Klagers vormen meestal een zeer specifieke groep 

van cliënten. 

2. Het uitvoeren van een oordeelsmeting bij een representatieve steek

proef van burgers. In dit geval doet zich een normstellingsprobleem 

voor, omdat zowel burgers als personeel eenzelfde perceptie moeten 

hebben van de reinigingsgraad. 
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Het onderzoek van Van Pelt heeft zich op dit vraagstuk geconcen

treerd, zodat wij hier nu nader op ingaan. 

De reinigingsgraad van een straat valt moeilijk kwantitatief te meten 

omdat vervuiling wordt beÏnvloed door zeer veel factoren, Verder zij n 

er vele vormen van vervuiling: te veel papier, te veel zand, afval op 

straat, etensresten, lege verpakkingen enz. 

Er komen dus talloze combinaties van vuilsoorten voor en er zijn tal

loze situaties van vervuiling denkbaar. Er valt erg moeilijk iets aan 

op te tellen of anderszins te kwantificeren. Bovendien vereist de 

praktische situatie, waarin de veger verkeert, dat snel op basis van 

de te hanteren norm een beslissing over al of niet vegen kan worden 

genomen. De mogelijkheden voor normstelling zijn dus erg beperkt. 

Teneinde toch tot bruikbare normen te komen heeft men de situatie, die 

men op een bepaald moment in een straat aantreft als uitgangspunt ge

nomen. Het vastleggen van die situatie kan met behulp van een foto of 

dia worden gerealiseerd. Men heeft op deze wij ze ISO straatsituaties 

fotografisch vastgelegd. In deze verzameling zijn qua reinigingsgraad 

alle mogelijke uiteenlopende situaties opgenomen. Na enige tests 

werden 13 situaties uit de verzameling verwijderd aangezien deze zich 

door allerlei exogene factoren niet voor beoordeling leenden. 

Vervolgens is een ordinale schaal ontwikkeld om tot een meting te 

komen van de reinigingsgraad. Gekozen is voor de volgende 5-punts

schaal: 

vuff ~------~~--------~--------+-------~ schoon 
JO 

Er is gekozen voor een 5-puntsschaal omdat vijf ca t egorieën voor de 

respondent gemakkelijk zijn te bevatten en vanwege de analytische 

voordelen: er is een middelpunt en de linker- en rechterscores kunnen 

eventueel worden samengevoegd tot twee categorieën. De cijfers zijn 

gekozen vanwege de analogie met de bekende schaal van rapportcijfers. 

Aan elk cijfer is een omschrijving toegekend: 

2 moet onmiddellijk i e ts aan gedaan worden 

4 niet zoals het hoort 

6 kan er nog mee door 

8 is behoorlijk 

10 helemaal goed 
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De veeggrens ligt tussen 4 en 6. 

Met behulp van bovenvermelde schaal kan nu de verzameling van 137 

dia's van straatsituaties worden beoordeeld door de betrokken groepen. 

Van groot belang is natuurlijk dat de geselecteerde dia's een repre

sentatieve steekproef vormen uit de totale verzameling van mogelijke 

straatsituaties. In het onderzoek is het meetinstrument vanzelfspre

kend getoetst op validiteit, d.w.z. de mate waarin de dia-serie ook 

werkelijk meet wat we willen weten, nl. de attitude van een individu 

ten opzichte van vuil en schoon. Ook is de betrouwbaarheid getoetst. 

Op basis van een groepsbijeenkomst, waarbij de dia's worden vertoond 

en waarbij de normstellers elke dia met behulp van de schaalscore 

kunnen beoordelen, kunnen nu normen ontwikkeld worden. Men kan nu 

dia's op basis van de mediaan in twee groepen indelen: 

a. Situaties waar iets aan gedaan moet worden (mediaan< 6). 

b. Situaties waar vegen niet nodig is ~ 6. 

Men heeft langs deze weg normen ontwikkeld, die, zij het op ordinaal 

niveau, meetbaar zijn. 

De overdracht van de normen van de normstellers naar de vegers gebeurt 

eveneens met behulp van een dia-sessie waarbij de vegers de situatie 

leren beoordelen. Het beeld van de "niet-vegen-situaties" en de 

"veegsituaties" moet voor de veger duidelijk zijn, zodat hij zonder 

problemen zelf kan discrimineren in situaties waar wel iets en situ

aties waar niets aan moet worden gedaan. 

Zijn discriminerend gedrag zal zo goed mogelijk moeten overeenkomen 

met de normstellers. 

Een tweede probleem rond de normstelling betreft de vraag wie de nor

men vaststelt. In de veegdienst stelt de directie de normen vast op 

grond van het simpele feit, dat zij daarvoor met ·haar specifieke des

kundigheid is aangesteld. De beoordeling van de dia's door de veeg

dienstdirectie is van essentieel belang. Zij zal bij haar beoordeling 

vooral een accent leggen op de technische aspekten. De normen zouden 

mede kunnen worden vastgesteld door: 

experts van buiten; 

wijkbewoners via een panel, dat in een sessie de dia's beoordeelt; 

- organisatie van bewoners (consumentenverenigingen, wijkverenigingen, 

e.d.). 
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In het door Van Pelt uitgevoerde onderzoek werden dia-bijeenkomsten 

gehouden voor: 

a. Een groep bestaande uit directie, afdelingshoofd, opzichter van de 

vegers en de chef buitendienst. 

b. Een groep bestaande uit 12 vegers. 

c. Een groep van 43 ambtenaren, die niet werkzaam waren bij de veeg

dienst. 

Laatstgenoemde groep representeerde de burgers. Om een aantal redenen 

was het niet mogelijk om een zuiver representatieve steekproef van 

de bevolking in het onderzoek te betrekken. Dit betrekken van de bur

gers bij het normstellingsproces leverde op het moment van onderzoek 

nog een groot aantal bezwaren op van politieke aard. Derhalve moest 

het onderzoek worden beperkt tot de uiteraard zeer specifieke groep 

van gemeente-ambtenaren. 

De resultaten van het onderzoek waren als volgt: De leiding (groep a) 

bleek in het algemeen een wat strengere norm aan te leggen. De vegers 

onderling bleken in het merendeel van de dia-afbeeldingen een over

eenstemmend oordeel te hebben. Er was echter een groot onderling ver

schil tussen de beoordeling van de 43 ambtenaren. 

Begrijpelijk wordt deze laatste constatering wanneer men bedenkt dat 

de groep burgers voor de eerste maal een oordeel moet uitspreken over 

de reinigingsgraad van straten. De veegdienstmedewerkers daarentegen 

zijn met de problematiek vertrouwd en hebben een horoogeen beeld van 

wat vuil en schoon is. 

Interessant vervolg op de dia-sessies van burgers en personeel is de 

analyse in de verschillen in beoordeling en een bespreking van die 

verschillen door de leiding roet de burgers. Langs deze weg vindt een 

produkttesting plaats die recht zal kunnen doen aan speciale wensen 

en behoeften van de cliënten. 

De bepaling van het oordeel van de andere doelgroep, de gemeentelijke 

donororganisatie, kan op dezelfde manier plaatsvinden. Deze donoror

ganisatie zelf zou zich ook kunnen laten leiden door de resultaten van 

oordeelsmeting bij de doelgroep van burgers. Dergelijke oordeelsme

tingen zouden met een zekere regelmaat moeten worden herhaald. 
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Knelpunten 

De toepassing van marketing-beginselen bij de gemeentelijke veegdienst 

ondervindt belemmering door de volgende knelpunten: 

Er is sprake van een normstellingsprobleem ten aanzien van de reini

gingsgraad. Overigens is kwaliteitsbepaling op meer plaatsen in de 

sector dienstverlening een moeilijkheid (zie Kastelijn, 1978). 

Een ander knelpunt vormt het verschijnsel van consumptiedwang, waar

door de noodzaak om een beleid volgens marketing-beginselen te voeren 

niet aanwezig is, zeker wanneer de donororganisatie geen eisen in dit 

opzicht stelt. 

Tenslotte werden tijdens het onderzoek duidelijk weerstanden onder

vonden tegen raadpleging van een steekproef burgers. Men was bevreesd 

voor reacties vanuit het politieke trajekt. 

Bovendien bestond er weerstand tegen het gebruik van marketing-termi

nologie. De interesse was hoofdzakelijk gericht op het normstellings

probleem. 

6.4. Organisatie voor ontwikkelingssamenwerking 

Inleiding 

Deze paragraaf berust op een artikel over de organisatie NOVIB dat wij 

elders publiceerden (Van der Hart, 1981). NOVIB is een van die nog 

weinige organisaties zonder winstoogmerk, die sinds enkele jaren be

wust gebruik maakt van marketing-beginselen voor haar beleid. De ge

gevens in deze case study hebben als bronnen: documentatie, interne 

rapporten en interviews met de voor het marketing-beleid verantwoor

delijke functionarissen. 

Functie 

De algemene doelstelling van NOVIB is om op te komen voor de positie 

en noden van de allerarmsten in de wereld. Zij tracht deze doelstel

ling te realiseren door educatie en voorlichting in Nederland en via 

financiële ondersteuning aan en samenwerking met gelijkgezinde orga

nisaties die in de derde wereld als partners (counterparts) kunnen op

treden, alsmede door middel van politieke pressie in binnen- en buiten

land. 
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Daarbij ligt het accent veel meer dan vroeger op het bewustwordings

proces in de derde wereld en in Nederland en veel minder op de louter 

materiële bijstand. De projekten die in de derde wereld met financiële 

middelen van de NOVIB worden opgezet, altijd in samenwerking met 

counterparts, hebben dan ook een functie in dat bewustwordingsproces. 

De functie van NOVIB omvat dus: bevordering en realisatie van bewust

wording en ontwikkelingssamenwerking. 

Doelgroepen en marketing-beleid 

Gelet op bovenstaande doelstel ling zijn er voor NOVIB een tweetal 

hoofddoelgroepen te onderscheiden. In figuur 6.2 is dit in beeld ge

bracht. 

De betekenis van de twee hoofddoelgroepen voor NOVIB wordt duidelijk 

wanneer we bezien hoe NOVIB voor zichzelf het marketing-concept for

muleert: "Het marketing-concept bij de NOVIB is te verwoorden als : 

"het bij de vervaardiging van produkten/diensten uitgaan van de wen

sen en behoeften van de mensen in de -derde wereld. Dit betekent: De 

NOVIB stelt zich op als dienstverlener van de mensen in de derde we

reld. De mensen in de derde wereld worden gezien als de belangrijkste 

bepalende faktor bij het voortbrengen van de produkten/diensten. De 

mensen in de derde wereld staan centraal. De NOVIB oriënteert zich op 

de mensen in de derde wereld" (geciteerd uit NOVIB-documentatie). 

De bestaansreden van NOVIB ligt bij de doelgroep in de derde wereld. 

Ook de produktontwikkeling in Nederland is geheel gebaseerd op wat 

de doelgroep in de derde wereld verwacht van NOVIB bij haar act ies in 

Nederland. Deze filosofie is bepalend voor de spanning ~n dit type 

van organisaties vooral als het gaat om de toepassing van marketing

principes. 
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fig. 6.2. NOVIB en haar doelgroepen. 



De marketing in Nederland is weliswaar gericht op fondsenwerving, maar 

binnen de randvoorwaarde, dat geen afbreuk wordt gedaan aan de juiste 

beeldvorming omtrent de doelgroepen in de derde wereld. 

NOVIB is zelf metterdaad betrokken bij concrete ontwikkelingsprojecten 

in de derde wereld. Via deze activiteiten ter plaatse bestaat er bij 

NOVIB een directe koppeling met mensen in de derde wereld en is de 

voorlichting in Nederland daarvan een afgeleide taak. 

Zoals bij de meeste non-profit-organisaties is het ook bij NOVIB zo, 

dat de organisatiefilosofie van zeer grote betekenis is en de inhoud 

ervan moet de marketing-teepasser goed voor ogen staan, alvorens tot 

het gebruik van een marketing-benadering over te gaan. 

Inhoudelijke discussies worden vereist, alvorens men een adviesop

dracht op het gebied van de marketing definitief formuleert. 

Zoals in andere organisaties ook het geval is, heeft men bij NOVIB 

altijd,zij het onbewust, marketing-benaderingen in enigerlei vorm 

toegepast, d.w.z. het inspelen op de behoeften van mensen in de derde 

wereld en daaraan een bestaansreden ontlenen. Bewust is men dit echter 

vanaf 1975 gaan doen en de aanleiding daartoe lag ook weer in een 

verandering in de NOVIB-filosofie sinds 1974. Vóór die tijd lag het 

accent bij NOVIB vrijwel uitsluitend op de behoeften in de derde 

wereld en veel minder op wat men hier in Nederland zou moeten doen. 

Daardoor was de relatie met de mensen in Nederland te weinig ontwik

keld en als gevolg daarvan kwamen de oorzaken van de armoede in de 

derde wereld in de contacten met de Nederlandse doelgroep onvoldoende 

aan bod. Zoals meer organisaties op het gebied van de ontwikkelings

samenwerking was men sterk gefixeerd op het werk in de derde wereld 

en verwaarloosde men de eigen achterban. Hier zit een gevaar van ver

vreemding van de Nederlandse doelgroep in, i.c. het toepassen van een 

incorrecte marketing-filosofie. Toen een aantal NOVIB-mensen zich 

hiervan bewust werden en een andere filosofie wensten, die mede als 

uitgangspunt had de denkwereid van de mensen in Nederland, ontstond 

een ideologisch conflict, dat in 1975 geleid heeft tot een herstruc

turering binnen NOVIB. Sinds 1975 is er veel meer gedaan aan het met 

behulp van het marketing-concept overdragen van de boodschap die de 

mensen in de derde wereld hebben voor de bevolking van de ontwikkelde 

landen. Sinds die tijd is er veel aandacht besteed aan de relatie met 

de Nederlandse doelgroep en komt de marketing steeds meer in beeld. 

Ook zijn in de organisatie mensen met een achtergrond in het marketing

vak zich gaan bezighouden met marketing-beleid. 

147 



Bewuste toepassing van marketing-beginselen heeft bij NOVIB geleid tot 

een meer planmatige wijze van werken, resulterend in de opzet van 

jaaractiviteitenplannen, die te vergelijken zijn met marketing-plan

nen. Deze plannen zijn verbijzonderd naar de z.g. winkels (produkt

groepen). NOVIB onderscheidt daarbij produktgroepen die elk onder ver

antwoordelijkheid staan van een winkelsecretaris. De term winkelse

cretaris heeft betrekking op een functie, die goed vergelijkbaar is 

met die van produktmanager. 

De jaaractiviteitenplannen per winkel bevatten alle elementen die een 

marketing-plan dient te bezitten, te weten: 

-terugblik (situatie-analyse); 

- doelstellingen; 

- bepaling van de marketing m1x en -activiteiten voor het komende 

jaar; 

- management (timing, programmering, taakverdeling, organisatie d.w.z. 

wie doet wat wanneer?) ; 

- vertaling van het plan in financiële termen: de budgettering. 

Naast deze jaaractiviteitenplannen, die in het najaar worden opgestel~ 

wordt in het voorjaar een meerjarenplan opgesteld, waarin de doelstel

lingen en strategie voor de komende jaren worden uiteengezet . Verder 

bevat dit meerjarenplan per winkel een " zeven jaar financieel over

z i cht". In deze overzichten en ook in het exploitatie-overzicht, dat 

maandelijks wordt opges teld, worden geanalyseerd de bruto-opbrengsten, 

de produktiekosten en marketing-kosten per winkel afzonderlijk. 

De overschakeling van de administratie, die voorheen hoofdzakelijk 

gericht was op registratie, naar een informatieverzorging die gericht 

is op stuurinformatie ten behoeve van het beleid, heeft vanzelfspre

kend veel inspanning en aanpassing vereist. 

De toepassing van marketing-principes heeft bij NOVIB dus nie t alleen 

geleid tot een bewuste hantering van de marketing mix, maar ook tot 

het invoer en van een planning- en management informatiesysteem. 

Samengevat heeft marketing voor NOVIB in organisatorische zin betekend: 

I. Specialisatie naar produktgroepen, 

2. Opzet van een management informatiesysteem. 
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3. Meerjarenplannen voor het strategisch beleid; jaaractiviteiten

plannen voor het operationele marketing-beleid; maandelijkse ex

ploitatie-overzichten. 

In deze case study wordt hoofdzakelijk behandeld de relatie met de 

doelgroep in Nederland. Het projectenwerk in de ontwikkelingslanden, 

waarbij vooral wordt samengewerkt met de z.g. counterparts, beperkt 

zich tot die projecten die voldoen aan de selectiecriteria die NOVIB 

hanteert. Deze hebben gedeeltelijk betrekking op de ontwikkelings

samenwerking en verder betreffen ze waarborgen voor een efficiënte en 

doelmatige werkwijze en voortgang van het project. 

De marketing-benadering is voor dit deel van het werk niet dezelfde 

als voor het werk in Nederland, omdat NOVIB zich hierbij vooral richt 

op organisaties in de derde wereld, die de allerarmsten vertegen

woordigen. NOVIB heeft dus niet een directe relatie met de allerarm

sten. Deze relatie loopt via de counterparts. Uitgangspunt is natuur

lijk wel de behoeften van de armste groepen in de derde wereld. 

We zullen ons in deze case study dus moeten beperken tot het werk in 

Nederland, waar de meeste veranderingen op marketing-gebied in de 

werkwijze de laatste jaren zijn opgetreden. 

Marketing mix 

De marketing mix van NOVIB is als volgt samengesteld: 

Het produkt bij NOVIB wordt, zoals reeds gesteld, met de term winkel 

aangeduid. NOVIB kent de volgende winkels: 

Winkel 

Boek, plaat en spel 

Onderwijs 

NOVIB totaalabonnementen 

Activiteit 

Verkoop van informatieve en educatieve 

uitgaven op het gebied van de ontwikke

lingssamenwerking rechtstreeks via direct 

mail of via een uitgeverij. 

Voorlichting in woord en geschrift voor 

het onderwijs 

Abonneewerving voor alle of een deel van 

de publicaties van NOVIB. 
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Winkel 

Romans 

Infomappen 

Kalenders 

Filmdistributie 

Actiesecretariaat 

Activiteit 

Uitgave en verkoop van romans in de serie 

"De derde spreker". 

Uitgifte van mappen met documentatie over 

ontwikkelingslanden. 

Uitgave van fraaie jaarkalenders in kleur 

met uitvoerige informatie over NOVIB

activiteiten. 

Uitlenen van 16 mm films voor school, 

werkgroep of gezin. 

Het uitoefenen van invloed en pressie 

door contacten met politieke groeperingen 

op landelijk, provinciaal en locaal 

niveau. 

In het produktbeleid legt men het accent op een hoog kwaliteitsniveau. 

Men richt zich bewust op de markten voor boeken, spellen, kalenders 

en de markt voor de fondsenwerving. Op die markt wil men een gunstige 

positionering bereiken. Het werelddelenspel is na 2! jaar voorberei

ding (o.a. door middel van produkttesting) op de markt gebracht. 

Het marketing-instrument personeel is niet zo zeer van belang bij de 

concrete produkten, maar vooral bij het optreden van de organisatie 

naar buiten. NOVIB is een soort van actie-organisatie, zoals in hoofd

stuk 5 beschreven. Het personeel bepaalt het gezicht van de organi

satie. In de relatie met de derde wereld is er, via het optreden van 

personeel in een dienstverlenende rol in de ontwikkelingsprojekten, 

een duidelijke interactie, zoals bij dienstverlenende organisaties 

veelal het geval is. 

Het instrument prijs is ook hier een wat moeilijk te bepalen factor. 

Men wil bij voorkeur marktprijzen hanteren voor bijv. boeken, spellen 

en kalenders en men streeft ernaar dat deze activiteiten kostendekkend 

zijn. Kostendekkend betekent bij NOVIB dat een bepaald, voor jaren 

vastgelegd, percentage van de opbrengst bestemd is voor de proje'cten 

in ontwikkelingslanden en dat de rest voor kostendekking bestemd is. 
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Binnen dit restpercentage van de opbrengst moet dus de som van alle 

produktie- en marketing-kosten blijven. 

Sommige produkten, zoals bijv. de infomappen, moet men ver onder de 

kostprijs uitgeven, omdat anders de voorlichtingsfunctie van NOVIB 

eenvoudig niet te realiseren is. Het prijselement wordt gecorrigeerd 

om bepaalde drempels voor de doelgroep weg te nemen. Verliezen op deze 

specifieke produkten moeten worden goedgemaakt door andere onderdelen 

binnen het assortiment. De percentages per winkel, bestemd voor de 

projecten in de derde wereld, liggen dus vast en worden niet bijge

steld. De actie "Gast aan tafel" bijv. levert per gulden opbrengst 

82 cent voor educatieve- en ontwikkelingsprojekten. Men streeft naar 

een assortiment van produkten, dat binnen het produktie- en marketing

kosten budget tot positieve resultaten leidt. 

Promotie: De kosten voor promotie worden bij NOVIB actiekosten genoemd 

en zijn uiteraard een belangrijk marketing-instrument. Het promotie

instrument wordt bij NOVIB met extra zorg omgeven omdat men via dit 

instrument de typisch eigen filosofie van NOVIB wil uitdragen. Vooral 

de inhoudelijke kant van de promotie is een zeer gevoelig punt. Het 

instrument promotie interacteert uiteraard sterk met het voorlich

tingsprodukt. 

Distributie : De distributiekosten beperken zich bij NOVIB voornamelijk 

tot handling-kosten, omdat het grootste deel van de produkten via 

postorders wordt afgezet. Men wil met name voor produkten zoals boeken 

spellen e.d. bij voorkeur gebruik maken van de voor die markt gebrui

kelijke detailhandelskanalen, maar men ondervindt daar nogal wat weer

stand. Soms wordt in samenwerking met een uitgever (bijv . bij boeken) 

de distributie via de detailhandel uitgevoerd. 

Een belangrijk distributiekanaal, ook wel te beschouwen als persoon

lijke benadering, is het team van 11 veldwerkers, dat NOVIB in Neder

land heeft voor de begeleiding van locale werkgroepen, schoolgroepen, 

vrouwengroepen e.d. Via deze begeleiding wil men door persoonli j k 

contact bevorderen, dat men meer inzicht kr ijgt in de ontwikkelings

problematiek, en wat de mensen in Nederland aan de oplossing ervan 

kunnen doen. 

Naast de genoemde (gebruikelijke) marketing-instrumenten onderscheidt 

NOVIB zelf nog een tweetal stuurvariabelen: 
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Politiek, omdat NOVIB via politieke pressie en het inspelen op de 

politieke ontwikkelingen mede haar doelstellingen tracht te reali-

se ren. 

PePs en publiciteit, omdat NOVIB vaak in het nieuws is en dit ook 

bewust als instrument hanteert bij de promotie voor campagnes. 

MaPketing cantPol 

Marketing control vormt bij NOVIB een belangrijk onderdeel. Deze 

control is te splitsen in een financieel-economische control en de 

control via marktonderzoek. 

In de jaarlijkse exploitatie-overzichten en in het "Zeven jaar finan

cieel overzicht" worden produktie-, marketing-kosten en bureaukosten 

verbijzonderd naar de diverse produkten (winkels). Bovendien wordt 

elke winkel belast met een door het bestuur op langere termijn te 

bepalen percentage bijdrage aan het werk in de derde wereld. Het netto 

resultaat, dat uiteraard per produkt verschillend is, vormt een maat

staf voor het assortimentsbeleid. Eén positief netto resultaat dient 

ter compensatie van negatieve nettoresultaten bij andere produkten. 

De control via het marktonderzoek omvat de volgende activiteiten: 

Voor alle produkten, die via postorders worden verkocht, worden res

ponsemetingen uitgevoerd. Veertiendaagse response-overzichten geven 

een indicatie van het effect van activiteiten. 

Jaarlijks wordt voortlopend onderzoek gedaan naar het bereik van de 

aktie "Gast aan tafel". 

Tenslotte worden ad hoc-onderzoeken uitgevoerd voor het testen van 

campagnes, nieuwe of gemodificeerde produkten en promotiemateriaal. 

Ten tijde van het onderzoek bij NOVIB had elke winkelsecretaris voor 

zijn produkt een eigen onderzoekbudget. Men streeft evenwel naar een 

meer gecentraliseerde marktonderzoekbenadering ten behoeve van een 

betere afstemming en uniformering van onderzoekwerk. 

Voor het marktonderzoek bestaat er een vaste relatie met een extern 

onderzoekbureau. NOVIB bereikt tot nu toe voornamelijk de geïnteres

seerde, beter gesalarieerde, Nederlander met een opleiding boven het 

gemiddelde, een leeftijd boven 30 à 35 jaar, met een vooral christe

lijke achtergrond (CDA-stemmers). Daarnaast een progressieve voor

hoede (PPR, PSP-stemmers). 
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Voor de toekomst wil men graag naar een bredere doelgroep, met een 

groter deel jongeren, Nederlanders met lagere opleiding en uit de 

lagere welstandsgroepen (groep C enD). Gelet op het bovenstaande wil 

men de ledenaanwas vooral zoeken in de hoek van de PvdA-stemmers. De 

marketing-benadering zal op dit streven worden afgestemd. 

Resumerend kunnen we vaststellen, dat NOVIB voor haar marketing con

trol gebruik maakt van bedrijfseconomische metingen, die het karakter 

van output- en winstmetingen hebben. Tot op zekere hoogte wordt ook 

gebruik gemaakt van prijssignalen. Daarnaast worden via enquêtes en 

testprocedures oordeels- en resultaatmetingen uitgevoerd. 

Knelpunten 

NOVIB heeft ervaring met de invoering van beleid volgens marketing

beginselen. Daarbij is als voornaamste knelpunt geconstateerd de weer

stand tegen begrippenapparaat en tegen externe marketing-specialisten. 

~en heeft dit opgelost door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de in 

de organisatie in omloop zijnde begrippen. Verder heeft men bij de 

selectie en briefing van adviseurs op het gebied van reclame, markt

onderzoek, public relations en marketing veel aandacht besteed aan 

het inhoudelijk discussiëren over de gehanteerde organisatiefilosofie 

en de opvattingen ten aanzien van de externe fun·ctie van de organisa 

tie. 

Ook in de organisatie is toepassing van beleid volgens marketing-be

ginselen eerst mogelijk geweest nadat een diepgaande bezinning heeft 

plaatsgevonden omtrent de exacte functie van de organisatie ten aan

zien van haar doelgroepen. Strategische beleidsvorming opende de 

mogelijkheden voor toepassing van marketing-beginselen door ondubbel

zinnige uitspraken over functie en doelgroepen van de organisatie. 

6.5. Het bedrijfsvoorZichtingssysteem in NederZand 

In Zeiding 

Uitgangspunt voor deze paragraaf vormde een onderzoek onder een groot 

aantal (128) instellingen die zich bezighouden met gesubsidieerde 

voorlichting aan bedrijven. Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht 

van de Commissie Bedrijfsvoorlichting (1972). Het onderzoek toonde een 

grote mate van ineffec tief marktbeleid van deze organisaties aan. 
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Functie 

Er zijn in Nederland volgens CBS-gegevens (1982) ruim 20.000 kleine en 

middelgrote bedrijven d.w.z. met minder dan 500 werknemers. Verreweg 

de grootste groep hieronder wordt gevormd door de kleine bedrijven met 

minder dan 100 werknemers. 

Ook voor deze kleine bedrijven geldt, dat er zich de afgelopen decen

nia grote structuurwijzigingen hebben voorgedaan. Er is sprake van 

dynamiek in de afzetmarkten met een toename van vooral buitenlandse 

concurrentie als gevolg van het duurder worden van de Nederlandse 

gulden. Daarnaast hebben zich allerlei technologische ontwikkelingen 

voorgedaan en de behoefte aan produktinnovatie neemt de laatste jaren 

toe. Ook op sociaal gebied worden de ondernemingen geconfronteerd met 

ingrijpende wijzigingen, zoals op het gebied van de medezeggenschap 

en de humanisering van de arbeid. 

Om enigszins het tempo van de ontwikkelingen te kunnen volgen wordt 

een enorme prestatie van de kleinere ondernemer gevraagd. Waar de 

grotere bedrijven meestal beschikken over specialisten, die de ont

wikkelingen kunnen volgen, is de kleine ondernemer voortdurend af

hankelijk van externe adviseurs en van de andere vormen van bedrijfs

voorlichting. Er is voor dat doel in Nederland in de loop van de 

decennia geleidelijk een breed apparaat van organisaties gegroeid die 

alle op eigen wijze een bijdrage leveren aan de bedrijfsvoorlichting 

in Nederland. Dit apparaat wordt voor een deel gesubsidieerd door de 

overheid en voor een ander deel bestaat het uit volledig "self-sup

porting"-organisaties. In tabel 6.2 wordt een niet uitputtende lijst 

van de belangrijkste instellingen gegeven, die een beeld geeft van 

de variëteit binnen het bedrijfsvoorlichtingsapparaat in Nederland. 

Het is de taak van deze gezamelijke instellingen om vooral de kleine 

en middelgrote ondernemer op adequate wijze te voorzien van informatie 

ten behoeve van zijn ondernemingsbeleid. 

Marketing management 

Men kan de verzameling van bedrijfsvoorlichtingsinstellingen beschouwen 

als een systeem waarbinnen verschillende niveaus zijn te onder

scheiden: 
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I. 

- Accountants 
- Ondernemersorganisaties (bijvoorbeeld VNO) 
- Kamers van Koophandel en Fabrieken 
- Branche-o r ganisaties (per bedrijfstak) 
- T.N.O. 
- C.B.S. 
- Organisatie-adviseurs 
- Nederlands Instituut voor Management NIVE 
- Kamers van Koophandel voor het buitenland 
- Nederlands Normalisatie Instituut 
- EVD(Exportbevorderings- en Voorlichtingsdienst van het Min .v. Econ.Zaken 
- Markonder~oekbureaus 

- Economisch-Technologische Instituten (per provincie) 
- Centraal Instituut Midden- en Kleinbedrijf 
- Particuliere Exportorganisaties 
- Centraal Inst ituut voor Industrie-ontwikkeling CIVI 
- Rijksnijverheidsdienst 
- Economisc h Ins ti tuut voor het Midden- en Kleinbedrijf 

tabei621Bednjfsvoorlichtingsinstellingen 
.·!Nederland. 

Macro-niveau: de overheid, 

in 

de centrale instellingen zoals CBS, EVD, TNO. 

II. Mesa-niveau overkoepelende organisaties van gedecentrali

seerde voorlichtingaeenheden bijv. de Vereniging 

van Kamers van Koophandel in Nederland. 

III. Micro-niveau: de voorlichtingsinstellingen in de eerste lijn 

of "aan de basis", die het dichtst bij de onder

nemingen staan bijv. de individuele Kamers van 

Koophandel of de bedrijfsadviseurs. 

Een analogie met de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland 
\ 

waar men een onderscheid maakt in echelons is zeker te herkennen. 

Binnen het marketing-beleid kunnen een groot aantal taken worden 

onderscheiden die dee ls van strategische, deels van operationele aard 

zijn. Decentralisatie van operatione le taken zoals het uitvoeren van 

effect iviteitsme tingen waarvoor in het verleden een systeem is ont

wikkeld kan goed op meso- of micro-niveau plaatsvinden. Ontwikkeling 

van nieuwe methoden van marktonderzoek en ook van nieuwe produkten 

kan daarentegen beter op macro-niveau plaatsvinden. 
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Algemene criteria voor het verdelen van taken tussen de niveaus zijn 

de volgende: 

a. Kostenbesparing: naarmate op hoger niveau gezamelij k taken worden 

uitgevoerd zullen meer kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd 

bijv . collectieve reclamecampagnes en marktonderzoeken. 

b. Afstand tot de cliënt: hoe verder van de cliënten de taaku i t voering 

wordt neergelegd, des te moeilijker wordt de communicatie en de 

band met de markt. Dit pleit voor een zo veel als mogelijk gedecen

traliseerde taakvervulling. 

c . Beschikbare know how: hoe hoger het niveau waarop taken worden 

neergelegd des te meer mogelijkheden bestaan er om tot een concen

tratie van know how te komen. 

d. Uitbesteding: gebrek aan deskundigheid kan worden gecompenseerd 

door het aan specialisten uitbesteden van bepaalde werkzaamheden 

(bijv. reclemecampagnes aan reclamebureaus). 

Bij de verdeling van taken zal steeds, met als uitgangspunt de wensen 

en behoeften van de doelgroepen, aan de hand van bovengenoemde crite

ria naar een adequate oplossing moeten worden gezocht, 

Daarbij zal men bij iedere taak zich moeten afvragen: welk niveau kan, 

gelet op de vier criteria, het beste de taak of een gedeelte daarvan 

uitvoeren. 

De doelgroepen voor het bedrijfsvoorlichtingssysteem zijn de kleine 

en middelgrote ondernemingen, waarin marktsegmenten naar bedrijfstak, 

regio, omvang en technologie z ijn te onderscheiden . 

Het opstellen van een marketing-plan voor het gehele bedrijfsvoor

lichtingssysteem kan leiden tot de nodige coÖrdinatie tussen de ver

schillende voorlichtingsinstellingen. 

Naast een marketing-plan voor het gehele bedrijfsvoorl i chtingssysteem 

bestaat de mogelijkheid marketing-plannen per individuele instelling 

op de stellen . 

Doelstellingen kunnen worden geformuleerd in termen van: 

bekendheid van de instelling (in % van de doel groep) ; 

- gebruik van de instelling (in % van de bekendheidsaantallen of 

doelgroep); 
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- tevredenheid over de activiteiten (in i. van het totaal aantal ge

bruikers); 

- output-metingen, zoals aantallen verstrekte informaties, uitleninge~ 

verstrekte adviezen en geholpen cliënten. 

Ma:r>keting mix 

Produkt. Het voorlichtingaprodukt kan verschillende vormen aannemen. 

Naar vorm en inhoud kan het voorlichtingsprodukt,voor zover het de 

bedrijfsvoorlichting betref~worden ingedeeld als in tabel 6.3 die is 

ontleend aan een rapport uit 1972 (Commissie Bedrijfsvoorlichting, 

1972). 

A 
Feitelijke Collectief Individueel advies 
informatie advies 

kortstondig/ diepgaand 
verwij zend langdurig 
individueel individueel d 
advies advies 

1 2 3 4 
Management 1 1,1 I, 2 I, 3 1,4 

Markten 2 2, I 2. 2 2. 3 2. 4 

Technologie 3 3, I 3. 2 3, 3 3,4 

Overheids-
maatregelen 

4 4, I 4,2 4, 3 4,4 

tabe/63.1Indeling "!on bedrtjfsvoorlichting naar 
· vorm en 1 nhoud. 

De betekenis van de categorieën is hieronder weergegeven: 

1.1-4.1 Feitelijke informatie= overdracht van feitelijke ge~evens 

zonder dat de informatieverstrekker betrokken wordt bij de 

problematiek van de informatie-ontvanger. Voorbeeld: douane

tarieven, valutakoersen, goudprijs. 

1.2-4.2 Collectief advies= overdracht van informatie aan een bepaalde 

groep van belanghebbenden, waarbij de informatie globaal is 

afgestemd op de belangstelling of de problemen bij de infor

matie-ontvangers. Voorbeelden: cursussen, voorlichtingsbij

eenkomsten, publicaties van studies t.b.v. bepaalde groepen. 
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1.3-4.4 Individueel advies= overdracht van informatie door middel van 

rechtstreeks contact aan een individuele belanghebbende, waar

bij de informatie is afgestemd op een concreet probleem. 

Bij deze categorieën kan nog worden onderscheiden: 

a. Kortstondig advies, waarbij een kortstondige doorlichting 

van het bedrijf voldoende gegevens oplevert om oplossingen 

aan te dragen. 

b. Verwijzend advies, waarbij wordt verwezen naar andere des

kundige adviseurs omdat op basis van een kortstondige 

doorlichting van het bedrijf geen oplossingen kunnen worden 

aangedragen. 

c. Het diepgaande langdurige adv ies, waarbij geadviseerd wordt 

na intensieve bestudering van de problemen door gespeciali

seerde adviseurs. 

1.1-1.4 Management= informatie met betrekking tot de opeenvolgende 

besluitvormingsfasen van het bestuur (planning, organisatie 

en control) en de functies van het bestuur (produktie, . mar

keting, in- en verkoop, administratie, personeelszaken enz.). 

2.1-2.4 Markten= informatie over afnemers, concurrenten en markt

stru·ctuur . 

3.1-3.4 Technologie= informatie over produktieprocessen, -methoden, 

vormgeving, grond- en hulpstoffen e.d. 

4.1-4.4 De overhe id= informatie over alle wettelijke en daarvan af

geleide maatregelen. 

Uit deze classificatie blijkt duidelijk hoe gedifferentieerd het as

sortiment van voorlichtingsprodukten is. Ook blijkt, dat voor de ont

wikke ling van nieuwe produkten grondige kennis van de behoefte aan 

informatie wenselijk is. Voor de collectieve en individuele advisering 

is het van groot belang da t inz icht bestaat in de vragen die vanuit 

de bedrijven kunnen ontstaan al s gevolg van de problemen in die be

drijven. 

Behalve naar de vorm en inhoud van het voorlichtingsprodukt kan ook 

nog onderscheiden worden naar de wijze van kennisove rdracht. 

Produktinnovatie in de s ec tor bedrij f svoorlichting kan plaatsvinden in: 
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a. De inhoud: welke onderwerpen zijn actueel en sluiten aan bij be

drijfsbeslissingen. 

b. De vorm: welke informatiedrager ~s voor het bedrijf het meest 

bruikbaar. 

c. Wijze van kennisoverdracht: welke methode van kennisoverdracht is 

de meest effectieve. 

Bronnen voor produktontwikkeling zijn, voor wat betreft: 

a. De inhoud: de deskundigen in het betreffende gebied, de onderne

mers zelf en contacten met zusterorganisaties in het buitenland. 

b. De vorm: deskundigen op het gebied van de informatieverzorging in 

binnen- en buitenland. 

c. Wijze van kennisoverdracht: onderwijs- en voorlichtingsexperts in 

binnen- en buitenland. 

Via tests en experimenten kunnen nieuwe voorlichtingsprodukten worden 

getoetst op bruikbaarheid en acceptatie. 

Het bedrijfsvoorlichtingssysteem in Nederland kenmerkt zich door een 

grote variëteit aan instellingen, die soms gespecialiseerd zijn naar 

marktsegmenten (bijv. Branche-organisaties), soms naar voorlichtings

produkt (bijv. het C.B.S voor feitelijke gegevens), dan weer naar 

onderwerp (bijv. T.N.O.). De produktontwikkelingstaken doet elke in

stelling zelfstandig, niet altijd in nauw overleg met andere instel

lingen. 

Personeel. Al naar gelang de aard van het voorlichtingsprodukt zal 

het personeel als marketing-instrument een rol van betekenis spelen. 

Bij feitelijke informatie wordt de rol van het personeel steeds meer 
\ 

teruggedrongen onder invloed van de ontwikkelingen op het gebied van 

de geautomatiseerde databanken en informatiesystemen. We kunnen hier 

met recht spreken van een industrialisering van de dienstverlening. 

Bij collectief advies en bij individueel advies is de rol van het 

personeel vergelijkbaar met die in de professionele dienstverlening 

(zie hoofdstuk 3). 

Prijs. In de voorlichtingssector kan men onderscheid maken in betaalde 

en onbetaalde voorlichting. De hoogte van de te betalen prijs is af

hankelijk van een aantal factoren: 
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a. De kosten van de voorlichting per manuur. 

b. De psychologische drempel, die een belemmering vormt voor cliënten 

om zich als voorlichtingsvrager te manifesteren. 

c. De tijdsfactor, d.w.z. de tijd die een cliënt nodig heeft om de 

voorlichting te verkrijgen. 

d. De draagkracht van de voorlichtingsaanvrager. 

e . De financiële overheidsbijdrage in de kostendekking van het voor

lichtingsapparaat. 

Ten aanzien van de individuele voorlichtingsvrager kunnen in de tijd 

verschillende stadia worden onderscheiden, al naar gelang de ontvanke

lijkheid voor externe informatie en het absorptievermogen van de 

cliënt toeneemt (figuur 6.3). 

Mate van o ntvankelijkheid ----T--- - ,- ---,--- -T- -,.::..:..::-- maximaal 
voor externe informati e : J , absorpt i ever-

I I I mogen 
I ' 
I I 

I 

I I 
I 

I I 
I I I ' I I 11 111 I IV 

1 

V I I 1 

I I ' : ' 
I 
I 

' 1 I 1 tijd I 

fig.6.3 
Ontvankelijkheid voor voorlichting van de 
individuele cliënt in de tijd gezien 

Veel kleinere ondernemingen bevinden z ich nog in fase I en II. Wanneer 

het de doelstelling is om ondernemingen tot een intensiever gebruik 

van voorlichting te brengen dan zou het een verstandig prijsbeleid 

zijn om in de eerste fasen een lage geldelijke vergoeding of geen ver

goeding te vragen en ondernemingen in de latere fasen een hogere prijs 

t e laten betalen. 

Men zal zich moeten realiseren dat de door de cliënt te betalen prijs 

in fe ite is samengesteld uit componenten, zoals die in figuur 6.4 z ijn 

aangegeven . 
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fig. 6.4 Prijscomponenten voorlichfingsprodukt 

Promotie. Van groot belang is de communicatie d.w.z. de voorlichting 

of reclame met betrekking tot wat voor soort voorlichting men op welke 

plaats kan verkrijgen. 

Enkele individuele communicatiekanalen: 

- eigen wegwijzers van de instellingen; 

- advertenties in de vakpers en ondernemerstijdschriften; 

- stands op tentoonstellingen en beurzen; 

- documentatie bij centrale contactpunten voor ondernemers bijv. bij 

de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland of bij de gemeen

tehuizen; 

vermeldingen in adresboeken, gele gidsen, etc; 

- persoonlijke contacten met bedrijven bijv. aan de telefoon, aan de 

balie of receptie, in de bibliotheek of tijdens bedrijfsbezoeken; 

- vaste promotor die bedrijven en instellingen bezoekt om de bekend

heid te vergroten. 

Tot de communicatie kan men ook rekenen de publiciteit in allerlei 

media en het public relations-beleid in het algemeen. 

Distributie . Voorlichting bestaat uit overdracht van kennis. Deze 

kennis wordt via verschillende informatiedragers aan de cliënten ge

leverd. We kunnen dit vergelijken met de verpakking van een produkt. 

Daarnaast zal er ook een plaats moeten zijn waar de informatie toe

gankelijk is en waar distributie plaatsvindt. Deze distributiepunten 

moeten voor de gebruikers een hoge mate van toegankelijkheid en be

reikbaarheid hebben. Zoals in figuur 6.5 is weergegeven kunnen we ver

schillende graden van intensiteit van de distributie onderscheiden. 
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fig 6.5 Oi~_fributie van voorlichting naar de 
· · cl1en ten. 

In werkelijkheid is het proces veel ingewikkelder omdat centrale in

stanties ook rechtstreekse voorlichting verstrekken en locale en 

regionale instanties zelf ook data verzamelen en opslaan. 

Een integrale beschouwing van het distributiesysteem is van belang 

om ongewenste doublures en daardoor inefficiënte bedrijfsvoering te 

voorkomen. Een andere reden hiervoor is de doorzichtigheid van het 

voorlichtingssysteem voor de cliënt. Deze laatste ziet soms door de 

bomen het bos niet meer vanwege de ondoorzichtigheid van het bedrijfs

voorlichtingssysteem. 
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Een ander aspekt van distributie wordt gevormd door de zgn. tussen

personen. Voor een optimaal gebruik van voorlichtingsbronnen hebben 

kleine en middelgrote ondernemingen behoefte aan een informatie-expert 

die als systeembeheerder de informatiebehoefte van de ondernemi~g 

analyseert en vervolgens de benodigde informatie aandraagt. Voor zo

ver het marktvraagstukken betreft is dat de marktonderzoeker. 

Het Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting had dergelijke tussenper

sonen in haar staf. 

Marketing control 

Doelmatigheid in termen van de marketing betekent in eerste instantie 

dat de verstrekte voorlichting in voldoende mate de doelgroepen bereikt 

en in tweede instantie dat inhoud en vorm van de voorlichting vol-

doen aan de wensen van de te bereiken ondernemingen. 

De effectieve exploitatie van een bedrijfsvoorlichtingssysteem ver

eist inzicht in de markt en in het gedrag van de verschillende marktse~ 

menten. Men zal moeten weten welk informatie-aanbod gewenst is, welk 

deel van de doelgroepen met informatie bereikt wordt en wat het effect 

van de informatieverstrekking bij de cliënten is. 

Waarnemen, meten en evalueren van het effect van de voorlichting is 

een taak van het marktonderzoek. 

De Commissie Bedrijfsvoorlichting heeft in 1971 onder gebruikers een 

tweetal onderzoeken laten uitvoeren die in opzet nogal omvangrijk 

waren en in de vorm van schriftelijke en telefonische enquêtes werden 

uitgevoerd. 

De Commissie Bedrijfsvoorlichting constateerde na dit uitvoerig 

onderzoek onder verstrekkers en ontvangers van de voorlichting: 

\ 

"- onvoldoende inzicht in de kosten van de voorlichting en in de pres-

taties die daar tegenover staan door het ontbreken van richtlijnen 

terzake, 

- onvoldoende inzicht in de kosten van uitgegeven periodieken en 

andere publicaties; zelfs het in sommige gevallen ontbreke• van 

oplagecijfers, 

onvoldoende inzicht in het resultaat van het eigen werk door het 

ontbreken van een geschikt waarnemingsorgaan daartoe". 

(Citaat uit Rapport Commissie Bedrijfsvoorlichting, 1972, blz. 20). 
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Het advies van deze commissie was: "de bedrijfsvoorlichting zal het 

niet meer zonder een systematische waarneming, meting en evaluatie 

van het overkomen van de voorlichting "aan de voet", dat wil zeggen 

bij de gebruikers, kunnen stellen" (Commissie Bedrijfsvoorlichting, 

1972, blz. 53). 

Verder was de commissie van mening dat de waarneming, meting en eva

luatie van de voorlichting een taak van de overheid is. Hiermee onder

streept zij het belang van het uitvoeren van bepaalde marketing-taken 

op macro-niveau, omdat voor vele instellingen marktonderzoek en effec

tiviteitsmeting een relatief kostbare zaak zijn en men ook niet over 

voldoende knowhow daarvoor beschikt. 

Vragen waarop een antwoord moet worden verkregen uit het te verrich

ten marktonderzoek zijn: 

- Wat is het oordeel van de gebruikers over de dienstverlening? 

de kwaliteit van de voorlichting, 

de bruikbaarheid, 

de mate van actualiteit, 

de relevantie voor de bedrijfsproblematiek, 

de levertijd, 

de volledigheid, 

de begrijpelijkheid, 

de methode van kennisoverdracht. 

- Hoe overzichtelijk wordt het dienstenpakket gepresenteerd? 

- Welke media bereiken de doelgroepen optimaal voor de promotie van 

de voorlichting? 

Wat is het effect van de promotie-activiteiten om aan de voorlich

tingsmogelijkheden bekendheid te geven? 

Systematische verzameling van suggesties en klachten met betrekking 

tot de voorlichting en voorlichtingsinstanties. 

Deze vragen zullen moeten worden omgezet in testvragen voor mondelinge, 

schriftelijke of telefonische enquêtes. 

Voor meer kwalitatieve informatie zou gebruik gemaakt kunnen worden 

van groepsdiscussies en vrije interviews bij kleinere steekproeven 

uit het bedrijfsleven. 
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Gezien het feit dat door de overheid miljoenen aan subsidies voor 
voorlichting worden uitgegeven en dat van dergelijke effectiviteits-

metingen ook besparingen mogen worden verwacht zullen de met het 

bovengenoemde marktonderzoek gemoeide kosten ongetwijfeld een verant

woorde uitgave zijn. 

De control-metingen kunnen we als volgt rangschikken, conform de in

deling, zoals we die verder in dit boek hebben gebruikt: 

Outputmetingen: - oplage-aantallen van publicaties; 

- aantal raadplegingen van informatiebronnen binnen 

het systeem; 

- aantal adviezen; 

- aantal verschenen publi~aties. 

OordeeZsmetingen: -de enquêtes, zoals hierboven omschreve~naar het 

oordeel van de gebruikers over de informatieover

dracht; 

klachtenregistratie. 

ResuZtaatmetingen: - onderzoeken, waarin wordt nagegaan wat er met de 

overgedragen informatie in het bedrijf is gedaan. 

Knelpunten 

Een belangrijk knelpunt in deze case study is het feit, dat de bij 

het bedrijfsvoorlichtingssysteem behorende organisaties elk volledig 

zelfstandig zijn en hun marketing-aktiviteiten dus niet op elkaar 

zullen afstemmen. Bovendien zijn er veel organisaties van beperkte 

omvang bij. De financiering van alle betrokken instellingen vindt 

deels of geheel plaats door dezelfde donor: het Ministerie van Econo

mische Zaken, dat aan de marketing-coÖrdinatie nauwelijks bijdraagt. 

Onbekendheid met de toepassing van marketing-beginselen verklaart dit 

gebrek aan coördinatie voor een belangrijk deel. In het algemeen over

heerst een produktgerichte organisatiefilosofie. Verder gelden de 

algemene knelpunten, zoals wij die bij de sector advies- en voorlich

tingsorganisaties (paragraaf 5.3.6) reeds noemden. 
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HOOFDSTUK 7. EFFECTIVITEITSBEPALING IN EEN UNIVERSITAIR REKENCENTRUM 

7.1. Inleidi ng 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de intro

duktie van marketing-beginselen en de ontwikkeling van een instrument 

voor effectiviteitsbepaling bij een universitair rekencentrum. Het 

hier weergegeven verslag is gebaseerd op interne rapporten die in de 

jaren 1975 tot 1978 zijn uitgebracht aan de directie van het reken

centrum. Verder z ijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd op 

de Annua l Meeting van de European Academy of Advanced Research in 

Marketing, april 1979, en vervolgens in artikelvorm gepubliceerd (Van 

der Hart, 1979). 

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Drs. A.J . van 

Reeken, directeur van het rekencentrum van de Katholieke Hogeschool 

Tilburg . 

Aan het begin van dit hoofdstuk wordt he t rekencentrum geplaatst te

gen de achtergrond van het marketing-model, zoals wij dat in hoofd

s tuk 5 hebben geschetst. Het onderzoek , dat onderwerp is van de rest 

van het hoofdstu~heeft zich toegespitst op de marketing control en 

de ontwikke ling van marketing in de organisatie. 

7.2. Funct ie en doe lgr oepen 

Het universitair rekencentrum, dat object van studie is in dit voor

beeld van de toepassing van marketing in non-profit-organisat ies is 

een betrekkelijk kle in centrum. Ten tijde van het onder zoek had het 

r ekencentrum 26 medewerkers en he t bediende een uni versiteit met een 

staf van 850 medewerkers en 4300 studenten. 

De universiteit omvat faculteiten in de economie, sociale wetenschap

pen, rechtswetenschappen en theologie. De economische faculteit is de 

grootste daarvan. De formele doe lstell i ngen van he t comput er centrum 

z ijn tweeledig : 

- bevordering van he t gebruik van automa tische gegevensverwerking 

binnen de universiteit (de bevorderingsfunctie); 

- uitvoeren van he t uit de eerste func tie voortvloeiende werk (de 

verwerkingsfunc tie). 
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Over de eerstgenoemde functie is als gevolg van het uitgevoerde onder

zoek discussie en twijfel ontstaan (zie paragraaf 7.5). 

De doelgroep van het centrum is de universiteitsgemeenschap d.w.z. 

docenten, overige stafleden en studenten. De effectiviteit van het 

rekencentrum is afhankelijk van de mate waarin de directie er in 

slaagt tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van .de doelgroep. 

De efficiency van het rekencentrum daarentegen heeft betrekking op de 

wijze waarop de directie de beperkte middelen gebruikt die de organi

satie ten dienste staan om de doelgroep te bereiken en diensten te 

verlenen. 

7.3. Marketing mix en marketing planning 

Het produkt van het rekencentrum valt te splitsen in twee onderdelen: 

a. Bevordering van de i nformatica-toepassi ng: 

Hieronder vallen cursussen, informatiebulletins, onderwijs en 

contacten, die gericht zijn op toepassingsbevordering. In hoofd

zaak gaat het hier om informatie in geschreven en gesproken vorm. 

b. Verwerkingsfunctie 

Onder deze functie vallen de computerfaciliteiten (hardware en 

software), de randapparatuur, programmeerdiensten, gebruikershand

leidingen, gebruikerscursussen, ponsservice, publicatie van onder

zoekers van het rekencentrum, publicatie van "R.C.-notities". 

De produktontwikkeling vindt plaats door het volgen van het vakgebied 

informatica, het implementeren van elders ontwikkelde produkten en 

ontwikkeling van nieuwe programma's en handleidingen. 

Personeel 

De bij het personeel aanwezige kennis en dienstvaardigheid is mede 

bepalend voor de kwaliteit van het produkt. Via opleiding en onder

zoek wordt het kennisniveau versterkt. Onder deze variabele vallen 

bijv. de programmeurs, ponstypisten en hun manier van optreden tegen

over cliënten. 
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Prijs 

De prijs, een stuurvariabele, die ook in dit geval niet alléén in geld 

kan worden uitgedrukt, doch ook gemeten zou kunnen worden in andere 

rekeneenheden die moeite en tijdsopoffering van gebruikers weergeven, 

zoals: 

- turn-around-period (wachttijden), 

- afstand naar het rekencentrum, 

- studietijd, 

leestijd, 

- jargonkennis, 

- schaduwtarief. 

Voor het schaduwtarief kan men bij particuliere rekencentra die aan 

derden leveren uiteraard de marktprijs invullen. 

Promotie 

Bij het analyseren van de promotie-activiteiten valt het soms moeilijk 

het onderscheid te zien tussen produkt en promotie bij activiteiten 

als de publicatie van "R.C.-notities", waarvan bepaa ld ook een promo

tie-effect uitgaat. Activiteiten, die duidelijk het oogmerk hebben van 

promotie van de activiteiten van het rekencentrum, zijn hieronder op

genomen: 

- gebruikersgids (algemene voorlichting over het rekencentrum be-

stemd voor iedereen); 

- inzagebureau (tijdschriften en publicaties liggen hier ter inzage); 

- computerbulletin (periodiek blad voor cliënten); 

- studiegids; 

hogeschool blad; 

- eigen huisstijl (layout publicaties). 

Distributie 

Kanalen die gebruikt worden voor in- en uitvoer van diensten zijn de 

volgende: 
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- receptie; 

- ruimte voor zelfbedieningsapparatuur; 

inzagebureau (de ruimte waar informatie beschikbaar wordt gesteld); 

- secretariaat; 

- verwerkingsbureau; 

- terminals; 

- incidentele contacten. 

Men dient te bedenken, dat deze kanalen zowel voor het dienstenassor

timent dat geboden wordt in het kader van de bevorderingsfunctie, als 

voor het dienstenassortiment binnen het kader van de verwerkingsfunc

tie worden gebruikt. 

Analyse, planning en control vereisen, dat het rekencentrum op gezette 

tijden onderzoek doet naar gebruikerswensen. Ten tijde van het onder

zoek functioneerde een stuurgroep, die uit representanten van de 

diverse gebruikersgroepen bestond. In paragraaf 7.4 wordt nader inge

gaan op de wijzen van afstemming op de cliënten. Het universitair 

rekencentrum heeft te maken met een aantal omgevingsfactoren, zoals: 

- het beleid van de overheid; 

- het beleid van de hogeschool waarbinnen het rekencentrum opereert; 

- andere universitaire rekencentra; 

concurrerende rekencentra in de regio; 

- het beleid van de (autonome) facult e iten; 

ontwikkelingen op het vakgebied informatica en in het onderwijs in 

de vakgebieden die op de Hogeschool zijn vertegenwoordigd. 

Na een eerste oriënterend onderzoek binnen het rekencentrum, waarbij 

het marketing management-model werd vertaa l d naar het centrum, konden 

de volgende conclusies worden getrokken: 

a. De situatie waarin het rekencentrum opereert is geheel en al onder 

te brengen in een marketing-model, 

b. De ervaringen die bij die "vertaling" zijn opgedaan hebben b i j de 

betrokken beleidsfunctionaris geleid t ot een verduidelijking van 

het inzi cht in doelstelling, doe lgroepen en het f unc tione r en van 

het rekencentrum. 
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c. Tijdens oriënterend onderzoek is onde~steuning gevonden voor de 

veronderstelling, dat een beleid volgens het marketing-model zal 

leiden tot een betere en meer efficiente afstemming van de reken

centrumactiviteiten op de doelgroepen. 

Een volgende stap zal zijn het selecteren van enkele geschikte meet

procedures teneinde het model meer operationele betekenis te geven.Ver

volgens zal moeten worden nagegaan of het model van algemene aard is, 

en of het ook gebruikt kan worden voor andere universitaire reken

centra en andersoortige diensten van hogescholen en universiteiten 

(bijv. de bibliotheek). 

In het daarna uitgevoerde onderzoek is de aandacht derhalve vooral 

toegespitst op marketing control en de implementatieproblematiek. Dit 

wordt in de overige paragrafen van dit hoofdstuk beschreven. 

7.4. Beschri jving van het onde~zoek 

De vraag was of een management-benadering die gebaseerd was op het 

marketing-concept en de invoering van marketing-technieken, de effec

tiviteit van het functioneren van het rekencentrum zou kunnen vergro

ten. De methode, die in het onderzoek is gevolgd zou wellicht met 

enige aanpassing ook kunnen worden gebruikt om bij andere universitaire 

rekencentra de ontwikkeling van beleid volgens marketing-beginselen 

tot stand te brengen. 

Samengevat zijn een drietal fasen in het projekt te onderscheiden: 

I. De oriëntatiefase met betrekking tot de markt en de organisatie. 

2. Verkennend onderzoek doelgroepen. 

3. Gebruikersonderzoek. 

Elk van deze fasen en de daaruit voortvloeiende onderzoekresultaten 

zullen in de volgende paragraaf besproken worden. 

In appendix I van dit proefschrift wordt per fase aangegeven wat de 

doelstellingen, de methode van onderzoek en de uitkomsten zijn geweest. 

Fase I. O~iëntatie m~keting en o~ganisatie 

Doelstelling van deze fase was het verkrijgen van een duidelijk beeld 

van de situatie van de organisatie voorzover het marketing-aspekten 

betreft. 
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Gegevens zijn verzameld door middel van interviews met directie en 

medewerkers, analyse van interne documentatie en literatuurstudie. 

Deze fase werd afgesloten met een schriftelijk rapport, dat een be

schrijving geeft van de doelgroepen en de marketing-situatie. 

Het bevatte ook een introductie van de marketing-kennis en de organi

satorische consequenties van de toepassing van marketing-princi pes. 

Fase II. Verkenning doe lgroepen 

Deze fase betreft het ontstaan en het gedrag van de doe lgroep met be

trekking tot het rekencentrum en de mate van externe oriintatie van de 

organisatie. Gedurende deze fase zou een duidelijk beeld moeten worden 

verkregen van de functionele positie van het rekencentrum. 

De meest geschikte onderzoekmethode was een kwalitatieve enquête door 

middel van half-gestructureerde interviews en groepsdiscussies bij een 

beperkte maar representatieve steekproef uit de doe l groep. 

Het resultaat van deze fase was op de eerste plaats een beschrijvend 

model van de relatie tussen de organisatie en haar doelgroep. Op de 

tweede plaats resulteerde uit deze fase een gestructureerde vragen

lijst voor het uitvoeren van een gebruikersonderzoek. 

Fase III. Gebruiker sonderzoek 

De derde fase is kwantitatief van aard. Deze omvat een onderzoek onder 

gebruikers van het rekencentrum. De doelstellingen zijn: 

- het meten van de geleverde prestatie bij de gebruikersgroep (resul

taatmeting); 

- het bepalen van het ber e ik van de communica tiekanalen binnen de 

doelgroep; 

- signalering van de specifieke wensen en behoeften van de gebruikers. 

In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête, 

omdat een mondelinge enquête te kostbaar zou zijn. De ervaring heeft 

geleerd, dat de enquête beter gesplitst kon worden in twee delen: 

toezending van een beperkte vragenlijst aan alle gebruikers en ver

volgens toezending van een meer uitgebreide vragenlijst aan de inten

sieve gebruikers van het rekencentrum. 
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Gebleken is dat minder frequente gebruikers zich ook minder betrokken 

voelen bij de gang van zaken bij het rekencentrum en voor hen een 

groot aantal vragen minder relevant zijn. Ook de response onder fre

quente gebruikers bleek hoger te liggen dan bij minder frequente ge

bruikers. 

Verhoging van de response bij minder frequente gebruikers kan worden 

bereikt door het weglaten van voor hen minder relevante vragen. 

Steekproeven, non-response en representativiteit 

De steekproeven voor het onderzoek in fase II en fase III omvatten: 

Fase II: 

a. Half gestructureerde interviews bij een steekproef van 14 personen. 

De respondenten bestonden uit leden van de gebruikersraad, een 

commissie waarin alle gebruikersgroepen van de universiteit zijn 

vertegenwoordigd. 

b. Twee groepsdiscussies met niet-gebruikers, omvattende resp. IS 

studenten en IS stafmedewerkers. Deze beide groepen waren random 

geselecteerd. 

In fase II werden ook niet-gebruikers in het onderzoek betrokken ten

einde de redenen van niet-gebruik te kunnen vaststellen alsmede hun 

houding ten opzichte van het rekencentrum. 

Fase III: gestructureerde schriftelijke enquête onder IS6 gebruikers. 

Deze groep is als volgt samengesteld: 

uitgezonden vragenlijsten 264 

onvolledig retour ontvangen 33 

231 

non-response 

respondenten 

7S 

156 

( 100%) 

( 59%) 

Als "gebruiker" werden beschouwd al diegenen die in het aan de enquête 

voorafgaande jaar een of meer "jobs" (= werkopdrachten) bij het reken

centrum hadden aangeboden (264 personen). 

Over de representativiteit van deze groep van 156 gebruikers valt 

vanzelfsprekend te discussiëren . Men zou zich kunnen afvragen of het 

wel zo verstandig is om voor de formulering van het beleid af te gaan 

op de meningen van S9% van de gebruikerspopulatie. 
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Er zijn verschillende methoden om af te stemmen op de gebruikers: 

I. Afgaan op eigen ervaring. 

2. Afgaan op toevallige gesprekken met gebruikers. 

3 . Actie nemen als er klachten binnenkomen. 

4. Een gebruikersraad of beleidscommissie vormen en het beleid hierop 

afstemmen. 

5. Regelmatig enquêteren van alle gebruikers of een steekproef daaruit. 

Bij het gebruik van bovengenoemde informatiebronnen als basis voor het 

te voeren marketing-beleid plaatsen wij enkele critische kanttekening-

en . 

De hiervoor genoemde informatiebronnen I t/m 3 hebben als groot be

zwaar, dat er dan zal worden bijgestuurd op basis van toeval lig binnen

komende informa tie, Ten aanzien van 3, klach ten van gebruikers, geldt 

als algemeen be zwaar,dat hier aan de ene kant alleen de top van de 

ijsberg zichtbaar wordt. Aan de andere kant worden klachten aangevoerd 

die slechts voor een enkeling gelden. Men weet dus niet welk gewicht 

men aan de binnengekomen klachten moet toekennen. 

Informatiebron 4, de instelling van een gebruikersraad of ie t s derge

lijks, heeft de volgende bezwaren: 

- het is de verzameling van de hoogst gemotiveerde gebruikers en der

halve niet representatief; 

- contact met de achterban kan beperkt zijn; 

- de gebruikersraad vormt een s electe afbeelding van de doelgroep , om

dat de l eden va ak gevraagd worden voor hun func t ie op basis van an

dere criteria, dan hun gebruikservaring. 

Niettemin vormt een goed samengestelde "cliëntenraad" een aanzienlijk 

betere basis voor het beleid dan de informatiebronnen I t / m 3 . Ten

slotte de regelmatig herhaalde gebruikersenquête: he t bezwaar van met 

name de schrifte lijke enquête i s de non-response . Ook bij het hier 

gerapporteerde onderzoek heeft dit verschijnsel een rol gespeeld: van 

de 264 uitgezonden formulieren werden 108 formulieren of 41 % niet of 

oningevuld terugontvangen. Als een effectieve wijze om het non-res

ponse-verschijnsel bij schriftelijke enquête s te verminderen, mag 

worden genoemd de "total design method" van Dillman (1978). 
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Het is een gedetailleerde systematiek die ons inziens voor telefonische 

en schriftelijke enquêtes sterk de aandacht verdient. Bij mondelinge 

enquêtes, die tijdrovend en kostbaar zijn kan het non-response-ver

schijnsel meer worden teruggedrongen. 

Het effect van het non-response-verschijnsel is bij dit type onderzoek 

(evaluatie-onderzoek) evenwel veel geringer dan in typisch kwantifi

cerend onderzoek en wel om twee redenen: 

I. Een deel van de door het rekencentrum tot haar doelgroep gerekende 

personeel blijkt geen gebruiker te zijn of heeft althans de afge

lopen twee jaar niet of nauwelijks ervaring met het rekencentrum 

gehad. De non-response vertoont ook een negatieve samenhang met de 

frequentie van het gebruik van het rekencentrum: frequente gebrui

kers respondeerden eerder dan minder frequente gebruikers (zie Van 

der Hart en van Reeken, 1978, blz. 10). 

2. Uit een oogpunt van marktdemocratie, d.w.z. de inspraak van cliënten 

in het beleid van de organisatie, biedt de schriftelijke enquête in 

principe aan iedere gebruiker de mogelijkheid om een oordeel uit te 

spreken over de organisatie. Als zodanig heeft deze methode een 

duidelijk voordeel boven de andere methoden. Ieder heeft de gelegen

heid gehad om wensen kenbaar te maken aan c.q. een oordeel uit te 

spreken over het rekencentrum. Wie van deze mogelijkheid geen ge

bruik maakt sluit zich kennelijk bij de meerderheid aan. 

Er zijn vanzelfsprekend nog meer methoden van evaluatie denkbaar, zo

als vrije interviews met een kleine a-select gekozen steekproef e.d. 

De vragenlijst voor het gebruikersonderzoek 

Bij de opzet van de schriftelijke vragenlijst is gebruik gemaakt van 

de informatie en ervaringen opgedaan bij het vooronderzoek. Voorts is 

de keuze van vragen, anders dan bij vroegere gebruikersonderzoeken, 

gebaseerd op het marketing-concept. 

Deze vragenlijst bevatte de volgende elementen: 

- algemene informatie over de gebruiker en zijn herkomst (faculteit, 

kenmerken, functie e.d.); 

- gebruikersgedrag in relatie tot het rekencentrum (aantal jobs, aard 

van het werk, programmeeractiviteiten, gebruik van standaardprogram

ma's, voorkeur voor programmeertalen, kenmerken van de aangeboden 
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jobs); 

- effectiviteitsmeting: oordeel over de dienstverlening per element en 

de waarde die elke gebruiker aan elk element in het geheel toekent; 

- de rol van tussenpersonen in de faculteiten. Frequente gebruikers 

vervullen in de faculteit ten opzichte van niet-gebruikers of in

frequente gebruikers vaak de rol van tussenpersoon; 

publicaties en voorlichting: bepaalde communicatie-aspecten zoals 

bereik, lezerskringonderzoek enz,; 

- bestuurlijke zaken: vragen over de bestuurlijke organisatie en de 

invloed van de gebruikers daarop. 

7.5. Effectiviteitsmeting 

Het rekencentrum had, zoals gezegd, twee doelstellingen: bevordering 

van de toepassing van methoden van automatische gegevensverwerking 

(de bevorderingsfunctie) en het verlenen van rekendiensten (de opera

tionele taak). De doelgroep, voor wat de eerste doelstelling betreft, 

is de gehele universiteitsgemeenschap, terwijl de doelgroep voor de 

tweede taak is beperkt tot de gebruikers van het centrum. 

Een van de conclusies van de interviews en groepsdiscussies tijdens 

fase II betrof de eerste doelstelling: de bevorderingsfunctie. Het 

bleek weinig zinvol te zijn om het gebruik van computers te stimul eren 

bij niet-gebruikers die geen behoefte vertonen bij de oplossing van 

de problemen op hun vakgebied de hulp van de computer aan te wenden. 

Dit betekent, met andere woorden, dat de bevordering van automatische 

gegevensverwerking beter 1n de faculteiten door de beoefenaren van de 

betreffende wetenschap zelf kan worden verzorgd: computerapplicaties 

in het vakgebied zullen door specialisten zelf moeten worden ontwik

keld. In het algemeen is het zinloos om problemen te gaan zoeken, op

dat de computer kan worden gebruikt, in plaats van een beroep te doen 

op hulpmiddelen voor gegevensverwerking bij het oplossen van een pro

bleem. 

Voor de stafleden van de faculteit en de studenten behoren de proble

men in het vakgebied van primaire betekenis te zijn en hulpmiddelen 

als de computer en de wiskundige methoden van secundaire betekenis. 
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Hiermee willen we de belangrijke rol van de voorlichting aan gebrui

kers en potentiële gebruikers niet ontkennen, maar deze maakt deel uit 

van de marketing mix die gericht is op het realiseren van de tweede 

doelstelling: de operationele taak. 

De uiteindelijke conclusie was dan ook, dat de effectiviteitsmeting 

beter beperkt kon blijven tot de operationele taak, hetgeen de doel

groep beperkte tot de gebruikers. 

De methode van effectiviteitsmeting bij laatstgenoemde doelgroep zal 

hieronder worden uiteengezet. 

De effectiviteit van het rekencentrum werd op twee manieren gemeten. 

Op de eerste plaats werd het algemene oordeel over het opereren van 

het rekencentrum gemeten, waarbij gebruik werd gemaakt van de volgende 

vraagstelling: 

Vraag: 

- Wat is zo in het algemeen uw oordeel over het rekencentrum? 

Antwoordmogelijkheden: 

- zeer ontevreden, 

- ontevreden, 

- tevreden noch ontevreden, 

- tevreden, 

- zeer tevreden. 

Op de tweede plaats werd de effectiviteit gemeten door het ontleden 

van de dienstverlening in een 27-tal elementen, over elk waarvan 

twee vragen werden gesteld: 

I. Het niveau van tevredenheid over het element van de dienstverlening 

dat gemeten werd met behulp van een 4-puntsschaal. Daarbij werd per 

element een aan dat element aangepaste formulering gebruikt. In 

appendix II van dit proefschrift zijn de 27 elementen van dienst

verlening en de schaal waarmee de effectiviteit per element werd 

gemeten, weergegeven. 

2. Het niveau van belangrijkheid dat de ondervraagde aan elk element 

toekent, werd gemeten met behulp van een 3-puntsschaal: 

- niet zo belangrijk, 

- belangrijk, 

- zeer belangrijk. 
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Tenslotte werd een gewogen effectiviteitsindex berekend. Wat deze in

dex inhoudt zal hieronder worden geÏllustreerd aan de hand van de 

meting op het element "wachttijd". De vierpuntsschaal voor het element 

wachttijd was als volgt samengesteld: 

Antwoordmogelijkheid: 

- veel te lang 

- tamelijk lang 

- blijven binnen het 

aanvaardbare 

- komen nauwelijks voor 

Symbool: 

w 

w 

Attentiescore: 

2 

0 

0 

De score werd toegekend na afloop van de enquête bij de verwerking 

van de resultaten. De ondervraagde had dus de keuze uit vier antwoord

mogelijkheden (zie ook appendix II). 

De score die na afloop werd toegekend droeg het karakter van een 

strafpuntscore. Aan de positieve antwoorden werd de waarde nul toe

gekend om te voorkomen, dat negatieve beoordelingen van ondervraagden 

zouden worden gecompenseerd door positieve beoordelingen van anderen. 

De benaming attentiescore is gebruikt om aan te geven, dat de hoogte 

van de score bepalend moet zijn voor de aandacht die vanuit beleids

oogpunt op dit element gevraagd wordt. Een hoge score betekent dus, 

dat het element veel aandacht verdient. 

Vervolgens wordt de attentiescore gewogen met de score van het niveau 

van belangrijkheid die de gebruiker aan het element van dienstver

lening toekent: 

Antwoordmogelijkheid 

- zeer belangrijk 

- belangrijk 

- niet zo belangrijk 

Symbool 

B+ 

B 

B 

Belangrijkheidsscore 

2 

0 

Bovengenoemde scores werden vervolgens vermenigvuldigd met het aantal 

respondenten en gedeeld door het totaal aantal respondenten dat de 

dienstverlening op het betreffende element heeft beoordeeld, en der

halve daadwerkelijk aan de beoordeling deelnam. De gewogen effectivi

teitsmetingen per element van dienstverlening kwam tenslotte als volgt 

tot stand: 
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GEM 

N N - --) 
w- ~ + w--~ x 100 

N N 

Waarbij per elk afzonderlijk element van de dienstverlening het vol

gende geldt: 

GEM Gewogen Effectiviteits Maatstaf 

+ B , B en B score van de belangrijkheid van het element (= 0,1 of 2) 

+ + 
Nb' Nb en Nb = het aantal respondenten, dat per score B , B of B 

daadwerkelijk een score aangaf 

W , W , W en W+ = attentiescore per element (= 2, I of 0) 

N N N en N+ 
w ' w' w w 

het aantal respondenten dat aan het element 

een van de vier scores daadwerkelijk toekende 

N het totaal aantal respondenten dat voor het betreffende element 

van dienstverlening een oordeel heeft uitgesproken. 

N behoeft niet gelijk te zijn aan de totale steekproef van gebruikers 

omdat vaak bepaalde elementen van de dienstverlening 

niet voor iedere gebruiker relevant zijn. Dit leidt ertoe dat een deel 

van de gebruikers geen ervaring heeft op dit aspect en er daarom de 

voorkeur aan geeft zich van een oordeel te onthouden. 

Het theoretische maximum van de GEM is 400, hetgeen wordt bereikt 

wannee r alle s co rende respondenten (N) de prestatie op het element 

(W) negatief (W--= 2) beoordelen en de belangrijkheid (B) hoog achten 

(B+ = 2). Wanneer de scores gelijkmatig over de verschillende schalen 

zijn verdeeld, dan resulteert een standaardscore van 75 punten). 

De GEM is een index die bruikbaar is voor het beleid: hij geeft op 

een eenvoudige wijze aan welke prioriteiten moeten worden toegekend 

aan verbeteringen van de verschillende elementen van dienstverlening. 

Vanzelfsprekend moeten deze prioriteiten worden afgewogen tegen de 

kosten, omdat verbeteringen meestal, maar zeker niet altijd, ook lei

den tot kostenstijgingen. 
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De analyse van de beoordelingen in het geval van het universitair 

rekencentrum in dit voorbeeld resulteerde in GEM-waarden die uiteen 

liepen van slechts vijf (straf)punten voor de "wachttijden bij de 

ponstypiste" (een sectie die inderdaad uitstekend werkte) tot 147 

punten voor "wachttijden bij job-verwerking via cafetaria" (d.w.z. 

kleine opdrachten die een prompte verwerking eisten). 

Negen van de totaal 27 elementen bereikten een GEM hoger dan de stan

daardscore van 75 punten (Van der Hart en Van Reeken, 1978, blz. 47). 

Deze effectiviteitsmeting leidde ertoe, dat de directie speciale 

aandacht ging besteden aan verbeteringen ten aanzien van de elementen 

met de hoogste strafscore. Kruistabelleringen met een aantal ge

bruikskenmerken gaf meer inzicht in de groep van ontevreden gebruikers 

en hun problemen. In het eerstvolgende marketing-plan zouden logischer

wijze maatregelen moeten zijn opgenomen met betrekking tot verbetering 

van de slecht beoordeelde elementen van dienstverlening. Voor uitvoe

rige tabellen met cijfermateriaal van de gebruikersonderzoeken wordt 

verwezen naar het desbetreffende rapport van Van der Hart en Van 

Reeken (I 978). 

7.6. Segmentatie-aspecten 

Marktsegmentatie is in het algemeen slechts zinvol indien marktseg

menten voldoen aan de volgende voorwaarden (Van der Hart, 1981, blz. 

26-30) : 

a. Een typisch eigen behoefte aan dienstverlening vertonen en of op 

een geheel eigen wijze moeten worden benaderd. 

b. Afzonderlijk per groep bereikbaar zijn, 

c. Uit een oogpunt van kosten en baten moet een specifiek programma 

zinvol zijn. 

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor het hier behandelde voor

beeld van de marketing voor een universitair rekencentrum. Voorwaarde 

c zou hier vertaald kunnen worden in de eis, dat de zin van segmenta

tie afhankelijk is van: 

de te verwachten verbetering van de GEM; 

- de kosten, die afhankelijk zijn van het aantal gebruikers per seg

ment en de kosten van de specifieke marketing mix die voor het seg

ment nodig is. 
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Het is niet eenvoudig om deze beide grootheden nauwkeurig te schatten, 

maar men kan ze wel op een meer kwalitatieve wijze benaderen. 

Voor het rekencentrum zijn de volgende kenmerken relevant voor segmen

tatie: 

I. Gebruikskenmerken: 

- aantal geboden opdrachten, 

- gebruiksdoel (onderwijs, onderzoek of bestuurlijk werk), 

- aard van de opdrachten, 

- aantal eigenhandig geschreven computerprogramma's, 

- gebruikte programmeertaal. 

II. Gebruikerskenmerken: 

- faculteit of afdeling, 

- hoedanigheid (student, docent, administratief medewerker, onder-

zoeker), 

- aantal jaren dat men aan de universiteit is verbonden. 

Gezien het beperkte aantal gebruikers was uitvoerige segmentatie met 

geavanceerde statistische methoden weinig zinvol. Dit is overigens 

ook niet bepalend voor de kwaliteit van het onderzoek. 

Zoals al eerder is vastgesteld varieert de betrokkenheid bij het be

leid t.a.v. het rekencentrum met de gebruiksfrequentie, zodat op basis 

van dit laatste gegeven een globale marktsegmentatie is uitgevoerd. 

Figuur 7.1 illustreert deze segmentatie: 

A. Zeer frequente gebruikers: Deze groep vereist speciale aandacht, 

omdat ze verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van het aan

geboden werk. Zeer frequente gebruikers vormen dan ook een erg be

langrijke verbindingsschakel tussen het rekencentrum en de minder 

frequente gebruikers en zij fungeert, heel vaak zelfs, als inter

mediair voor infrequente en potentiële gebruikers. In marketing

termen gesproken kunnen ze worden beschouwd als distributie- en 

communicatiekanaal, ofschoon ze zich van het vervullen van deze 

marketing functies vermoedelijk zelf nauwelijks bewust zijn. 

B. Frequente gebruikers: Bovengenoemde overwegingen gelden, zij het 

in mindere mate ook voor groep B. 
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0% 
(in % van de totale Zeer frequente 
populatie van gebruikers) gebruikers (31 %) 

31% 

Frequente gebruikers (36%) 

67% 
Infrequente gebruikers 

(21%) 

88% 
Zeer incidentele 

100% gebruikers <.12%) 

fig. 7.1. !Segmentatie van de doelgroep van 
hef universitaire rekencentrum. 

C. Infrequente gebruikers. 

D. Zeer incidentele gebruikers. 

De definiëring van deze groepen is vanzelfsprekend situatie-afhankelijk 

maar in dit geval werden de vier groepen als volgt gedefinieerd: 

Groep Aantal opdrachten per jaar % van het totaal respondenten 

A > 50 31 

B 10 - 50 36 

- 10 21 

D < I 12 

Gebruikersgedrag kan aanleiding zijn tot verschuivingen van groep D 

naar groep C, B en vervolgens A. Ofschoon de groep van i"nfrequente 

gebruikers niet moet worden verwaarloosd (immers, deze groep biedt de 

aanknopingspunten om in te spelen op nieuwe behoeften aan dienstver

lening) zijn het toch vooral de frequente gebruikers (groep A en B) 

wier oordeel en suggesties van wezenlijk belang zijn voor het beleid. 
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7.7. Evaluatie 

De bestudering van dit in de praktijk getoetste voorbeeld brengt ons 

tot de volgende uitspraken: 

Hoewel een universitair rekencentrum een typische non-profit-organi

satie is en zelfs een dienstonderdeel van een overheidsorganisatie, 

blijkt de marketing-benadering relevant te zijn en een belangrijke 

ondersteuning voor een cliënt-georiënteerd beleid. 

Zonder veel extra kosten en inspanningen is een effectiviteitsmeting 

mogelijk op een wijze die direct aanwijzingen oplevert waar elementen 

van dienstverlening en communicatie verbetering behoeven. 

Segmentatie van gebruikers in doelgroepen geeft een basis voor speci

fieke benaderingen van afzonderlijke groepen van cliënten. 

De effectiviteitsmeting is inmiddels meer malen in het betreffende 

rekencentrum toegepast. 
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HOOFDSTUK 8. ARBEIDSVOORZIENING (ARVBO) 

8.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen wij verslag uitbrengen van een onderzoek, dat 

wij hebben uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van marketing

beginselen, -methoden en -technieken op het terrein van de arbeids

markt. Daarbij zal de aandacht, gezien het thema van de in dit boek 

gerapporteerde studie, vooral gericht zijn op de toepassing van mar

keting bij een van de distributieschakels op de arbeidsmarkt: het 

arbeidsbureau, een organisatie zonder winstoogmerk. Het arbeidsbureau 

is het regionale vestigingspunt van het dienstverlenende apparaat van 

het Ministerie van Sociale Zaken, Directoraat Arbeidsvoorziening 

(ARBVO). Dit directoraat omvat een centrale,in Den Haag gevestigde 

dienst, alsmede Districtsbureaus op provinciaal niveau en een groot 

aantal Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB). Het hier behandelde onder

zoek betreft de dienstverlenende organisatie ARBVO. 

In de eerste paragraaf geven wij een beknopte achtergrondschets van de 

arbeidsmarktproblematiek. Deze achtergrondschets is ons inziens nood

zakelijk gezien de zeer specifieke aard van de arbeidsmarktproblema

tiek. Omdat wij ons realiseren, dat onze invalshoek een geheel op 

zichzelf staande benadering van de arbeidsmarktproblematiek represen

teert, leek het ons noodzakelijk van andere tot nu toe gevolgde be

naderingswijzen kennis te nemen. De paragrafen 8.2 en 8.3 vormen een 

weergave van deze oriëntatie en plaatsen het onderzoek tegen de 

achtergrond van deze andere benaderingen. 

Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de onderzoeksopzet, waar

bij ook beknopt wordt ingegaan op de betekenis van marketing-begin

selen voor de voornaamste arbeidsmarktpartijen: werkbiedenden en 

werkzoekenden. 

In paragraaf 3 wordt uitvoerig verslag gedaan van de toetsing van 

marketing-beginselen ten behoeve van het arbeidsbureau en worden knel

punten voor toepassing aangegeven. 

8.2. De arbeidsmarkt: een plaatsbepaling 

De arbeidsmarkt is het totaal van processen, dat plaatsvindt tussen 

de vragers en aanbieders van arbeidsprestaties, waardoor zowel de uit

wisseling als de prijsvorming van de desbetreffende prestaties tot 
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stand komen (zie De Galan, 1981, blz. 104 en Hamaker, 1976, blz. 54 

e.v. voor nadere definiëringen van het begrip arbeidsmarkt). Het object 

van ruil op de arbeidsmarkt is arbeid, de menselijke activiteit die 

leidt tot de produktie van goederen en diensten, welke nut hebben voor 

anderen, voor de samenleving. De Galan (1981, blz. 11) definieert 

arbeid aldus als dienstverlening, want er wordt mee voorzien in de 

behoeften van anderen; er wordt maatschappelijke waarde door toege

voegd. 

De arbeidsmarkt is op zich een bijzondere markt, omdat arbeid voor 

individu en maatschappij een zeer bijzondere betekenis heeft. Er hou

den zich dan ook veel instellingen van overheid, werkgevers en werk

nemers met de arbeidsmarktproblematiek bezig. Het onderscheid tussen 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan aanleiding geven tot enige 

verwarring, omdat zowel werkgevers als werkzoekenden in de beide rol

len van vrager en aanbieder kunnen worden gedefinieerd. 

Werkgever: aanbieder van arbeidsplaatsen, 

vrager van arbeid. 

Werkzoekende:. aanbieder van arbeid, 

vrager van een arbeidsplaats. 

Afhankelijk van de verhouding tussen het ~antal beschikbare arbeids

plaatsen en het aantal werkzoekenden zal het accent in het marktge

drag meer liggen op de rol van aanbieder of op die van vrager. 

De arbeidsmarktproblematiek kan, evenals die van de afzetmarkt van 

produkten en diensten, op verschillende aggregatieniveaus worden ge

analyseerd: op macro-niveau, meso-niveau en micro-niveau, een indeling 

die onder andere door De Galan (1981) in zijn studie over de economie 

van de arbeid strak wordt gehanteerd. 

Benaderingen op macro-niveau hebben betrekking op studies omtrent de 

relatie tussen bevolkingsstructuur en de werkgelegenheid , de macro

economische modellen waarin de werkgelegenheid als te verklaren vari

abele voorkomt. Studies als die van Hartog (1980) vanuit de econo

mische discipline en van Van Wezel (1979, 1982) vanuit de sociolo

gische discipline zijn typische voorbeelden van macro-benaderingen 

van de arbeidsmarkt. 

Studies op meso-niveau doen recht aan het feit, dat de arbeidsmarkt 

geen homogene markt is, maar heterogeen van aard is. 
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Dit betekent, dat er sprake is van op zichzelf staande deelmarkten, 

die kunnen worden gesegmenteerd naar criteria als opleiding, beroeps

groep, bedrijfstak, regio e.d. Het gaat hier dus om analyses van deel

markten of verzamelingen van deelmarkten. Voorbeelden van dergelijke 

meso-studies zijn die vanConenen Huygen (1980) over de ontwikkeling 

van de kwaliteit van de werkgelegenheid in vijf bedrijfskiassen in 

relatie tot de na-oorlogse ontwikkeling van het opleidingsniveau van 

de Nederlandse beroepsbevolking. Een voorbeeld uit de sociologische 

hoek is de bijdrage van Visser~ (1977) over de segmentering van de 

arbeidsmarkt. 

Tenslotte kunnen we de arbeidsmarktproblematiek op micro-niveau be

naderen, waarbij het gaat om het marktgedrag van individuele markt

partijen, werkbiedenden en werkzoekenden. Voorbeelden daarvan vinden 

we voor de economische discipline bij De Galan (1981, blz. 42-60 en 

blz. 93-103), die van de macro-economische prijs- en ruiltheorie af

geleide micro-arbeidstheorie, de "search theory" en de "human capital 

theory" als voorbeelden van micro-benaderingen bespreekt. De socioloog 

Hamaker (1976) heeft een studie op micro-niveau gewijd aan het gedrag 

van de werkbiedende op de arbeidsmarkt. We moeten vaststellen, dat 

micro-benaderingen van arbeidsmarktvraagstukken minder in de belang

stelling staan, dan benaderingen op meso- of macro-niveau. Voor het 

goed functioneren van de arbeidsmarkt zijn studies op micro-niveau echter 

van zeer groot belang, omdat het gedrag van individuele marktpartijen 

het resultaat van arbeidsmarktgedrag op meso- en macro-niveau bepalen. 

Naast dit onderscheid naar macro-, meso- en micro-niveau moeten we 

met betrekking tot de arbeidsmarktproblematiek onderscheid maken in 

theorie en beleid. Waar het bij de theorie gaat om analyse en model

constructie, betreft het beleid de wijze waarop het proces op de 

arbeidsmarkt wordt beÏnvloed. Ditzelfde onderscheid maakten we reeds 

eerder in paragraaf 2.4 ten aanzien van het vakgebied marketing. De 

Galan (1981, blz. 143 e.v.) maakt dit onderscheid voor de arbeids-

markt bij zijn beschrijving van het arbeidsmarktbeleid van de overheid 

op macro-, meso- en micro-niveau. Op macro- en meso-niveau bepalen 

overheid, werknemers en werkgeversorganisaties het arbeidsmarktbeleid. 

Op micro-niveau voeren individuele werkgevers (werkbiedenden) werk

zoekenden, het arbeidsbureau en andere intermediaire partijen een 

arbeidsmarktbeleid. 
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De in dit hoofdstuk gerapporteerde studie heeft betrekking op het in

dividuele arbeidsmarktbeleid van werkgevers (in het onderzoek werk

biedenden genoemd) werkzoekenden en van het arbeidsbureau (GAB). Het 

is dus een studie op micro-niveau, gericht op de rol van individuele 

arbeidsmarktpartijen in het fun-ctioneren van de arbeidsmarkt. In fi

guur 8.1 is het onderzoekgebied aangeduid met drie pijlen, waarbij de 

randvoorwaarden, waarbinnen het gedrag op micro-niveau zich afspeelt 

als gegeven wordt aanvaard. 
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fig.8.1. Arbeidsmarktbeleid op micro-niveau 

Voor dit gedrag op micro-niveau gebruiken wij de term "arbeidsmar

keting". Ten aanzien van de randvoorwaarde beloningsstructuur kunnen 

we nog opmerken, dat de beloning voor een belangrijk deel op macro

of op mesoniveau in collectieve onderhandeling wordt bepaald. Voor be

paalde arbeidsdeelmarkten blijft het loon als instrumentele arbeids

marktvariabele voor een deel werkzaam. De invloed van deze variabele 

op het marktgedrag moet overigens niet worden overschat (zie bijv. 

De Galan, 1980). Andere "arbeidsmarketing"-instrumenten hebben een 

belangrijke invloed (zie ook Van We zel, 1982, blz. 44 over verschil 

van beloning in ruime zin tussen t ertiaire en kwartaire sector). 
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8.3. Het onderzoek: aanleiding en opzet 

Het hier gerapporteerde onderzoek maakt deel uit van een drieluik van 

onderzoeken, dat met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken is 

uitgevoerd onder begeleiding van een reeionale begeleidingscommissie 

van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en een adviseur van 

de overheid. In dit onderzoek is het werkelijke marktgedrag van kleine 

groepen van werkbiedenden (3 bedrijven), werkzoekenden (30 personen) 

en arbeidsbureaus (3 bureaus) achtereenvolgens geanalyseerd en verge

leken met beleid volgens marketing-beginselen, zoals wij dat aan het 

begin van hoofdstuk 5 hebben beschreven. 

Aanleiding voor het onderzoek vormde de (inmiddels gewijzigde) situa

tie op de arbeidsmarkt, waarbij tegenover een groot en toenemend aan

tal werklozen een relatief aanzienlijk aantal moeilijk vervulbare 

vacatures stond (zie figuur 8.2). 
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(Bron: CBS). 
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Het snel oplopen van de werkloosheid in de laatste jaren en de daling 

van het aantal openstaande aangemelde vacatures heeft de discussie 

over de knelpunten op de arbeidsmarkt, de eigenlijke aanleiding tot 

het onderhavige onderzoek, dat begin 1980 startte, op de achtergrond 

gedrongen. Deze discussie heeft het licht doen vallen op een groot 

aantal knelpunten, die onder andere betrekking hadden op het functio

neren van werkbiedenden, werkzoekenden en arbeidsbureaus als markt

partij op de arbeidsmarkt (Ministerie van Sociale Zaken, 1979, Kikker~ 

1980). Het verdwijnen van de statistisch zichtbare discrepantie tussen 

werkloosheidscijfer en aantal openstaande vacatures impliceert niet 

dat de discrepanties zijn opgelost. Wij onderschrijven de stelling 

van Hartog (1982), dat er reden is om aan te nemen dat ze nu, onder 

de oppervlakte, zijn blijven voortbestaan. Daarmee is de betekenis 

van het door ons uitgevoerde onderzoek nog steeds even groot. Ove

rigens is de toepassing van marketing-beginselen, zowel op de afzet

markt van produkten en diensten als op de arbeidsmarkt, niet gebonden 

aan bepaalde vraag-aanbod-verhoudingen, maar is deze toepassing onder 

alle marktomstandigheden relevant. 

De gevolgde methode van onderzoek kan worden gerekend tot het kwali

tatieve onderzoek. Voor elk der doelgroepen van het arbeidsbureau is 

de volgende fasering gevolgd: 

I. Literatuuronderzoek en enkele expert interviews omtrent marktge

drag van werkzoekenden respectievelijk werkbiedenden. 

2. Kwalitatief veldonderzoek bij: 

3 personeelsafdelingen van bedrijven, 

30 individuele werkzoekenden. 

Daarbij werd aan de hand van het marketing-model (zie hoofdstuk 5) 

de effectiviteit van het arbeidsmarktgedrag bepaald en zwakke pun

ten in het optreden (beleid) ten aanzien van de arbeidsmarkt ge

signaleerd en de relevantie van het marketing-model getoetst. 

3. Ontwikkeling van richtlijnen en instrumenten voor een effectiever 

arbeidsmarktbeleid. 

De resultaten met betrekking tot de beide arbeidsmarktpartijen werk

biedenden en werkzoekenden, de doelgroepen van het arbeidsbureau, 

hebben wij in de volgende paragrafen beknopt weergegeven. 
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De resultaten van deze beide onderzoeken onder de doelgroepen van het 

arbeidsbureau zijn van groot belang voor het door de arbeidsbureaus 

te voeren beleid. Het arbeidsbureau kan hieraan richtlijnen ontlenen 

voor de ontwikkeling van zijn dienstverlening. 

Ln het onderzoek bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB) hebben twee 

vraagstellingen centraal gestaan: 

I. Hoe relevant is het marketing-model voor de bevordering van een 

effectief opereren van het GAB als intermediaire partner op de ge

westelijke arbeidsmarkt? Zijn er voldoende voorwaarden vervuld om 

een marketing-benadering mogelijk te maken? 

2. Welk marketing-model is voor het GAB relevant? Waar liggen de 

accenten voor het GAB in het algemene marketing-model? Welke con

sequenties heeft dit voor de opzet van het GAB? 

Voor de inhoud en betekenis van het hier bedoelde marketing-model ver

wijzen wij naar paragraaf 5.2. 

Deze toetsing is uitgevoerd met medewerking van drie Gewestelijke 

Arbeidsbureaus (GAB) in Noord Brabant en het Provinciale Districts

bureau voor de Arbeidsvoorziening in Den Bosch. In totaal werden 28 

medewerkers van de dienst bij het onderzoek betrokken, als volgt 

qua functie gespecificeerd: 

Directie en HID (hoofdinspecteur-directeur 

arbeidsvoorziening) 

Directie Hulpbureaus 

Medewerker districtsbureau Arbeids

voorziening 

Bemiddeling, AAV (Algemene Arbeids Voor-

4 

2 

ziening), VAV (Vraag-Aanbod Vergelijking) 12 

Beroepskeuze-Arbeidsconsulent BAV (Bij-

zondere Arbeidsvoorziening) 

Arbeidsmarktonderzoeker 

6 

3 

Ter voorbereiding werd bij elk van de GAB's een halve dag oriëntatie 

omtrent marketing verzorgd. 
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Vervolgens werd in enkele groepsbesprekingen van 2~ à 3 uur aan de 

hand van een checklist van gesprekspunten nader ingegaan op de relatie 

marketing-GAB. De lijst van gesprekspunten is afgeleid van de marketing 

audit voor non-pr ofit-organisaties (z ie Van der Hart, 1981, blz. 159 

e.v.) en is als bijlage opgenomen in BOC-rapport III (1982, bijlage). 

Van elke bespreking werd met behulp van een tape recorder een uitvoe

rig verslag gemaakt. Dit verslag werd ter correctie en amendering aan 

de gespreksdeelnemers toegezonden, waarna eventueel een tweede ge

sprek volgde. Op basis van aldus verzamelde gegevens is nagegaan 

welke knelpunten binnen de ARBVO-organisatie (het directoraat-generaal 

arbeidsvoorziening en de binnen die dienst opererende arbeidsbureaus) 

bestaan met betrekking tot beleid volgens marketing-beginselen. In 

paragraaf 8.4 hebben wij de resultaten met betrekking tot ons onder

zoek binnen de ARBVO-organisatie weergegeven. 

8.4. Het arbeidsbur eau en marketing 

8.4.1. Maatschappelijke functi e en doelgroepen 

Het Directoraat-Generaal van de Arbeidsvoorziening (ARBVO) is een 

onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het 

is daarmee voor de prioritei t ens t ellingen en midde lentoewijzing af

hankelijk van beslissingen van de minister(raad) en van het parlement. 

De organisatie van ARBVO is als volgt opgebouwd. 

-een Centrale Dienst (gevestigd in Rijswijk); 

- distric tsburea us voor de arbeidsvoorziening (één per provincie) 

(DBA); 

- 65 Gewestelijke Arbeidsbureaus (GAB); 

23 Centra Vakopleiding voor Volwassenen (CVV) en 

6 Centra Administratieve Vakopleiding voor Volwassenen (CAVV). 

Het direc toraat-gener aal heef t me t betrekking tot de arbeidsmarkt de 

volgende doelstelling: "Het stimuleren en corrigeren van de arbeids

markt door het wegnemen van waargenomen discrepanties tussen de aan

bieders van arbeid en de aanbieders van arbeidsplaatsen" (Ministerie 

van Soc i a le Zaken, 1980). 

Het verminde ren van discrepanties gebeurt via : 
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I. Het bevorderen van een zo goed mogelijke en rechtvaardige afstem

ming van aard en aantal van arbeidsplaatsen op de behoefte (van 

werkzoekenden/-nemers). 

2. Het bevorderen van een zo goed mogelijke en rechtvaardige afstem

ming van het aanbod van werkzoekenden op de behoefte (van werk

biedenden). 

3. Het verruimen van het begrip arbeid tot buiten de grenzen van het 

huidige arbeidsbestel. 

Naast de partijen werkbiedenden en werkzoekenden speelt daarom ook het 

GAB een rol in het gebeuren op de arbeidsmarkt. Zijn de beide eerst

genoemde partijen direct bij de ruiltransactie op de arbeidsmarkt be

trokken, het GAB daarentegen vervult op de arbeidsmarkt een inter

mediaire rol. Daarom kent het GAB twee doelgroepen: 

- werkbiedenden 

werkzoekenden. 

Voor de werkbiedenden vervult het GAB, in marketing-termen, een func

tie in de "distributie" van arbeidsplaatsen, althans voor een deel 

daarvan. Voor de werkzoekenden vervult het GAB eveneens een inter

mediaire functie. Er valt een analogie te ontdekken met de makelaardij, 

waar eveneens wordt bemiddeld in markttransacties. Aan twee zijden 

wordt daar marketing toegepast. Aan inkoopzijde \wrdt zo goed mogelijk 

een doelgroep van verkopers bewerkt, terwijl aan verkoopzijde bij be

paalde doelgroepen van kopers zo goed mogelijk in de behoefte aan 

produkten wordt voorzien. Voor deze groepen vervult de makelaar een 

bepaalde functie, de voorzieningsfunctie. 

Het GAB vervult eveneens een dergelijke voorzieningsfunctie, maar 

naast de bemiddelingstaak verleent het GAB een heterogeen pakket van 

complementaire diensten aan werkzoekenden, werkbiedenden en voor de 

overheid zelf. Wat betreft deze adviesfunctie is het GAB te verge

lijken met elk dienstverlenend bedrijf met locale vestigingen zoals 

bankinstellingen, reisbureau-organisaties e.d. 

Het GAB is een complexe dienstverlenende instelling, waarvan echter 

de belangrijkste "business" is: de realisatie van ruiltransacties op 

de arbeidsmarkt. 
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Deze kunnen direct door het arbeidsbureau worden gerealiseerd (bemid

delingstaak) of indirect, waarbij het arbeidsbureau belemmeringen 

wegneemt (advies en hulp). In tegenstelling tot een op winstbasis ope

rerende instelling kan het GAB zich niet uitsluitend richten op die 

marktsegmenten, die voor het afsluiten van ruiltransacties de meest 

interessante "prospects" vormen. Het GAB houdt rekening met het recht

vaardigheidsbeginsel dat iedereen, zonder uitzondering, een gelijk 

recht geeft op de aandacht van de bemiddelende instantie om zijn ge

lijk recht op arbeid te realiseren. Daarnaast kennen we het doelmatig

heidsbeginsel, dat o.m. gericht is op zo goed mogelijke realisatie van 

de doelstelling "zo veel mogelijk en zo snel mogelijk ruiltransacties 

afsluiten". Een conflict tussen beide beginselen treedt gemakkelijk 

op. Zo kan een strategie van marktsegmentatie, die in de marketing 

vaak wordt toegepast, teneinde op effectievere wijze in te spelen op 

de behoeften van afzonderlijke groepen in de markt, bij het GAB ge

makkelijk worden uitgelegd als in strijd met het rechtvaardigheids

beginsel (zie boven). De beleidsproblematiek voor zo'n overheidsinstel

ling ligt daarom vrij moeilijk, te meer waar meestal geen doelstel

lingen in operationele en meetbare zin worden geformuleerd. 

DoeZgr>oepen 

Ten aanzien van het arbeidsbureau kan een onderscheid worden gemaakt 

in doelgroepen en publieksgroepen. De doelgroepen zijn de cliënten 

waaraan direc t diensten worden verleend: werkbiedenden en werk

zoekenden. De publieksgroepen omvatten die groepen, meestal organi

saties, die belangen van groepen cliënten behartigen (werkgevers- en 

werknemersorganisaties) en de overheid zelf. Voorts behoren hiertoe 

de onderwijsinstellingen, uitkeringsorganen, pers en andere heinvloeders 

van de publieke opinie. Conform onze opvatting, zoals in paragraaf 2.4 

weergegeven, zou beleid ten aanzien van deze publieksgroepen meer het 

terrein van public relations zijn. 

In het geval van het arbeidsbureau vereist het beleid ten aanzien van 

deze groepen een zeer nauwkeurige afstemming van marketing-beleid en 

public relations-beleid, meer wellicht dan in andere organisaties 

gezien het functioneren van de arbeidsmarkt. Zoals uit paragraaf 8.4.3 

zal blijken worden aan enkele publieksgroepen zelfs diensten verleend. 
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Donorgroep van het arbeidsbureau is de overheid, waar zij via het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf deel van uitmaakt. 

In onze verdere bespreking beperken wij ons tot de doelgroepen van het 

arbeidsbureau: werkbiedenden en werkzoekenden. Zoals in de vorige 

paragraaf werd beschreven kunnen werkbiedenden en werkzoekenden in 

twee verschillende rollen worden gezien op de arbeidsmarkt: de rol van 

aanbieder en de rol van vrager. 

In de rol van aanbieder kunnen beide partijen met succes gebruik maken 

van marketing-beginselen. Voor wat betreft werkbiedenden is deze ge

dachte niet geheel nieuw, want in eerdere publikaties van Berger en 

Salcher (1973), De Roos (1971), Van Puffelen (1971) en Ogilvie (1980) 

zijn reeds voorstellen gedaan om het traditionele beleid van personeel

werving om te buigen naar de marketing van arbeidsplaatsen hetgeen 

impliceert, dat als uitgangspunt wordt gekozen de rol van het bedrijf 

als aanbieder van arbeidsplaatsen op de arbeidsmarkt. In het kader 

van door ons uitgevoerd onderzoek op de arbeidsmarkt hebben wij de 

gedachte van marketing van arbeidsplaatsen verder uitgewerkt op basis 

van uitvoerige inventarisatie van de wervingsfunctie in een drietal 

ondernemingen. De resultaten zijn neergelegd in enkele publicaties 

over de marketing van arbeidsplaatsen voor bedrijven (Van der Hart en 

Morene, 1981, BOC-rapport-I, 1980). De belangrijkste implicatie 

voor de funktie van het arbeidsbureau betreft het optreden als tussen

schakel/distributiekanaal voor werkbiedende bedrijven. De toepassing 

van marketing-beginselen door werkbiedenden biedt het arbeidsbureau 

een raamwerk om de dienstverlenende en adviserende functie ten behoeve 

van deze doelgroep effectiever te kunnen vervullen. 

Marketing van arbeidsplaatsen leidt in bedrijven op de eerste plaats 

tot een filosofie bij de personeelwerving die er op is gericht die 

arbeidsplaatsen te ontwikkelen en aan te bieden, waar op de arbeids

markt vraag naar is: marktgerichte arbeidsplaatsontwikkeling. 

Verder leidt het tot een grotere aandacht dan tot nu toe gebruikelijk 

is bij de traditionele personeelswerving voor het arbeidsmarktonder

zoek en voor het meten van de effectiviteit van arbeidsmarktaktivi

teiten. Arbeidsmarktbeleid volgens marketing-beginselen biedt voor 

het arbeidsbureau meer mogelijkheden om beter als gesprekspartner 

voor de werkbiedende partij op te treden: men beschikt beiden over 

hetzelfde model voor arbeidsmarktbeleid. De tweede doelgroep 

van het arbeidsbureau, de werkzoekenden, opereert eveneens in een 

dubbelrol op de arbeidsmarkt. 
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De werkzoekende kan op de eerste plaats worden vergeleken met de con

sument op de afzetmarkt voor produkten, waarbij een duurzaam goed als 

de arbeidsplaats is, wordt ingekocht. Naar analogie daarvan kunnen 

door het arbeidsbureau consumentengedragsmodellen worden gehanteerd 

als raamwerk om systematisch inzicht te verkrijgen in het zoekgedrag 

(zie BOC-rapport-I!). Op de tweede plaats kan de werkzoekende worden 

gezien als opererend in de aanbiedersrol op de arbeidsmarkt. In die 

laatste rol worden arbeid en daarvoor noodzakelijke deskundigheid als 

produkt aangeboden. De werkzoekende is dan te vergelijken met de 

dienstverlener en in die situatie is toepassing van marketing-begin

selen relevant. In ons onderzoek is bij een dertigtal werkzoekenden 

het zoekgedrag geÏnventariseerd en vergeleken met de marketing van 

diensten. Ofschoon het hier gaat om individuele personen is het moge

lijk gebleken om aan de hand van het marketing-model activiteiten 

vast te stellen die door of ten behoeve van werkzoekenden in het 

kader van een effectief marktoptreden noodzakelijk zijn. Een aantal 

marketing-activiteiten ten behoeve van werkzoekenden liggen op de weg 

van begeleidende, veelal zonder winstoogmerk opererende, instanties 

als de onderwijsinstellingen, de vakbonden, de beroepsorganisaties, 

het arbeidsbureau en de personeelsafdelingen. We kunnen de groep van 

werkzoekenden segmenteren in vier groepen: 

Groep 1: 

Personen die een arbeidsplaats zoeken en voor wie ook mogelijkheden 

in de markt aanwezig zijn. 

Groep 2: 

Personen die een arbeidsplaats zoeken, maar voor wie geen of zeer 

weinig mogelijkheden in de markt aanwezig zijn. 

Groep 3: 

Personen die geen of een gesimuleerd zoekgedrag vertonen, maar voor 

wie wel mogelijkheden in de markt aanwezig zijn. 

Groep 4: 

Personen die geen of een gesimuleerd zoekgedrag vertonen en voor wie 

geen mogelijkheden in de markt aanwezig zijn. 

In tabel 8.1 hebben we deze segmentatie in beeld gebracht. 
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Vertoont zoekgedrag? 

Ja Neen 

Arbeidsplaatsen- ruim t o t voldoe nde .I 3 

aanbod op de 

markt. beperkt tot nihil 2 4 

tabe/B.t.!Segmentatie per arbeidsmarktsegment 

Deze segmentatie kan men uitvoeren nadat aanvankelijk de populatie van 

werkzoekenden is gesegmenteerd op basis van criteria als beroep, funk

tie, opleiding e.d., dus nadat meer homogene deelmarkten zijn 

geÏdentificeerd. Per deelmarkt kunnen genoemde vier groepen worden 

onderscheiden. Marketing mix-programma's voor bovengenoemde vier groe

pen zullen wezenlijk van elkaar moeten verschillen, omdat de probleem-

stelling voor elke groep afzonderlijk,anders van inhoud is: 

Groep I: Verbetering zoekgedrag 

Groep 2: Heroriëntatie op gewijzigde arbeidsmarktsituatie 

Groep 3: Motivatie tot het deelnemen aan het arbeidsproces 

Groep 4: Motivatie en heroriëntatie 

De probleemstellingen van de doelgroepen I en 2 kunnen vertaald worden 

in dienstverlening die grofweg kan worden verdeeld in een vijftal 

functies: 

I. Educatieve functie: Het marketing-model is normatief en het schrijft 

dus voor hoe de markt te benaderen. Dit impliceert, dat een leer

proces vooraf gaat aan de toepassing door of t.b.v. werkzoekenden 

in de praktijk. De (toekomstige) werkzoekende zal moeten worden 

voorbereid op zijn optreden op de arbeidsmarkt. 

Deze educatieve fun·ctie ligt op het terrein van de onderwij sorga

nisaties, vakbonden of werkzoekenden in georganiseerd verband. 

2. Informatiefunctie: Marketing vereist inzicht door informatie. Deels 

zal de werkzoekende deze informatie zelf moeten verzamelen, vooral 

waar het gaat om een concrete vacature. 

Deels zal die informatie door anderen voor hem moeten worden ver

zameld, opgeslagen en op inzichtelijke wijze aan de werkzoekende 

gepresenteerd. 
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Dit betreft vooral algemene informatie over de arbeidsmarktsituatie 

per beroepscategorie, per regio en per branche. Hier liggen taken 

voor de GAB's (regionaal) en de vakbonden (per branche) . 

3. Advies- en voor~ichtingsfunctie: Tijdens het zoekproces heeft de 

werkzoekende wellicht behoefte aan advies en voorlichting over de 

wijze waarop hij zelf tot een acceptabele marketing mix komt en 

over de wijze waarop hij zijn activiteiten uitvoert en bijstuurt. 

In deze functie kunnen onderwijsinstellingen, GAB-bemiddelaars en 

vakbonden of werkzoekenden in collectief verband een rol spelen. 

4. Communicatieve functie: Communicatie is een belangrijk onderdeel 

van de marketing mix. Bedrijven schakelen hiervoor rec lamebureaus 

in. Deze deskundige ondersteuning zal voor de individuele werk

zoekende meestal niet tot de mogelijkheden behoren omdat dit te 

duur is. Het zal echter duidelijk zijn dat deze functie door de 

werkzoekende slechts met redelijke ondersteuning door derden kan 

worden uitgevoerd. 

Vragen op dit punt van communicatie worden voor een deel beantwoord 

in verschillende boekjes en andere publicaties. Het is echter de 

vraag hoeveel werkzoekenden hiermee worden bereikt en werkelijk 

geholpen. De communicatieve f unctie wordt door de werkzoekende 

zelf ui tgevoerd met advies van bemiddelaars en andere instanties. 

5. P~anningfunctie: Ook de werkzoekende zal planmatig moeten werken. 

Wellicht moet hij zelfs in samenwerking met een adviseur/bemidde

laar een overzichtelijk en eenvoudig geconstrueerd zoekplan op

stellen. Dit kan stimuleren tot zoekaktiviteit en geeft de gelegen

heid tot het maken van concrete werkafspraken met assis terende in

stanties. In het kader van he t BOC-onderzoek is voor een dergelijk 

zoekplan een eerste ontwerp uitgewerkt (BOC-rapport, deel II, 

blz. 102 e.v.). 

Men kan aan deze vijf functies mogelijk een zesde functie toevoegen: 

de coördinatiefunctie. Omdat verschillende dienstverlenende instel

lingen begeleiding geven aan de marketing van de werkzoekende , zijn 

marketing voorbereiden of zelfs uitvoeren is afstemming tussen die 

verschillende instanties van groot belang . Gezien de centrale rol die 

in dit veld van functies is weggelegd voor het arbeidsbureau, zou ook 

het arbeidsbureau in deze behoefte aan coÖrdinatie kunnen voorzien. 
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Samenvattend kunnen we vaststellen dat de fun·ctie van het ·arbeids

bureau ten behoeve van de doelgroep van werkzoekenden meervoudig is. 

Aan de hand van marketing-beginselen, toegepast op het marktgedrag van 

werkzoekenden, kunnen deze functies duidelijker in beeld worden ge

bracht en leiden tot programmering van dienstverlenende activiteiten 

per doelgroep (zie tabel 8.2). In het BOC-rapport deel II (1982) is 

dit nader uitgewerkt. 

WERKZOEKENDEN 

Marketing- kansrijk. kansarm. kansrijk kansarm 
functies zoekend zoekend niet niet 

(groep I) (groep 2) zoekend zoekend 
(groep 3) (groep 4) 

I. educatieve functie 
2. informatiefunctie 
3. advies- en 

voorl ichtingsfunctie PROGRAMMERING 
4. communicatieve 

ACTIVITEITEN 
functie 

s. planning- en PER DEELGROEP 
coördinatiefunctie 

tabeta 2 1Marketinff. activiteiten per deelmarkt 
· · van wer zoekenden 

8.4.2. Marketing management 

Voor toepassing van marketing management hebben wij in ons onderzoek 

bij drie arbeidsbureaus nagegaan of de randvoorwaarden daarvoor aan

wezig zijn. Wij kunnen vijf voorwaarden formuleren, waaraan voldaan 

moet zijn wil men kunnen spreken van marketing management (zie ook 

hoofdstuk 9): 

I. De organisatie zal cliëntvriendelijk en cliëntgericht van aard 

moeten zijn. 

2. Het beleid ten aanzien van de doelgroepen zal geintegreerd naar 

instrumenten en consistent dienen te zijn. 

3. De organisatie houdt zich systematisch bezig met cliëntgeoriënteerde 

dienstenontwikkel ing. 

4. Een beleidsondersteunend marketing-informatiesysteem. 

5. Een planning-systeem voor marketing-beleid. 
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Aan de hand van bovengenoemde voorwaarden zullen wij onze bevindingen 

beknopt bespreken. 

ad. I Cliëntgerichte organisatie 

We kunnen aan deze voorwaarde twee aspekten onderkennen: 

a. Cliëntvriendelijke werkwijzen. 

b. Cliëntgericht beleid. 

Voor wat betreft cliëntvriendelijke werkwijzen binnen het arbeids

bureau moet worden vastgesteld, dat binnen het recentelijk voor het 

arbeidsbureau ontwikkelde organisatiemodel "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl 

(ANS)" belangrijk meer aandacht hieraan wordt besteed (zie De Jonge, 

1978). Dit betreft de menselijke relatie tussen cliënt en dienstver

lener binnen het bureau. Op zich is dit niet voldoende voor een 

cliëntgerichte organisatiefilosofie. Er zal ook sprake moeten zijn 

van een cliëntgericht beleid. Dit omvat ook aspekten als de positio

nering van het arbeidsbureau, planning, dienstenontwikkeling enz. 

Een handicap daarbij is het imago van het GAB bij zijn doel-

groepen: werkbiedenden en werkzoekenden. Bij beide groepen leeft nog 

het beeld, dat het GAB er vooral is voor werkzoekenden die zelf geen 

baan kunnen vinden en werkbiedenden, die hun vacatures niet kunnen 

vervullen (BOC-rapporten I en II, 1981, 1982). Het GAB wordt dan ook 

nog vaak gezien als het bureau voor de zwakste groepen en moeilijke 

gevallen. Het ambtelijk karakter van de bureaus versterkt dit imago 

alleen maar. Het arbeidsbureau is een bureau van ambtenaren, een 

ambtelijke dienst. Het imago van ambtenaren is nog steeds niet erg 

cliëntgericht te noemen, omdat een ambtelijke dienst wordt gezien als 

een verlengstuk van de wetgever en minder als een dienstverlenende 

instelling. 

Een andere belangrijke handicap voor een cliëntgerichte organisatie

filosofie is het in zich tegenstrijdige dienstenassortiment. Cliënt

onvriendelijke diensten als registratie, controle en ontslagzaken 

moeten worden gecombineerd met dienstverlening in de werkelijke zin. 

Een cliëntgerichte organisatiefilosofie impliceert, dat men cliënten 

ook wat te bieden heeft: men voorziet in een eerder door onderzoek 

en/of experiment vastgestelde behoefte aan dienstverlening. 

Vanuit de marketing-optiek is essentiee~ een duidelijk zicht op de 

maatschappelijke functie van de organisatie voor haar doelgroepen. 
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Het gezicht en de identiteit van elk bedrijf wordt bepaald door de 

duidelijkheid omtrent de missie van de organisatie. Het arbeidsbureau 

roept bij de doelgroepen een beeld op omtrent dat, wat die organisatie 

voor die doelgroepen kan doen. Is dit beeld voor de cliënt nu het 

beeld van de wetgever, registrator of controleur of is het een beeld 

van dienstverlening, dan wel hulpverlening? Deze missies laten zich 

voor doelgroepen moeilijk onder één naam samenbrengen. Wat door Levitt 

(1960) wordt genoemd: ''What business are we in?" is een vraagstelling 

van ondernemingsstrategische aard, die ook voor het GAB als dienst

verlenende instelling zou moeten worden beantwoord. De "business", de 

maatschappelijk gehonoreerde functie van de organisatie, is voor de 

meeste ondervraagde personeelsleden niet geheel duidelijk. Mogelijke 

antwoorden zouden kunnen zijn: vacatures vervullen, plaatsing in een 

functie bewerkstellingen, raadgeving, hulpverlening, wettelijke con

trole en registratie. 

De missie van het GAB en daarmee zijn identiteit is onduidelijk of te 

veelzijdig. Het is daarom moeilijk om het arbeidsbureau in de markt 

te positioneren. 

Het huidige GAB is een ambtelijke instelling met een ruime algemene 

(hoofd) doelstelling, direct ontleend aan het sociaal-economische 

beleid, die zich moeilijk laat vertalen in operationele doelen, zoals 

die voor het voeren van een marketing-beleid noodzakelijk zijn. Een 

algemene doelgroepindeling naar personen en hun problemen is de z.g. 

"klaverblad"-segmentatie van het ANS-model (zie paragraaf 8.4.1 en 

De Jonge, 1978, blz. 12). Daarnaast worden door het Directoraat

Generaal doelgroepen aangegeven in het kader van bepaalde regelingen 

(jeugdigen, gehandicapten, vrouwen). Tenslotte kan het arbeidsbureau 

zelf doelgroepen kiezen teneinde regionaal gerichte akties te onder

nemen (bijvoorbeeld ten behoeve van werkgevers in bepaalde branches). 

Doelgroepkeuze is dus deels wettelijk bepaald, deels een eigen keuze. 

We hebben niet de indruk, dat de keuze van doelgroepen gebaseerd is 

op eerder genoemde inventarisatie van specifieke behoeften van doel

groepen, noch op een grondige analyse van de verschillen in gedrag 

van die groepen, waarop men dan met zijn marketing mix zou kunnen in

spelen. 

Een typerende constatering in dit verband betreft het gewicht dat 

wordt toegekend aan de beide doelgroepen werkzoekenden en werkbieden

den. 

199 



Wij hebben de indruk, dat dit gewicht verschilt en dat werkzoekenden 

meer aandacht krijgen. Dit kan wellicht mede worden verklaard door de 

uitschakelingstendens die te constateren valt aan de zijde van de 

werkbiedenden ten aanzien van het arbeidsbureau als distributiekanaal 

van arbeidsplaatsen (zie Hamaker, 1976, blz. 163, De Jonge, 1978, blz. 

183 en Hartog, 1980, blz. 86 en 109). Het arbeidsbureau wordt steeds 

meer uitgeschakeld als distributiekanaal. 

ad. 2 Gefntegreerd doelgroepenbeleid 

Het beleid ten aanzien van de verschillende marketing-instrumenten 

wordt niet via een marketing-plan of langs andere weg expliciet afge

stemd. Diensten worden veelal op centraal niveau ontwikkeld in een 

wisselwerking tussen politiek en ambtelijk apparaat. De prijs als 

marketing instrument, bij organisaties zonder winstoogmerk te bepalen 

in termen van geld, tijd en psychische offers (zie hoofdstuk 5), wordt 

niet als zodanig bepaald noch als marketing-instrument herkend. Com

municatie, distributie en personeel worden in hoofdzaak onafhankelijk 

van elkaar als marketing-instrument inhoudelijk bepaald. De samen

hang in een marketing mix wordt niet gezien. 

ad. 3 Systematische dienstenontwikkeling 

Aan het ontwikkelen van nieuwe diensten bij het arbeidsbureau kunnen 

we twee dimensies onderscheiden: 

I. Het ontwikkelen van produkten voor doelgroepen: nieuwe diensten en 

projekten. 

2. Het ontwikkelen van de vaktechnische bagage van het personeel. 

Beide vormen van produktontwikkeling vinden op dit moment plaats in 

de ARBVO-organisatie. 

Het ontwikkelen van produkten gebeurt met name op centraal niveau en 

draagt daardoor een ambtelijk karakter van het uitvaardigen van maat

regelen, die het arbeidsbureau moet uitvoeren. Niet de behoefte van de 

markt maar de politiek (die verondersteld wordt de markt te represen

teren) vormt het richtsnoer voor deze dienste~ontwikkeling. Van syste

matische produkttesting, zoals bij consumentenprodukten en -diensten 

voorkomt, kan niet worden gesproken. 
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Ook op locaal niveau worden binnen de beperkte mogelijkheden produkten 

ontwikkeld, maar dit is sterk afhankelijk van de ambitie van de di

recties ter plaatse en van de beschikbare ruimte. Belangrijk voordeel 

hiervan is wel het intensieve contact met het veld, waardoor een be

tere afstemming op de behoefte mogelijk is. 

De tweede vorm van produktontwikkeling, de vaktechnische ontwikkeling 

van het personeel, vinden we zowel op het centrale niveau als op het 

provinciale niveau. Gedeeltelijk wordt deze vaktechnische ontwikkeling 

verzorgd door externe opleidingsinstellingen. 

Een op dit moment vanzelfsprekende constatering is het ontbreken van 

het vak marketing in opleiding en andere vaktechnische ontwikkeling. 

ad. 4 Marketing-informatiesysteem 

Het "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl" (ANS) voorz iet 1n een functie van 

arbeidsmarktonderzoeker (AMO). Daarmee is ongetwijfeld een belangrijke 

stap geze t in de richting van de ontwikkeling van een marketing-infor

matiesysteem, hoewel nog niet voldoende duidelijk is welk informatie

systeem voor welk type beleid de AMO moet gaan beheren. 

Unaniem waren de aangestelde AMO's (die door opleiding of ervaring 

overigens niet onbekend waren met het begr ip marketing) van mening, 

dat zij in het marketing-model aanknopingspunten zien voor het soort 

van beleidsinformatie, dat zi j zich voorstellen te gaan vergaren. 

Ten aanzien van het thans vigerende informatiesysteem constateren wij 

dat het arbeidsbureau geen zicht heeft op de vraag waar de grote meer

derheid van ingeschrevenen blijft, die zelf weer werk vinden (wie het 

zijn, waar ze heen stromen en wat hun verdere loopbaan is). Dit is het 

grote tekort op informatiegebied. Belangrijke control informatie ont

breekt. Wij komen hierop nader terug. 

Algemene tendenzen in het zoekgedrag van cliënten zouden op centraal 

niveau moeten worden onderzocht. Voor zover dit gebeurt worden de 

resultaten van dit soort onderzoeken als ze aan de basis worden door

gegeven, daar niet als beleidsrelevant ervaren. Een onderzoek naar het 

beeld van ambtenaren in het algemeen heeft bij een van de bureaus veel 

stof tot discussie gegeven. Het is de vraag of de probleemstellingen 

van deze onderzoeken geconcentreerd zijn op het beleid of op het meer 

algemene sociaal-wetenschappelijke verschijnsel van de arbeidsmarkt. 
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Voor beantwoording van deze vraag is een evaluatie van deze landelijke 

onderzoeken noodzakelijk. 

Een belangrijke informatiestroom, die het GAB mist betreft de infor

matie omtrent vacatures die zonder tussenkomst van het GAB worden ver

vuld. 

Regelmatige inventarisatie van vacatures op regionaal niveau is on

getwijfeld wenselijk, mits het op grond daarvan aangevulde vacature

bestand ook actueel kan worden gehouden. Bronnen voor beleidsinformatie 

vormen onder andere: 

Extern 

- jaarverslagen bedrijven, 

- ontslagaanvragen, 

- publicaties in de pers over bedrijven, 

- werkgelegenheidsenquête, 

-gemeentelijke instellingen (statistische afdelingen), 

- organisaties van werkgevers en werknemers, 

- onderwijsorganisaties, 

- externe bureaus voor sociaal-wetenschappelijk en marktonderzoek. 

Intern 

- bezoekverslagen van bedrijfsbezoeken, 

- besprekingen met commissies van advies, 

- gegevens van werkzoekenden, 

- ervaringen van bemiddelaars, 

- ervaringen uit projecten op locaal niveau. 

In figuur 8.3 hebben we de relatie tussen marketing-beleid en infor

matieverzorging afgebeeld. 
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fig . 8.3 Marketing-beleid en informatieverzameling 

Bron: BOC-rapport, deel III, 1982, blz. 29. 

ad. 5 Marketing-planningsysteem 

Op basis van de componenten van een marketing-plan zullen we nagaan in 

hoeverre dit binnen de ARBVO-organisatie te realiseren is: 

Situatie-analyse 

Voor het maken van een situatie-analyse ontbreken nog essentiële 

elementen van een marketing-informa ties ysteem, zoals hierboven 

reeds gesignaleerd. 
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Doelstellingen: ARBVO kent geen operationele doelstellingen behalve 

cijfers omtrent het aantal toepassingen van regelingen. Deze laatste 

cijfers treffen we onder andere als doelstelling aan in het werk

gelegenheidsplan dat begin 1982 werd vervaardigd. Verder kent ARBVO 

alleen toewijzing van middelen en verdelingen daarvan per provincie 

en op provinciaal niveau per arbeidsbureau. ARBVO kent wel een 

globale doelstelling namelijk optimale allocatie van arbeid en 

arbeidsplaatsen. Dit is echter een moeilijk te operationaliseren 

doel. Wat moet bijvoorbeeld worden verstaan onder een arbeids

plaats (duurzaamheid) en wat is de bijdrage van de getroffen re

geling of de verleende diens ten aan de realisatie van die arbeids

plaats? Het is meer een globale doels~elling van sociaal-economisch 

beleid, dan een doelstelling die als marketing-doelstelling bruik

baar is. Operationele doelen moeten direct te relateren zijn aan 

het marketing-programma. 

Marketing-strategie: Voor zover er sprake is van plannen (bijvoor

beeld het werkgelegenheidsplan) treffen we daarin slechts informa

tie aan over de dienstverlening sec en niet over de wijze waarop 

dienstverlenend apparaat en cliënten tot elkaar worden gebracht: "de 

overbruggingsstrategie" ontbreekt geheel. In feite is er sprake van 

een zeer onvolledige marketing mix, zo er al van een marketing mix 

kan worden gesproken. 

Marketing-programma: Aangezien er van een marketing mix-strategie 

geen sprake is kan er ook geen gedetailleerd marketing-a~tieplan 

worden gerealiseerd. In grote lijnen geeft zo'n ac tieplan aan welke 

activiteit door wie wordt uitgevoerd. 

Marketing control: De belangrijke vergelijking van beoogde resulta

ten met gerealiseerde resultaten is van groot belang voor het 

"leren" met betrekking tot de markt. De control-informatie is een 

be langrijk startpunt voor de s ituatie-analyse van het volgende 

marketing-plan. Het i s voora l deze control-informatie, die op dit 

moment ontbreekt in de ARBVO-organisatie. Weliswaar worden cijfers 

omtrent het aantal toepassingen van een regeling teruggekoppeld naar 

het centrale niveau, maar het is de vraag of op grond hiervan de 

dienstverlening wordt aangepast. 

Het beleid blijft veelal beperkt tot middelenverstrekking zonder de 

voor marketing essentiële control. 
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Resumerend kunnen we vaststellen dat planning binnen de ARBVO-organi

satie zich alleen via een top-down-benadering voltrekt en dat het zich 

beperkt tot toewijzing van middelen, hoogstens vermeldend targets in 

termen van aantallen toepassingen c.q. deelnemers per regeling. De 

voor marketing uiterst relevante overbrugging van de afstand tussen 

cliënt en dienstverlener ontbreekt binnen wat op dit moment tot ARBVO

planning gerekend kan worden. De gehanteerde doelstellingen zijn of 

te globaal, bijvoorbeeld het scheppen van een aantal arbeidsplaatsen, 

of zijn beperkt tot outputcijfers, zoals aantal toepassingen van re

gelingen. 

8.4.3. Marketing mix 

De marketing mix voor het arbeidsbureau kan als volgt worden beschre-

ven: 

FPodukt 

Zoals in paragraaf 8.4.1 reeds uiteengezet vervult het arbeidsbureau 

een distributiefunctie op de arbeidsmarkt, die geconcretiseerd wordt 

in de bemiddelingsdiensten die het GAB verleent. 

Naast de bemiddelingstaak verleent het GAB nog een heterogeen pakket 

van diensten aan werkzoekenden, werkbiedenden en voor de overheid 

zelf, zoals: 

- bijzondere arbeidsvoorziening (voorlichting, scholing, advies, be

roepskeuze e.d.), 

- controle-diensten en registratie-diensten ten behoeve van de uitke

ringsinstanties, 

analyse- en informatie-diensten voor overheid en bedrijfsleven, 

- ontslagzaken behandelen, 

uitvoering van overheidsregelingen, 

bijdrage aan regionaal bestuurlijk werk. 

De produktontwikkeling, in het geval van ARBVO de dienstenontwikkeling, 

vindt hoofdzakelijk plaats in Den Haag. Ideeën voor nieuwe diensten 

ontstaan vanuit een wisselwerking tussen ambtelijke diensten en poli

tiek en worden door de dienst in Den Haag omgezet in een meer concrete 

vorm van dienstverlening. 
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Het accent ligt daarbij op het ter beschikking stellen van middelen 

aan de uitvoerder. Grondslag voor de produktontwikkeling is in onvol

doende mate de in het veld getoetste behoefte. Ook via de politiek 

geuite, meestal vage, wens, die onvoldoende de werkelijke behoefte 

weergeeft, vormt een ingang. Deze werkwijze laat aan de uitvoerder in 

de regio, het GAB, de niet geringe opdracht om nog al eens ver van de 

praktijk ontwikkelde en dus nauwelijke marktgerichte producten aan de 

man te brengen. 

Prijs 

Zoals reeds opgemerkt in hoofdstuk 5 bevat het prijsinstrument voor de 

dienstverlenende overheidsorganisatie drie aspekten: 

1. Het geldelijke element in de vorm van een te betalen vergoeding 

voor de dienste n. 

2. Het tijdselement , d.w. z . het aantal uren, dat een cliënt moet op

offeren om van de dienstverlening gebruik te maken. 

3. Het psychologische element, dat te maken heeft met de psychische 

weerstand tegen het zich als cliënt manifesteren bij de dienst

verlener. 

Prijsverlaging is voor alle genoemde e lementen op verschillende wijzen 

mogelijk: 

ad. 1. Door vermindering van de te betalen vergoeding. 

ad. 2. Door vergroting van de efficiency in het bureau en de daaruit 

voortvloeiende wachttijden. 

ad. 3. Door verbetering van de sfeer in het gebouw waarin dienstver

lening plaatsvindt of van het imago van de dienstverlenende 

organisatie. 

Promotie 

Het instrument van promotie omvat communicatie van allerlei aard en via 

allerlei kanalen. Behalve de GAB-directie bevindt er zich noch bij het 

GAB, noch bij het Districtsbureau ARBVO een speciaal daarmee belaste 

promotiefunctionaris. Op het departementsniveau bestaat er de afdeling 

externe betrekkingen, die zich vooral bezighoudt met produktie van 

voorlichtingsmateriaal en T.V.-spots. 

206 



Binnen het Directoraat-Generaal is deze stafafdeling vertegenwoordigd 

met een sectorvoorlichter. Daarnaast is er op dat niveau de afdeling 

beroepenvoorlichting die de uitvoering van het werk van de dienst 

ondersteunt met de produktie van communicatieve hulpmiddelen zoals 

films, reportages, dia's, tentoonstellingsmateriaal e.d. 

Communicatie vindt plaats via: 

-persconferenties (departementale en provinciale directies), 

- bedrijfsbezoeken, 

- voorlichtingsmateriaal, 

- scholenvoorlichting, 

eigen ontvangstruimte in het bureau voor communicatie met specifieke 

doelgroepen, 

- T.V.-spots. 

De communicatie is in hoofdzaak van voorlichtende aard en draagt min

der een wervend karakter. 

Distributie 

Binnen vastgestelde kaders is het GAB vrij in zijn keuze van distri

butiepunten en tussenpersonen. Deze distributiekanalen kunnen zeer 

verschillend zijn: 

- hulpbureaus van het GAB, 

- beroepenmarkten in scholen, 

uit het gebouw geplaatste vacaturebanken (bijv. in openbare bibli

otheken), 

schooldecanen, 

- personeelsafdelingen bedrijven. 

Bureaus voeren hun eigen beleid ten aanzien van de keuze van distri

butiekanalen. De banenmarkt is, als gevolg van de huidige arbeidsmarkt

situatie tijdelijk een achterhaalde vorm van distributie. 
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Personeel 

De rol van het personeel, met name diegenen die contact met cliënten 

hebben, is bij een dienstverlenend bedrijf als het GAB van cruciale 

betekenis. De relatie tot andere marketing-instrumenten kan als volgt 

worden weergegeven: 

Marketing-instrument 

• Dienstverlening 

• Prijs 

. Promotie 

. Distributie 

Invloed van personeel 

Het personeel bepaalt door kennis en op

treden de kwaliteit van de dienstverle

ning (bijv. de bemiddelaar of beroeps

keuze-adviseur) 

Drempels kunnen als een offer en daarmee 

als prijs voor de cliënt worden beschouwd 

(zie onder "prijs"). Het personeel kan 

door houding en optreden de psycholo

gische drempel voor de cliënt verlagen. 

Het personeel draagt de functie van het 

GAB uit en maakt er promoti~ voor. 

Het personeel treedt in contact met en 

i nst rueer t distributiekanalen en tussen

personen (bijv. schooldecanen) . 

De variabele personeel, evenals het gebouw als distributieruimte zijn 

in hoofdzaa k onderwerp geweest van onderzoek en aanpassing in het 

projekt "Arbeidsbureau Nieuwe Stijl". 

Uiteraard verschilt de marketing mix voor werkbiedenden van die van 

werkzoekenden en eveneens per deelgroepen binnen genoemde primaire 

doelgroepen (zie ook Donders, 1981). 

8.4.4. Control 

Binnen de ARBVO-organisatie constateren we de afwez igheid van resul

taatmetingen om de effectiviteit van de dienstverlening vast te stel

len. 

Evaluatie van de gehanteerde instrumenten vindt niet systematisch 

plaats. 
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Soms worden wel outputmetingen uitgevoerd, hetgeen betekent dat men 

cijfers verzamelt die aangeven hoeveel malen regelingen werden toege

past of diensten werden verleend. Het bezwaar van deze metingen is, 

dat ze geen inzicht geven in de gevolgen van de toegepaste maatregelen 

op langere termijn. 

Dat het arbeidsbureau dergelijke resultaatmetingen niet verricht wordt 

mede verklaard door de afwezigheid van vragen in dit opzicht, omdat 

dit in ambtelijke organisaties niet gebruikelijk is. Incidenteel heeft 

er wel eens een evaluatie van maatregelen plaatsgevonden (zie Ministe

rie van Sociale Zaken, 1981), die zelfs mede gericht was op resultaat

meting. Geconstateerd werd in deze incidentele evaluatie, dat een 

adequate informatievoorziening ten behoeve van evaluatie ontbreekt. 

Dit is een ernstige beperking voor het regelmatig uitvoeren van eva

luaties in het kader van marketing control. 

Voor marketing control zouden de volgende metingen uitvoerbaar moeten 

zijn, gesteld, dat adequate informatie beschikbaar zou zijn: 

Outputmetingen: 

- aantal ingeschreven werkzoekenden, 

- aantal ingeschreven vacatures, 

-aantal plaatsingen in functies, 

aantal verstrekte beroepskeuze-adviezen, medische keuringen, 

- aantal toepassingen van arbeidsvoorzieningsmaatregelen, 

aantal bedrijfsbezoeken, 

- aantal gesprekken met werkzoekenden, 

aantal verstrekte publicaties. 

OordeeZsmetingen: 

- meting via enquêtes van de satisfactie van werkbiedenden en werk

zoekenden met betrekking tot de dienstverlening, 

meting van het oordeel van ex-cliënten over de verleende dienst, 

meting van het imago van het arbeidsbureau bij de doelgroepen 

en publieksgroepen. 
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ResuZtaatmetingen: 

- meting van het bereik van de verschillende arbeidsvoorzieningsmaat

regelen, 

meting van het resultaat van de toepassing van maatregelen na het 

aflopen van de toepassing, bijvoorbeeld het % van de personen die 

een omscholingsprogramma volgden, dat tijdens of direct na de op

leiding een arbeidsplaats vond. 

Het rapport "Evaluatie van Maatregelen 1980" (Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, 1981) biedt enkele voorbeelden van resultaat

metingen. Oordeels- en resultaatmetingen behoren niet tot de regel

matige evaluatie-activiteiten. 

8.4.5. Knelpunten 

Toepassing van de beginselen van marketing in het beleid van het 

Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening van het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van de arbeidsbureaus ontmoet 

enkele knelpunten, die we in deze paragraaf zullen toelichten. 

Een eerste en naar onze mening ook het belangrijkste knelpunt betreft 

de huidige positionering van de organisatie van arbeidsvoorziening. 

Vooraleer er sprake kan zijn van een vruchtbaar toepassingsgebied van 

marketing-beginselen zal er een keuze dienen te worden gemaakt. Op dit 

moment is de organisatie enerzijds een ambtelijke dienst, verleng-

stuk van het Ministerie en uitvoerder van controle-, registratie- en 

andere taken ten behoeve van overheid en sociale diensten. Anderzijds 

is ARBVO een dienstverlenende organisatie ten behoeve van de 

doelgroepen van werkbiedenden en werkzoekenden. Deze twee verschillende 

maatschappelijke functies laten zich niet verenigen onder één naam en 

in één organisatie. De dienstverlenende organisatietaak ondervindt 

hiervan schade en haar "marktpositie" verzwakt in toenemende mate. Aan 

toepassing van marketing-beginselen zal een principiële strategische 

keuze ten aanzien van de func tie en doelgroepen van ARBVO vooraf 

dienen te gaan. Fasen J en 2 in het door ons ontworpen proces voor 

marketing-ontwikkeling in organisaties (z ie hoofdstuk 10) zal een der

gelijke stra tegische beslissing ontlokken. 

De huidige situatie in de ARBVO-organisatie neigt tot een groter accent 

op donorsatisfactie, dan op de satisfactie van de door ons 

aangeduide doelgroepen. 
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In het kader van het projekt Arbeidsbureau Nieuwe Stijl (ANS) werd dit 

probleem ook door De Jonge (1980) gesignaleerd, ofschoon dit kennelijk 

niet als een belemmering voor de invoering van ANS werd beschouwd. De 

voor marketing-toepassing belemmerende inconsistentie in de positione

ring ten opzichte van doelgroepen komt concreet tot uitdrukking in het 

in zich tegenstrijdige dienstenassortiment en een slecht imago bij de 

doelgroepen. 

Een tweede knelpunt is de onbekendheid met marketing-beginselen en 

daardoor bij een deel van het personeel te verwachten weerstanden. De 

tijdens het onderzoek ondervonden weerstand tegen het begrip marketing 

was overigens verre van verontrustend. Met deze onbekendheid met mar

keting hangt samen het risico, dat bij daadwerkelijke toepassing van 

marketing-beginselen fouten zullen worden gemaakt. Men zou bijvoorbeeld 

kunnen volstaan met het "wat beter verkopen van de dienst" in plaats 

van een veel ingrijpender ontwikkelingsproces uit te voeren. 

Een derde knelpunt betreft de informatieverzorging, die op dit moment 

nog niet zodanig is ingericht, dat een beleid volgens marketing-begin

selen voldoende kan worden ondersteund. Dit betreft dan vooral kennis 

van het gedrag van doelgroepen en het ontbreken van regelmatige effecti

viteitsmetingen. 

Het eerstgenoemde knelpunt zal het grootste probleem vormen, omdat 

hiervoor een fundamentele strategische keuze noodzakelijk is. De ove

rige twee knelpunten kunnen in het verloop van een ontwikkelingspro

gramma, zoals wij dat in hoofdstuk 10 voorstellen, waarschijnlijk wel 

worden geëlimineerd. 

8.5. Marketing en de arbeidsmarkt: slotbeschouwing 

Tot besluit van dit hoofdstuk, waarin het arbeidsbureau als organisatie 

zonder winstoogmerk centraal heeft gestaan, wordt in deze paragraaf de 

betekenis van de marketing-benadering voor het functioneren van de 

arbeidsmarkt in het algemeen beknopt aangegeven. Deze betekenis is 

hoofdzakelijk gelegen op het micro-niveau en gericht op het arbeids

marktgedrag van arbeidsmarktpartijen, zowel werkbiedenden, werkzoeken

den als intermediaire organisaties. 
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Een creatief en flexibel arbeidsmarktgedrag van zich reëel als markt

partijen manifesterende individuen en bedrijven zal, binnen daarop ge

oriënteerde randvoorwaarden, bijdragen tot een beter functioneren van 

de arbeidsmarkt. Wij hebben getoetst in hoeverre kennis omtrent mar

keting-technieken, zoals die gebruikt worden door aanbieders op markten 

van produkten en diensten, ook kan bijdragen tot een effectiever ar

beidsmarktbeleid van partijen op de arbeidsmarkt. 

Op grond van de door ons uitgevoerde toetsing mag worden geconcludeerd, 

dat de toepassing van marketing-beginselen in aanzienlijke mate tot 

een verdieping van het inzicht in het eigen arbeidsmarktgedrag kan 

bijdragen. De mogelijke bijdrage van de marketing-benadering aan het 

functioneren van de arbeidsmarkt kan dan ook in drie richtingen worden 

gezocht: 

I. Een meer marktgericht wervingsbeleid van werkbiedende bedrijven 

impliceert onder andere dat bij het ontwikkelen van arbeidsplaatsen 

in bedrijven meer gelet zal worden op het bestaande potentieel aan 

arbeid en de behoeften bij werkzoekenden in de markt. Naast een 

sterke positie op de afzetmarkt van produkten is ook een goede 

arbeidsmarktpositie van levensbelang voor de onderneming. 

In de marketing-filosofie toegepast op werkbiedenden en de arbeids

markt zou een geconstateerd arbeidsmarktpotentieel een even grote 

uitdaging voor de onderneming kunnen vormen als een geconstateerd 

marktpotentieel op de produktenmarkt. 

Een onderneming bestaat niet alleen bij de gratie van afzetmarkten 

maar ook bij die van inkoop- en arbeidsmarkt. 

2. Een marktgericht en effectiever individueel zoekgedrag van werk

zoekenden, zoals beschreven in paragraaf 8.4.1 kan er toe leiden, 

dat werkzoekenden effectiever en flexibeler zullen inspelen op de 

veranderingen op de arbeidsmarkt. Een voorwaarde daarbij is onder

steuning van de werkzoekende door onderwijs-, beroeps- en werk

nemersorganisaties en vanuit het arbeidsbureau. 

3. Een marktgericht apparaat voor arbeidsvoorziening, dat in eerste 

instantie gericht is op reëele marktpartijen. De activiteiten 

dienen afgestemd te zijn op de behoeften van cliënten werkzoekenden 

en werkbiedenden. 
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Belangrijkste taken van de organisatie zullen dan zijn het reali

seren van duurzame transacties en het stimuleren van marktpartijen 

tot een gedrag, zoals onder I) en 2) hierboven werd beschreven. Dit 

houdt tevens in het stimuleren van arbeidsplaatsontwikkeling bij de 

overheid en bedrijfsleven overeenkomstig de geconstateerde behoefte 

aan arbeidsplaatsen en het vroegtijdig verschaffen van inzicht in 

de marktsituatie aan (potentiële) werkzoekenden. 

Effectiever marktgedrag zal bijdragen tot effectiever functioneren van 

de arbeidsmarkt, waarmee indirect een positieve bijdrage aan de oplos

sing van het werkgelegenheidsvraagstuk kan worden geleverd. 

De vraag of benaderingen, zoals hierboven beschreven, ook leiden tot 

meer arbeidsplaatsen kan naar onze mening positief worden beantwoord. 

Onze argumentatie daarvoor is de volgende: 

Creatie (of ontwikkeling) van arbeidsplaatsen op grond van specifieke 

behoeften op de arbeidsmarkt vloeit logisch voort uit arbeidsmarketing 

voor bedrijven en de overheid als werkbiedenden. Flexibeler zoekgedrag 

van werkzoekenden leidt tot meer mobiliteit naar bijv. beroepsgroep 

en daardoor tot een betere aansluiting van werkzoekenden op het aanbod 

van arbeidsplaatsen. Een vorm van marketing-beleid voor ARBVO leidt 

tot een meer dynamisch inspelen op zich wisselende arbeidsmarktsitua

ties. Het impliceert het stimuleren van en bijdragen aan de crea tie 

van arbeidsplaatsen door werkbiedenden en het zich effectiever instel

len op dit aanbod door werkzoekenden. 

Behalve de door ons voorgestane veranderingen in het marktgedrag van 

werkzoekenden, werkbiedenden en het arbeidsbureau zullen ook de rand

voorwaarden hierop dienen aan te sluiten en meer ruimte laten voor de 

werking van de marketing-instrumenten van de individuele marktpartijen. 

Effectiever marktgedrag, zoals bedoeld in dit hoofdstuk doet vooral 

recht aan het gegeven, dat de arbeidsmarkt een verzameling is van op 

zichzelf staande deelmarkten. Het draagt bij tot een snellere en in 

kwalitatieve zin betere aansluiting van vraag en aanbod per afzonder

lijke deelmarkt. 
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HOOFDSTUK 9 SLOTBESCHOUWING DEEL II 

9.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen wij de resultaten van het onderzoek, waarover 

in de voorafgaande hoofdstukken is gerapporteerd, trachten samen te 

vatten. In het bijzonder zullen wij in dit hoofdstuk de geconstateerde 

knelpunten voor toepassing van beleid volgens marketing-beginselen 

inventariseren en het algemeen geldende karakter ervan voor organisa

ties zonder winstoogmerk aangeven. Verder zullen wij ingaan op enkele 

aspecten van de marketing mix zoals in ons onderzoek vastgesteld. 

9.2. Knelpunten voor toepassing van beleid volgens marketing-beginselen 

De bevindingen van onze onderzoeken voeren ons tot de conclusie, dat 

de kern van marketing, zoals weergegeven in paragraaf 5.2, zich goed 

laat vertalen naar het soort van organisaties waarop dit onderzoek be

trekking heeft. De daadwerkelijke toepassing wordt in een aantal ge

vallen gehinderd en zelfs soms verhinderd door knelpunten van allerlei 

aard. Deze knelpunten kunnen we globaal indelen in de volgende groepen: 

I. Knelpunten die te maken hebben met het expliciet maken van doelstel-

lingen en de daaruit voortvloeiende marktpositionering. 

2. Knelpunten die te maken hebben met de effectiviteitsbepaling. 

3. Knelpunten die te maken hebben met de aard van de dienstverlening. 

4. Knelpunten die voortvloeien uit de omvang van de organisatie. 

s. Knelpunten die een gevolg zijn van de onbekendheid met en weerstand 

tegen marketing-begrippen. 

6. Knelpunten die betrekking hebben op de cultuur van de organisatie 

en de afwezigheid van bedrijfskundig geÖriënteerd management. 

Wij zullen deze categorieën van knelpunten hieronder nader toelichten. 

Doelstellingen, positionering 

In organisaties zonder winstoogmerk werkt men over het algemeen met 

vrij vage doelstellingen, die moeilijk in operationele termen zijn 

weer te geven. 
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Ze zijn veelal wel vastgelegd in statuten, wetten en dergelijke docu

menten, maar ze laten te veel ruimte en zijn te abstract om op basis 

daarvan marketing-beleid te voeren. Wanneer toepassing van marketing

principes aan de orde wordt gesteld, dan vereist dit concrete doelen 

om het marketing-beleid op af te stemmen in termen van bereik, markt

aandeel e.d. Er ontstaat dan een fundamentele discussie over wat men 

als organisatie precies wil bereiken voor welke doelgroepen. Het toe

passen van marketing-beleid kan hierop gemakkelijk stranden en men 

volstaat dan met een opportunistisch gebruik van enkele praktische 

technieken, zoals het schrijven van een goede folder, verbetering van 

de voorlichting, een ad-hoc marktonderzoek e.d. De fundamentele keuze 

voor doelgroepen en diensten ontwijkt men om conflicten of reorgani

satie te voorkomen. De druk vanuit de donorgroep of vanuit cliënten

groepen ontbreekt veelal. 

Het kiezen voor bepaalde doelgroepen wordt soms verhinderd door de 

afwijzing van een strategie van marktsegmentatie, omdat dit het dis

crimineren van groepen in de samenleving zou betekenen. Wetgeving of 

statuten laten niet altijd zo'n segmentatie toe. Gericht doelgroepen

beleid wordt dan verhinderd door het gelijkheidsbeginsel. 

Effectiviteitsbepaling 

Ook wanneer doelstellingen en doelgroepen duidelijk zijn en geen aan

leiding tot discussie vormen, dan kan de gewenste bepaling van de 

marketing-effectiviteit afstuiten op het ontbreken van normen voor de 

effectiviteitsbepaling en de wijze van normstelling. Het ontwikkelen 

van normen en effectiviteitsmaatstaven kan, na de inhoudelijke discus

die over doelstellingen, een volgende hindernis zijn. In paragraaf 4.4 

hebben wij de problematiek van effectiviteitsbepaling in theoretische 

zin benaderd, waarbij wij een onderscheid hebben gemaakt in output

metingen, oordeelsmetingen en resultaatmetingen. Het uitvoeren van 

deze metingen stuit in de praktijk op enkele problemen. Een eerste 

probleem wordt gevormd door de vraag wie de normen vaststelt en waar

aan deze worden ontleend. Een tweede probleem in het kader van de 

normbepaling betreft de oriëntatie op de doelgroepen. Wanneer de orga

nisatie sterk onder druk staat van donor- en/of publieksgroepen, d.w.z. 

de groepen die de organisatie financieren en/of beÏnvloeden, dan ont

staat er gemakkelijk de neiging om de satisfactie van deze groepen te 

laten prevaleren boven die van de doelgroepen. 
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Satisfactie van donor- en/of publieksgroepen impliceert nog niet dat 

de organisatie in relatie tot ~liënten effectief is. Hiervoor zijn 

effectiviteitsmetingen noodzakelijk, ook al worden die door de donor

groep niet vereist. Wanneer de wensen en behoeften van donorgroepen, 

publieksgroepen en doelgroepen niet parallel lopen kan de organisatie 

in een conflict geraken, waarin ze vooral bij gebrek aan effectivi

teitsmetingen geneigd zal zijn om de zijde van de donorgroep of 

publieksgroep te kiezen. In hoofdstuk 7 en paragraaf 6.3 hebben wij 

aan deze problematiek van normstelling en effectiviteitsmeting in 

practische zin aandacht besteed. In de sfeer van de overheid worden 

in het kader van de beleidsanalyse evaluatiemethoden toegepast, zoals 

kosten-batenanalyse, doelstellingenmatrices enz. Deze methoden zijn. 

gericht op het verschaffen van informatie ter ondersteuning van het 

kiezen uit beleidsalternatieven door de overheid (zie COBA-rapport, 

1982). Deze.evaluatiemethoden zijn niet toegespitst op de relatie 

tussen organisaties en haar doelgroepen, maar men poogt daarmee een 

indruk te krijgen van het effect van overheidsmaatregelen in meer alge

meen maatschappelijke zin. 

Met betrekking tot de overheid geldt als extra complicatie, dat veel 

dienstverlenende organisaties meer gericht zijn op uitvoering van wet

geving dan op het bereik van bepaalde doelgroepen in het kader van 

doelstellingen. Het ambtelijke karakter van dit type van organisaties 

leent zich niet zo goed voor toepassing · van beleid volgens marketing

beginselen, dat flexibiliteit vereist (zie hoofdstuk 8). 

Overheidsorganisaties zi.in minder flexibel omdat zij aan de wetteli.ike 

omschrijving van hun taak gehouden zijn. Aanpassing kan slechts binnen 

het wette lijk vastgelegde karakter, zoals dit door de organisatie 

wordt geinterpreteerd. 

Bij de toewijzing van middelen is niet of nauwelijks voorzien in finan

ciële mogelijkheden om een marketing-functie te ontwikkelen. De over

heidsorganisatie moet wel de afstand tussen cliënt en organisatie over

bruggen, maar hiervoor worden geen middelen toegekend. 

Overheidsorganisaties zullen zich in eerste instantie sterk richten op 

haar, vanuit de wisselwerking tussen politiek en ambtelijk apparaat, 

ontwikkelde taken. Meting van cliëntensatisfactie is in dit traject 

niet gebruikelijk en wordt niet verlangd. 

Met de signalering van bovengenoemde knelpunten mag nog niet geconclu

deerd worden, dat beleid volgens marketing-beginselen bij de overheid 

onmogelijk zou zijn. 
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Bij ledenorganisaties, tenslotte, kan zich een extra complicatie voor

doen wanneer de behoeften van leden en niet-leden conflicteren, maar 

men wel bewust voor zowel de ene als voor de andere wil optreden 

en/of diensten verlenen. Dit conflict omtrent doelstellingen en stra

tegie kan zich vooral voordoen bij politieke partijen en actie-organi

saties. 

Aard van de dienstverlening 

De diensten van organisaties zonder winstoogmerk zijn in het algemeen 

van bijzondere aard, omdat ze vallen buiten het kader van dienstver

lening waarvoor cliënten bereid zijn een marktprijs te betalen . De 

vraag naar deze diensten ~s nog beperkt. Sommigen beweren dan ook dat 

voor veel van deze diensten behoeften kunstmatig gecreëerd worden. 

Anderen zijn juist van mening dat er wel behoefte bestaat en dat deze 

vormen van dienstverlening voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zo

dat geen drempels mogen bestaan. Het gaat dus om abstracte produkten 

waarvan de behoefte discutabel is. Soms kan men zelfs spreken van 

controversiële produkten (paragraaf 5.3.3). Een deel van de dienstver

lening in de sector van organisaties zonder winstoogmerk heeft betrek

king op individueel-menselijke problematiek met soms een achterliggende 

maatschappelijke problematiek. 

De bepaling van de behoefte aan dit soort van dienstverlening is ui

terst moeilijk. 

Bij bepaalde overheidsdiensten is er sprake van consumptiedwang (rij

bewijzen, basisonderwijs, gevangeniswezen). Andere overheidsdiensten 

worden min of meer opgedrongen, omdat ze ontstaan op grond van pro

gramma's van politieke partijen. Wanneer deze programma's een nauw

gezette weerslag vormen van de wensen en behoeften van (potentiële) 

afnemers, dan is uiteraard sprake van marktgerichte dienstenontwikke

ling. Politieke programma's vormen echter vaak een ideaalbeeld ont

wikkeld op basis van partijpolitieke beginselen of ideologie. 

Adviesorganisaties en onderwijsorganisaties hebben een produkt, dat 

in zekere zin "cliëntonvriendelijk" kan zijn, omdat consumptie ervan 

inspanning, intellectuele vaardigheden of kritisch vermogen vereist. 

Aan deze bovengenoemde eigenschappen van dienstverlening door organi

saties zonder winstoogmerk ontlenen de desbetr effende dienstverleners 

argumenten om marketing-toepassingen a ls niet relevant te beschouwen. 
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Het management in organisaties zonder winstoogmerk heeft, welhaast 

van nature, een sterke produktgerichtheid (zie ook Andreasen, 1982). 

Daarom zal de introduktie van marketing-beleid als conflicterend met 

de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het produkt worden be

schouwd. 

Men ziet daarbij over het hoofd, dat dienstverlening op zich slechts 

een deel is van de marketing mix, die organisaties kunnen hanteren in 

de relatie tot haar doelgroepen. 

De aard van de dienstverlening stelt wellicht bepaalde randvoorwaarden 

aan het marketing-beleid, maar is daarvoor niet prohibitief. 

De omvang van de organisatie 

Een knelpunt, dat overigens niet alleen geldt voor de sector van orga

nisaties zonder winstoogmerk, betreft de omvang van de organisatie. 

De kwartaire sector omvat veel kleinschalige organisaties (zie tabel 

3.2, hoofdstuk 3), die elk op zich niet over voldoende financiële 

middelen beschikken om marktonderzoeken ten behoeve van oordeels- en 

resultaatmetingen te doen uitvoeren of bepaalde andere marketing-acti

viteiten te realiseren. Tegenover dit nadeel staat ook een belangrijk 

voordeel omdat kleinschalige organisaties van nature dichter bij haar 

cliënten staan en ook flexibeler zijn dan grote organisaties. Ze kun

nen zich sneller aanpassen aan veranderende behoeften. Een mogelijk

heid voor deze kleine organisaties bestaat uit het, in collectief ver

band van sbortgelijke organisaties, uitvoeren van metingen en andere 

activiteiten. Ook bestaat de mogelijkheid om de krachten te bundelen 

met andere organisaties, die met andere vormen van dienstverlening 

dezelfde doelgroep(en) bedienen. In paragraaf 6.5 wordt voor de be

drijfsvoorlichting zo'n collectieve aanpak geÏllustreerd. Donororga

nisaties kunnen hierin een belangrijke stimulerende rol vervullen. 

Grote organisaties beschikken om andere redenen evenmin over een mar~ 

keting-budget, omdat dit in de betreffende sector niet gebruikelijk 

is of wettelijk niet toegestaan. Juist in grote organisaties is vaak 

grote behoefte aan meer systematisch doelgroepenbeleid, omdat zij veel

al verder van de cliënt staan, dan kleinere organisaties. Ze vertonen 

bovendien een grotere starheid in haar aanpassing aan de dynamiek in 

de behoeften. 
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Onbekendheid met marketing 

Een van de belangrijkste knelpunten voor toepassing van marketing

beleid in organisaties zonder winstoogmerk wordt gevormd door de on

bekendheid met het begrip marketing en de toepassing daarvan in het 

particuliere bedrijfsleven. 

Bestuurders van organisaties zonder winstoogmerk, in het bijzonder bij 

overheidsorganisaties, wensen zich liever niet te vereenzelvigen met 

commerciële organisaties in het bedrijfsleven. Daarom vertonen zij 

weerstand tegen het gebruik van marketing-terminologie in verband met 

de besturing van hun organisaties. Men identificeert marketing met 

agressieve verkoop en opdringerige promotie. Een verklaring voor deze 

afwerende houding kan ook worden gevonden in de onbekendheid met het 

vakgebied en de waarde ervan voor de besturing van organisaties zonder 

winstoogmerk. 

Niettemin kan men vaststellen dat, zowel bij de overheid als bij par

ticuliere organisaties zonder winstoogmerk, activiteiten plaatsvinden, 

waarin marketing-elementen zijn te herkennen zoals: 

cliëntenwerving, 

- voorlichting, 

- publiciteit, 

public relations, 

evaluatie-onderzoek, 

- profijtbeginsel toepassen. 

Deze activiteiten vormen echter geen onderdeel van een geintegreerd 

beleid en worden vaak op ad-hoc-basis uitgevoerd. Men verricht activi

teiten onder een andere naam dan marketing en maakt geen of nauwelijks 

gebru-ik van de op de respectievelijke marketing-gebieden reeds ontwik

kelde kennis en ervaring. 

In zekere zin geldt het hierboven gesignaleerde verschijnsel voor meer 

kennisgebieden op het terrein van de bedrijfskunde. De ontwikkeling 

van de geheel eigen discipline van de bestuurskunde wordt hierdoor 

mede verklaard. 

Het hier bedoelde knelpunt werkt met betrekking tot de toepassing van 

marketing in twee richtingen belemmerend: 
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a. Weerstand tegen en daardoor verwerping van de gedachte om marketing

methoden en -technieken integraal toe te passen en het zich daar

door beperken tot enkele verbeteringen in de marge op de noemer van 

public relations, voorlichting e.d. 

b. Het gebruik van marketing-technieken zonder voldoende inzicht in en 

aanvaarding van de achterliggende filosofie. 

Cultuur van de organisatie 

Organisaties zonder winstoogmerk houden zich voor een belangrijk deel 

met professionele dienstverlening bezig (zie hoofdstuk 3), hetgeen be

tekent dat binnen de organisatie de professie van de dienstverlening 

in hoger aanzien staat dan het management in bedrijfskundige zin. De 

professie-beoefening brengt ook een bepaalde ethiek en stijl van 

werken met zich mee. Hofstede (1978) spreekt van organisatiecultuur, 

waarbij hij cultuur definieert als die collectieve programmering van 

het menselijk brein, waardoor de ene groep zich van de andere onder

scheidt. Elke organisatie kenmerkt zich door haar eigen cultuur, het

geen ook gezegd kan worden van de verschillende sectoren van organi

saties zonder winstoogmerk, zoals de welzijnssector, de gezondheids

zorg, het onderwijs (zie hoofdstuk 5) . Het commerciële denken, waar

mee marketing als concept sterk wordt vereenzelvig~ past nauwelijks in 

de cultuur van veel organisaties zonder winstoogmerk. Het cliëntge

richte element in het marketing-concept wordt niet erkend, mede door 

onbekendheid of door vooroordelen (zie het hiervoor behandelde knel

punt), ofschoon cliëntenbelangen nu juist meer acceptatie onder

vinden in de organisatiecultuur van de non-profit-organisatie . 

Een groot aantal organisaties zonder winstoogmerk vertonen het karak

ter van de professionele bureaucratie (Mintzberg, 1979, hoofdstuk 19), 

waardoor bedrijfskundig management feitelijk ondergeschikt is aan de 

professionele dienstverleners (zie ook Harrison, 1972). 

Deze hebben weinig affiniteit tot marketing-activiteiten voor de orga

nisatie . Overigens l everen ook binnen he t particuliere bedrijfsleven 

de organisatiecultuur en de aard van dienstverlening in belangrijke 

mate de verklaring voor de graad van marketing-ontwikkeling. 
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In dit verband moet er op worden gewezen, dat er vanuit het particu

liere bedrijfsleven vaak onvoldoende begrip wordt opgebracht voor de 

eigen cultuur van organisaties zonder winstoogmerk. Vooral van advi

seurs en andere specialisten op marketing-gebied, die zich op het toe

passingsgebied van de non-profit-organisatie begeven,wordt een sterk 

inlevingsvermogen gevraagd. 

9.3. Marketing mix-aspecten 

Kenmerkend voor de marketing mix van dienstverlenende instellingen is 

de kwaliteitsbepalende rol van het personeel, behoudens bij sterk ge

industrialiseerde dienstverlening (zie ook hoofdstuk 3). De sector 

van organisaties zonder winstoogmerk vormt daarop geen uitzondering. 

In figuur 9.1 hebben wij die rol van het personeel als marketing-in

strument weergegeven. 
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· Personeel en marketing mix in 
fJg. 9.1. organisaties zonder wmstoogmerk 

Specifiek voor organisaties zonder winstoogmerk is de rol van het 

personeel met betrekking tot de prijs. Zoals gesteld in de voorafgaan

de hoofdstukken is het niet-monetaire deel van de prijs in organisaties 

zonder winstoogmerk van grotere betekenis, dan in de z.g. commerciële 

sector. Wij onderscheiden in het algemeen de volgende prijselementen: 
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A. Monetaire prijselement. 

B. Niet-monetaire prijselementen: 

B-1: opgeofferde tijd, 

B-2: psychologische prijs (drempels overwinnen, gedrag veranderen), 

B-3: fysieke of geestelijke inspanning. 

Overigens moet ook ten aanzien van dit marketing mix-aspect worden 

gesteld, dat dezelfde indeling, weliswaar met meer gewicht op het 

monetaire element, tot op zekere hoogte ook relevant is voor naar 

winst strevende organisaties. Ook daar moet de cliënt zich méér offers 

getroosten dan alleen een monetair offer: 

De behoefte aan produkten van organisaties zonder winstoogmerk uit zich 

veelal niet in een koopkrachtige vraag van potentiële afnemers. Men 

biedt een dienstenconcept aan waarvoor de cliënt nog niet bereid of in 

staat is om een aanvaardbare prijs te betalen. Hij ondervindt zelfs 

vaak weerstanden van psychologische aard om zich als afnemer te mani

festeren. Ook deze diensten hebben een levenscyclus, waarvan we kunnen 

vaststellen, dat in de eerste fasen niet-monetaire prijselementen van 

dominerende invloed zijn, maar geleidelijk aan betekenis zullen af

nemen. In de latere fasen, na algemene acceptatie van de dienstver

lening, zal het monetaire prijselement een rol kunnen gaan spelen (zie 

figuur 6.3 in paragraaf 6.5). 

De geleidelijke autonome verlaging van de psychologische prijs biedt 

dan ruimte voor een monetaire prijs, hetgeen neerkomt op toepassing 

van het profijtbeginsel. In de praktijk wordt bij de toepassing van 

het profijtbeginsel te weinig aandacht geschonken aan zowel dit levens

cyclusaspect als aan de trend in de koopkrachtontwikkeling. Toepassing 

van het profijtbeginsel vindt in de praktijk vaak plaats onder invloed 

van algemene bezuinigingen en dus meestal in tijden van gelijkblijvende 

of zelfs dalende koopkracht. Voor de invoering van het profijtbeginsel 

is zo'n moment, bezien vanuit de marketing- optiek, zeer ongelukkig 

gekozen. 

Ten aanzien van het prijsbeleid door organisaties zonder winstoogmerk 

kunnen we twee extremen onderscheiden: 

- de cliënt betaalt géén monetaire prijs, 

- de cliënt betaalt een volledig kostendekkende prijs: 

de commerciële prijs. 
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Tussen beide extremen bevinden zich allerlei mogelijkheden, waarbij 

toepassing van het profijtbeginsel in meer of mindere mate plaats

vindt. Wanneer het profijtbeginsel niet of slechts voor een deel van 

de prijs wordt toegepast, dan zijn aanvullende subsidies door een 

donorgroep of -organisatie noodzakelijk. 

Als alternatieven voor een donorfinanciering, zoals hierboven bedoeld, 

gebruikt men wel fondsenwerving bij een specifieke doelgroep of 

financiering via commerciële nevenactiviteiten, zoals sponsoring of 

andersoortige dienstverlening tegen commerciële prijzen (zie para

graaf 6.4 en Nielsen, 1982). 

Bewuste toepassing van een prijsstrategie op basis van de acceptatie

graad van de dienstverlening behoort onderdeel te zijn van het 

marketing-beleid. 

Ten aanzien van het produkt hebben wij in het voorgaande reeds ge

constateerd, dat het vaak om vormen van dienstverlening gaat, waarbij 

de kwaliteit in belangrijke mate bepaald wordt door het personeel. 

Echter ook de cliënt beïnvloedt in veel gevallen de kwaliteit van het 

produkt omdat hij in het produktieproces een actieve rol speelt. In 

organisaties zonder winstoogmerk voegt men vaak door dienstverlening 

bepaalde waarden toe aan de cliënten. We zien dit met name in de 

onderwijssector, maar bijv. ook bij het arbeidsbureau. Bij de case 

study van de gemeentereiniging is de rol van de cliënten weer een ge

heel andere, maar ze beÏnvloedt wel de kwaliteit van de dienstverle

ning. 

In die gevallen, waarin de dienstverlening bestaat uit het toevoegen 

van waarden aan cliënten, kan gesproken worden van instroom- en uit

stroomdoe~groepen. Instroomdoelgroepen zijn die personen, waaraan 

kennis en/of vaardigheden worden toegevoegd. Uitstroomdoelgroepen zijn 

die personen en organisaties die behoefte hebben aan aldus opgeleide 

personen. Dit impliceert, dat marketing-beleid in beide richtingen 

relevant is. De mate waarin men er in slaagt de beoogde marktsegmenten 

in beide richtingen te bereiken is van invloed op de kwaliteit van de 

dienstverlening. Het aantrekken van de verkeerde instroomdoelgroepen 

kan leiden tot teleurstelling aan de uitstroomzijde. Dit concept van 

instroom/uitstroomdoelgroepen geldt alleen in die gevallen, waarin 

sprake is van expliciete toevoeging aan de intrinsieke waarde van 

cliënten. 
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Dit speelt met name een rol in organisaties die zich met opleiding, 

training, advisering en gedragsverandering bezighouden. In paragraaf 

6.2 is dit concept toegepast voor een onderwijsorganisatie, maar het 

is zeker ook in andere sectoren relevant. 

In de situatie die betrekking heeft op het arbeidsbureau, beschreven 

in hoofdstuk 8, zou bovengenoemd concept eveneens relevant kunnen zijn, 

indien de dienstverlening waardetoevoegend van aard is. Naar ons in

zicht is hiervoor echter een herpositionering van Arbeidsvoorziening 

(ARBVO) noodzakelijk, zoals elders reeds voorgesteld (BOC-rapport lil, 

1982, blz. 57 e.v.). 

DistPibutie van dienstverlening door organisaties zonder winstoogmerk 

wijkt op zich niet af van die van organisaties met winstoogmerk (hoofd

stuk 3). Opvallend is de naamgeving van het distributiesysteem in de 

gezondheidszorg, waarvoor de term echelonnering wordt gebruikt (para

graaf 5.3.2). Dit is een voorbeeld van sectoraal ontwikkelde cöncepte~ 

die geheel onafhankelijk van in het marketing-vakgebied reeds eerder 

ontwikkelde kennis, in dit geval over de distributieproblematiek, zijn 

ontstaan. Het begrip echelonnering is ook in andere sectoren van dienst

verlening relevant, bijv. onderwijs of voorlichting. Echelonnering is 

een distributieconcept en als zodanig een van de instrumenten in een 

marketing- beleid voor organisaties zonder winstoogmerk. Het sterkst 

met marketing geÏdentificeerde begrip is de promotie van de dienst

verlening. In organisaties zonder winstoogmerk spreekt men bij voor

keur over voorlichting, public relations of publiciteit. Benutting van 

kennis op het gebied van reclamebeleid vindt in de non-profit-sector 

te weinig plaats, waarvoor eerder genoemde knelpunten de verklaring 

vormen. Behalve dat dus veelal de professionele reclamemethoden te 

weinig worden benut, wordt ook de interactie met de andere marketing

instrumenten niet of onvoldoende onderkend. 

Resumerend kunnen we vaststellen, dat ook in organisaties zonder winst

oogmerk het concept van de marketing mix goed toepasbaar is. Op dit 

moment wordt in organisaties zonder winstoogmerk de samenhang tussen 

de verschillende als marketing-instrumenten te herkennen beleidsvari

abelen niet of te weinig onderkend. Het aanvaarden van marketing-begin

selen als leidraad voor het te voeren beleid zou in dit opzicht tot 

een vergroting van de effectiviteit kunnen leiden. 
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Men zal zich dan niet tot wat uiterlijke kanten van marketing zoals 

de wervingsaspecten moeten beperken, maar alle marketing-instrumenten 

integraal in beschouwing moeten nemen. 

9.4. Gevolgde werkwijze 

Wij hebben de in dit deel beschreven organisaties niet alle volgens 

dezelfde werkwijze kunnen onderzoeken. De wijze waarop het onderzoek 

in het Universitair Rekencentrum en dat bij de Gewestelijke Arbeids

bureaus is uitgevoerd benadert het ons voor ogen staande ideaalbeeld 

het dichtst. 

In hoofdstuk 10 hebben wij op grond van onze ervaringen tijdens het 

veldonderzoek dit ideaalbeeld vastgelegd in een procedure, die be

doeld is te leiden tot een cliëntgerichte oriëntatie van organisaties. 

Het gegeven, dat het onderzoek bij de Gewestelijke Arbeidsbureaus 

het laatste vormde in de reeks van empirische onderzoeken, verklaart 

waarom wij juist daar het meeste profijt hebben kunnen trekken van de 

in hoofdstuk 10 gerapporteerde werkwijze. 

Tenslotte moet worden aangetekend, dat we bij dit soort van onderzoeken 

in belangrijke mate afhankelijk zijn van de bereidheid en interesse 

van de medewerkende organisaties. 
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DEEL III INSTRUMENTEN EN AANBEVELINGEN 
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DEEL III INSTRUMENTEN EN AANBEVELINGEN 

Het in de voorafgaande hoofdstukken gerapporteerde onderzoek heeft ge

leid tot het ontwerp van een methodiek voor de ontwikkeling van beleid 

volgens de beginselen van marketing in organisaties zonder winstoog

merk. In dit deel wordt deze methodiek in hoofdstuk 10 beschreven, 

terwijl in hoofdstuk 11 is opgenomen een algemene beschouwing, waarin 

wordt teruggegrepen op de probleemstelling en waarin ter afronding 

conclusies worden getrokken. Tevens wordt daarbij aangegeven, wat de 

betekenis van de studie is geweest voor de praktijk van de organisatie

besturing. 

Tenslotte worden lijnen aangegeven voor mogelijke verdere onderzoe

kingen. 
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HOOFDSTUK 10 ONTWIKKELING VAN MARKETING IN ORGANISATIES 

10.1 Inleiding 

Het invoeren van de marketing-filosofie en marketing-activiteiten in 

organisaties vergt veel tijd en inzet. We kunnen hier spreken van een 

ontwikkelingsproces, waaraan weinig publicaties aandacht besteden. 

Kotler (1977) constateert in een artikel over dit onderwerp, dat een 

enorm aantal Amerikaanse ondernemingen verkoop-geöriënteerd, maar dat 

slechts weinige marketing-gericht opereren. Het eerste leidt wellicht 

tot successen op korte termijn van weinig stabiele aard, terwijl de 

tweede benadering gericht is op stabiele groei op de lange termijn. 

Het blijkt derhalve in de praktijk niet eenvoudig om verder te komen 

dan lippendienst aan het marketing-concept (zie ook Andreasen, 1982). 

De consequenties van het aanvaarden van de marketing-filosofie zijn 

vrij groot voor de organisatie (zie ook Van Gent, 1976). In dit hoofd

stuk zullen we een poging doen om hulpmiddelen aan te dragen voor het 

marketing-ontwikkelingsproces. 

Allereerst zal worden nagegaan aan welke voorwaarden is voldaan wan

neer men kan spreken van cliëntgeöriënteerde organisaties, anders ge

zegd welke eindsituatie van marketing-ontwikkeling wordt nagestreefd. 

Vervolgens zal worden beschreven langs welke lijnen het ontwikkelings

proces plaatsvindt. Het eigenlijke proces, gefaseerd in projecten, 

wordt in paragraaf 10.3 besproken. Met welke middelen dit proces wordt 

uitgevoerd ·en de organisatorische aspekten komen tenslotte aan bod in 

het laatste deel van dit hoofdstuk. 

Het hier ontvouwde model is gebaseerd op de ervaringen tijdens het in 

de voorafgaande hoofdstukken beschreven onderzoek in de praktijk. Enig 

voorbehoud moet worden gemaakt omdat werkelijke toetsing van het 

model een periode van enkele jaren zou vergen. Voorts verkeert elke 

organisatie in een verschillend stadium van marketing-ontwikkeling op 

het moment dat men besluit bewust marketing-beginselen toe te passen. 

Afhankelijk van de dan aanwezige situatie zullen een of meer fasen ver

sneld kunnen worden uitgevoerd of zelfs worden overgeslagen. 

Het hier ontwikkelde werkschema moet beschouwd worden als een eerste 

proeve van een procedure. 
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10.2 Beoogde eindsituatie 

In de eindsituatie, die men met marketing-ontwikkeling nastreeft, 

zullen organisaties moeten voldoen aan de volgende vijf voorwaarden. 

Dan kan worden gesproken van een volledig extern geÖriënteerde, markt

gerichte of doelgroepgerichte organisatie. 

a. Cliëntgerichte organisatiefilosofie, 

b. GeÏntegreerd doelgroepenbeleid of marketing-beleid, 

c. Een produktontwikkelingssysteem, 

d. Een marketing-informatiesysteem, 

e. Een marketing-planningsysteem. 

We zullen deze vijf voorwaarden nu achtereenvolgens bespreken. 

a. Cliëntgerichte organisatiefilosofie 

Er zal in de organisatie niet alleen bij de directie, maar door het 

gehele bedrijf, een cliëntgeÖriënteerde attitude moeten bestaan. Di

rectie en medewerkers dienen zich ervan bewust te zijn dat de organi

satie een dienende functie in de samenleving heeft en dat deze functie 

steeds zal moeten prevaleren boven andere belangen. Dit betekent niet, 

dat dit een prettig werkklimaat, goede arbeidsvoorwaarden en adequate 

inspraakprocedures in de weg zou moeten staan. Wel moet gewaakt worden 

dat de cliënt niet in de verdrukking komt als gevolg van veranderingen 

in de interne organisatie bijv. in het kader van interne democratisering 

(zie paragraaf 4.2). 

Vooral bij de marketing van diensten, waar personeel en cliënten sterk 

interacteren in het produktieproces is deze cliëntgerichte oriëntatie 

op alle niveaus in de organisatie van grote betekenis. Is het in de 

industriële onderneming zo, dat een cliëntgerichte oriëntatie op de 

werkvloer minder relevant is om tot een ge'Slaagd produkt te komen, in 

de dienstverlenende sector daarentegen is het op dat niveau van de 

organisatie buitengewoon relevant. Men denke aan voorbeelden als het 

baliepersoneel bij banken, reisbureaus, informatieverstrekkende in

stanties enz. (zie hoofdstuk 3). 
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b. Getntegreerd doelgroepenbeleid 

De tweede voorwaarde betreft het doelgroepenbeleid. 

De organisatie dient zodanig te zijn toegerust dat daadwerkelijk de 

mogelijkheid bestaat om analyse-, planning- en controlactiviteiten 

tot realisatie te brengen. 

Voorts zal coÖrdinatie en integratie van alle doelgroepactiviteiten 

gewaarborgd moeten zijn. De beste garantie voor een invoering van ge

integreerd doelgroepenbeleid vormt het aanwijzen van iemand met ruim 

voldoende gezag en bevoegdheden in de organisatie, die verantwoorde

lijkheid kan dragen voor dit beleid. Deze functionaris is dan ook ver

antwoordelijk voor de integratie van alle doelgroepactiviteiten. 

c. Een produktontwikkelingssysteem 

Elke organisatie, die naar continuïteit streeft zal voortdurend alert 

moeten zijn op de dynamiek in de behoefte aan produkten en diensten in 

de samenleving. Steeds zal met de nodige creativiteit gewerkt moeten 

worden aan: 

- verbetering van het huidige dienstenpakket, 

ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten, die voorzien in de 

behoeften van doelgroepen en tegelijk passen binnen de mogelijkheden, 

know how en capaciteit van de organisatie. 

en effectief systeem kan zijn: de vorming van een ontwikkelingsgroep, 

1arin functionarissen uit de organisatie, afkomstig uit zowel de 

:oduktiesector (professionele dienstverleners), als de 

e lgroep- of marketing-deskundigen vertegenwoordigd zijn. Deze groep 

steedt op systematische wijze door middel van periodieke bijeenkoro

s en aandacht aan het ontwikkelen van het aanbod van de organisatie. 

r , grotere, meer draagkrachtige, organisaties is het zelfs mogelijk 

e: 1 afzonderlijke afdeling ontwikkeling te belasten met het werk van 

d< produktontwikkelingsgroep. Tot de taken van een dergelijke afdeling 

ze tden gerekend kunnen worden: 

J. Genereren en verzamelen van ideeën. 

2. Opstellen van criteria voor de selectie van nieuwe produkt-ideeën. 

3. : liëntenonderzoek voor nieuwe produkt en. 
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4. Analyse van het huidige produkten/dienstenassortiment. 

5. Planning van ontwikkelingsprojekten. 

6. Opzetten en begeleiden van experimenten om nieuwe produkten/diensten 

te testen. 

7. Begeleiding van de introductie van nieuwe producten en diensten. 

Het ontbreken van enige vorm van ontwikkelingsaktiviteit in de organi

satie leidt tot veroudering van het assortiment en daarmee tot ver

vreemding van de doelgroep. 

Al naar gelang de omvang van de organisatie zal de ontwikkelingsfunktie 

worden uitgevoerd door een persoon als deel taak, gesteund door een be

leidscommissie, een werkgroep of een ontwikkelingsafdeling. Voor iedere 

organisatie is het mogelijk dat de ontwikkelingsfunctie in een of 

ander onderdeel van de organisatie expliciet wordt ondergebracht. 

Belangrijke voorwaarde is verder dat functionaris en/of commiss i e 

rechtstreeks verantwoording afleggen aan de leiding. Het is nóg beter, 

wanneer er ook een directielid intensief bij het werk van de ontwikke

lingsgroep is betrokken. 

In veel dienstverlenende organisaties beperkt de ontwikkelingsfunctie 

zich helaas tot een vrijblijvende en incidentele bezigheid van vaak 

druk bezette directiel eden. 

d. Een market ing-informatiesysteem 

Wil er sprake zijn van een goed systeem dan zal het marketing-informa

tiesysteem: 

I. Moeten voorzien in een behoefte aa.n informa tie voor het voeren van 

een adequaat doelgroepenbeleid. 

2. Moeten worden beheerd door een functionaris die als informatie

consulent optreedt. Hij is ook belast met het onderhoud van het 

systeem. 

Vanzelfsprekend is de eerstgenoemde voorwaarde erg rekbaar. Di t kan 

niet anders omdat de omvang van het marketing-informatiesysteem zal 

correleren met de omvang van de organisatie, de aard van het diensten

assortiment en de cliëntenpopulatie . 
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Dat neemt niet weg, dat gestreefd moet worden naar een niveau van in

formatieverzorging, waarbij het aantal marketing-beslissingen dat op 

geen enkele informatie berust geminimaliseerd wordt (zie Mesters en 

Theeuwes, 1982). 

Een goed marketing-informatiesysteem kan ook betekenen een goede ver

binding met elders (bijv. centraal) opgebouwde informatiesystemen. Het 

LISZ, Landelijk Informatie Systeem Ziekenfondsen, is een voorbeeld van 

een centraal voor een bepaalde sector, in dit geval de ziekenfondsen, 

opgebouwd informatiesysteem. De gegevens van het LISZ worden verstrekt 

via het jaarboekje in overzichten per organisatie-eenheid (LISZ, 1978). 

Non-profit-organisaties hebben ten opzichte van profit-organisaties 

het voordeel, dat concurrentiefactoren veel minder belemmerend werken 

bij het gezamelijk verzamelen van informatie. Het is dan ook veel aan

trekkelijker en bovendien eenvoudiger realiseerbaar om met collega

organisaties tezamen een doelgroepinformatiesysteem op te zetten. 

Onder druk van het huidige bezuinigingsbeleid worden in de non-profit

sector concurrentiefactoren echter belangrijker. 

e. Een marketing-p~anningsysteem 

Een belangrijke voorwaarde voor de integratie en afstemming van mar

keting-activiteiten is het periodiek opstellen van een marketing-plan. 

Het bestaan van een marketing-planningprocedure is een belangrijke 

voorwaarde waaraan voldaan moet zijn alvorens kan worden gesproken van 

een volledtge ontwikkeling van marketing-principes in een organisatie. 

Het spreekt vanzelf, dat alleen het opstellen van een plan niet vol

doende is. Er zal ook op gezette tijden een vergelijking moeten plaats

vinden van de werkelijke resultaten met de geplande resultaten (mar

keting-doelstellingen). Uiteraard moet ook de tijdsplanning van de 

activiteiten nauwlettend worden gevolgd. 

In bovenstaande vijf voorwaarden hebben wij de belangrijkste kenmerken 

die een cliëntgeöriënteerde organisatie dient te bezitten trachten 

samen te vatten. Wanneer niet is voldaan aan deze vijf voorwaarden dan 

kan moeilijk gesproken worden van doelgroepenbeleid of marketing-beleid. 

Het is voldoende wanneer aan elke voorwaarde in essentie is voldaan. 

Kleine organisaties hebben vanzelfsprekend minder mogelijkheden om in 

verregaande mate bovengenoemde systemen op te zetten, dan grotere or

ganisaties. 
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Het kleinere bedrijf is echter van nature beter geöriënteerd op de 

cliënten dan grotere bedrijven, Dit is een gevolg van de grotere flexi

biliteit van kleinere organisaties en het feit dat de afstand tussen 

bedrijf en afnemer voor kleine bedrijven veelal kleiner is. 

10.3 Het marketing-ontwikkelingsproces 

Het marketing-ontwikkelingsproces zal zich ontwikkelen langs drie 

trajek ten: 

1. De projecten: er zal een aantal onderzoeken moeten worden uitge

voerd en er zullen systemen worden opgezet. Het is overzichtelijk 

om het gehele ontwikkelingsproces in deelprojecten uit te werken. 

Deelprojecten hebben het voordeel dat ze te overzien zijn en op een 

redelijke termijn tot een concreet resultaat leiden. Ze dienen con

creet aan te geven wat er moet gebeuren (zie ook Botter, 1982, 
hfdst. 4). 

2. Personeelinzet: het tweede aspekt van het ontwikkelingsproces is de 

vraag welke personeelinzet is vereist en wie het werk gaat uitvoeren. 

In het algemeen zal het vooral in het begin hulp van externe des

kundigen vereisen, steeds in samenwerking met verantwoordelijken in 

de organisatie. Geleidelijk aan zal de organisatie het ontwikkeling~ 

proces voltooien. Dit kan gerealiseerd worden door aantrekking van 

externe deskundigheid op het gebied van de marketing, of door 

training en opleiding van eigen mensen. 

3. OpZeiding en rapportering: gedurende het gehele ontwikkelingsproces 

zijn er momenten waarop instructie en opleiding van medewerkers 

noodzakelijk is om de kennis omtrent marketing-technieken over te 

dragen. Dit kan geschieden door de marketing-ontwikkelaars in het 

bedrijf zelf, dan wel geheel worden uitbesteed aan externe oplei

dingsinstituten. In het laatste geval bestaat het risico dat de 

training weinig is toegespitst op de specifieke bedrijfssituatie. 

Juist in de situatie van non-profit-organisaties is deze toespit

sing van groot belang. 

Bovendien worden op gezette tijdstippen in korte overzichtelijke 

rapporten elementen van beleid en kennis van doelgroepen overge

dragen aan alle niveaus van management. 
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Voor de fasering van de ontwikkelingsactiviteiten wordt hieronder per 

fase aangegeven welke doelstellingen, proje'cten en opleiding en rap

portering relevant zijn. 

Fase I: marketing-oriëntatie 

Doelstelling: het verkrijgen van een duidelijk beeld van 

- de organisatiesituatie (maatschappelijke functie, doelen, sterke en 

zwakke punten en de financiële situatie), 

- criteria voor de effectiviteitsbepaling, 

- de doelgroepen, 

- het marketing-instrumentarium. 

Projecten: 

J. Functionele plaatsbepaling: systematisch nagaan welke functie de 

organisatie vervult ten behoeve van welke doelgroepen. Welke pro

blemen onderkent men ten aanzien van de positionering van de orga

nisatie? Welke sterke en zwakke punten van deze positionering zijn 

relevant voor de bepaling van de fun-ctionele plaats? 

2. Marketing-audit: een zeer systematische methode om het functioneren 

van de organisatie in relatie tot de doelgroepe~m.a.w. het mar

keting-beleid, in kaart te brengen en te evalueren. Een marketing

audit is een diagnosemethodiek. Het kan een hulpmiddel zijn bij het 

onder J) genoerode projekt. Een audit kenmerkt zich, volgens een 

uitvoerige beschouwing van Kotler, Gregor en Radgers (1977) door: 

a. De breedte van het onderzoek: het omvat een niet diepgaand, maar 

wel breed onderzoek naar de omgeving, markt, doelstellingen, 

strategieën, organisatie en marketing-systemen. 

b. Het wordt uitgevoerd door een neutrale externe of interne 

onderzoeker/adviseur. 

c. Het is een systematisch in stappen uitgevoerde inventar isatie. 

d. Hoewel niet noodzakelijk kan de audit periodiek geheel of ge

deeltelijk worden herhaald. 

Voor een ten behoeve van non-profit-organisaties aangepaste versie 

van een marketing-audit wordt verwezen naar Van der Hart (1981, blz. 

J59 e .v.). 
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OpZeiding en rapportering: 

In deze fase wordt aan het management kennis overgedragen omtrent de 

marketing-benadering. Het is denkbaar dat korte en overzichtelijke 

rapporten over de volgende onderwerpen de output van fase I vormen: 

- de betekenis van marketing voor het specifieke type organisaties, 

- het huidige doelgroepenbeleid geïnventariseerd, 

- opzet fase II over de ruilrelatie van de doelgroepen. 

Fase II: doeLgroepenonderzoek 

DoeZsteZZing: het verkrijgen van een duidelijk beeld van de aard van 

de ruiltransacties tussen organisatie en doelgroep en van de wijze 

waarop de cliënten zich oriënteren over de organisatie. 

Projecten: 

I. Een kwalitatief onderzoek bij kleine groepen personen die deel uit

maken van de doelgroep(en). Dit zijn onderzoeken waarbij het niet 

gaat om kwantificering van doelgroepen maar veeleer om verkenning 

van het gedrag van cliënten. De interviews worden halfgestructu

reerd gevoerd aan de hand van lijsten met vraagpunten. 

2. "Expert-interviews" met externe deskundigen die zich bewegen op het 

gebied van de problematiek waarmee de organisatie zich bezighoudt. 

3. Ontwikkeling van een eerste versie van een meetinstrument om het 

oordeel van doelgroepen te toetsen. 

OpZeiding en rapportering: 

Het is in deze fase mogelijk om ook medewerkers aan de werkzaamheden 

te laten deelnemen, hoewel er voor gewaakt moet worden dat zij niet 

hun eigen beeld van de ruiltransactie laten prevaleren. Bij de externe 

adviseur zal het zwaarste accent blijven liggen, omdat het goed moge

lijk is dat juist in een verkeerde perceptie van de relatie met de 

doelgroep de wortels van bepaalde problemen te vinden zijn. 

De rapportering omvat een verslag dat een duidelijk beeld geeft van 

het gedragsmodel voor de doelgroepen, hypothesen voor de volgende fasen 

alsmede een eerste versie van een schaal voor de bepaling van de effec

tiviteit in de relatie tot doelgroepen (zie hoofdstuk 4). 
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Fase III: kwanti fi cering van de markt 

DoeZsteZZing: verzameling van voldoende informatie om kwantitatieve 

uitspraken te doen over de doelgroepen zoals: 

- aantallen cliënten, 

- verdeling naar kenmerken, 

- segmentatie in subgroepen, 

- frequentie van het gebruik van diensten, 

- oordeel over de organisatie. 

In deze fase wordt het meetinstrument, waarmee bij de cliënten de 

organisatie-effectiviteit in relatie tot doelgroepen zou moeten worden 

vastgesteld, verder ontwikkeld en verbeterd. 

Projecten : 

I. Cliëntenonderzoek: afhankelijk van de beschikbare middelen wordt een 

al of niet beperkte enquête gehouden onder de verschillende groepen 

van cliënten, bijv. een telefonische of een schriftelijke enquête. 

Schriftelijke enquêtes zijn weliswaar het goedkoopste maar, vanwege 

de meestal aanzienlijke non-response, ook het minst bruikbaar voor 

kwantificerend onderzoek. 

Er zijn echter ook methodes ontwikkeld waarbij medewerking aan 

schrifte_lijke enquêtes tot opmerkelijke hoogte kan worden opgevoerd. 

Een volledig uitgewerkte procedure voor het houden van schriftelijke 

en telefonische enquêtes is de "Total Design Method" van Dillman 

(1978). 

2. Toetsing van de effectiviteitsmeting: de in fase II ontwikkelde 

schaal wordt door een meting bij een representatieve groep van 

cliënten getoetst op haar bruikbaarheid en werkelijkheidswaarde. 

Die toetsing kan op verschillende manieren: 

- via een enquête in combinatie met het cliëntenonderzoek (zie 

boven onder 1), 

- door de schaal aan een representatief panel van cliënten voor te 

leggen voor scoring, 

- door de schaal voor te leggen aan de individuele leden van een 

representatieve cliëntenraad of cliëntencommissie. 
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Opleiding en rapportering: 

Gezien het feit, dat het in de bedoeling ligt de organisatie in de 

toekomst zelfstandig effectiviteitsmetingen te laten uitvoeren, zullen 

medewerkers in deze fase intensief bij de werkzaamheden moeten worden 

betrokken. Hulp van marketing- en marktonderzoekdeskundigen is in deze 

fase noodzakelijk. Het opzetten en uitvoeren van enquêtes en ontwik

kelen van meetinstrumenten voor effectiviteitsmeting is vaktechnisch 

werk, waartoe de organisatie zelf meestal niet is toegerust. 

De rapportering bestaat uit een verslag van de kwantitatieve resultaten 

van het cliëntenonderzoek en de eerste effectiviteitsmeting. Verder 

levert deze fase een draaiboek op voor de toekomst, waarmee de organi

satie in staat is om zelf volgens een verantwoorde procedure effecti

viteitsmetingen uit te voeren en het meetinstrument (schaal of vragen

lijst) up-to-date te houden. 

Fase IV: Organisatorische inpassing 

Doelstelling: nu er aan twee belangrijke voorwaarden is voldaan, te 

weten: 

1. Er is een kleine kern van positief gemotiveerde medewerkers: de 

marketing-kerngroep, 

2. Er is een basisbestand aan informatie over de doelgroepen, 

kan men overgaan tot verdere inpassing van de marketing-benadering in 

de organisatie. Men zal moeten onderzoeken welke maatregelen nodig 

zijn voor het realiseren van continuïteit in de cliëntgerichte werk

wijzen. 

Projecten: 

I. Organisatorische veranderingen: men zal zich moeten beraden over de 

vraag of de opzet van de huidige organisatie aansluit bij het denken 

vanuit de cliënt. 

Afgewogen moet worden of een functie- of discipline-geöriënteerde 

organisatie, d.w.z. dat de dienstenproduktie geconcentreerd is rond 

de vakdisciplines, recht doet aan een cliëntgerichte wijze van ope

reren. Wellicht kan men overwegen om te komen tot een doelgroepge

oriënteerde organisatie, waarbij e en zekere specialisatie per doel

groep optreedt. 
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Ook deze laatste vorm heeft bezwaren, omdat daarbij het kennisniveau 

per vakdiscipline lager zal liggen vanwege het verminderen van het 

contact met vakgenoten in de organisatie. Tussenwegen zijn echter 

mogelijk (zie Botter, 1981, blz. ISO e.v., Mintzberg, 1979, Lawrence 

en Lorsch, 1977). 

2. De organisatorische inpassing van de marketing-functie: behalve de 

organisatorische veranderingen die te maken hebben met het cliënt

gericht werken zullen ook veranderingen plaats moeten vinden om te 

waarborgen dat de marketing-activiteiten zullen worden uitgevoerd. 

Het gaat hier om de inpassing van de marketing-functie in de organi

satie. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden denkbaar, al naar 

gelang men taken aan bestaande functiÓnarissen toevoegt, dan wel 

nieuwe functies creëert (zie Van der Hart, 1981, blz. 155 e.v.). 

Opleiding en rapportering: 

Vanuit de marketing-kerngroep kan nu een programma worden ontwikkeld 

voor de introductie van het marketing-denken bij het overig personeel. 

Bij die gelegenheid zouden ook de organisatorische veranderingen aan 

de orde kunnen komen. 

Voor marketing-taken die worden toegevoegd aan bestaande functionaris

sen kunnen extra opleidingen worden geselecteerd. Zo is het denkbaar 

dat voor communicatie- en promotietaken specifieke reclamecursussen, 

zoals die elders worden verzorgd, worden gevolgd. Hetzelfde geldt o.a. 

voor marktonderzoek, public relations, produktontwikkeling en -planning. 

Fase V: Opzet marketing-informatie- en planning systeem 

Doe lstelling: ontwerp en invoering van een systeem van informatiever

zorging ten behoeve van de marketing-functie en een systeem van perio

dieke marketing planning. 

Projecten: 

I. Ontwerp marketing-informatiesysteem: op basis van de in fase I t/m III 

verzamelde informatie wordt vastgesteld welke gegevens op continue 

basis moeten worden verzameld, verwerkt en verspreid. Daarbij kan 

een onderscheid worden gemaakt in: 
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a. Kengetallen, die periodiek vanuit het informatiesysteem worden 

toegeleverd aan de marketing-functie, 

b. Vragen, waarop het systeem een antwoord moet kunnen geven. Het 

zijn vragen die de marketing-functionarissen menen te moeten 

stellen bij hun beslissingen. 

Een informatiesysteem zal geleidelijk worden opgebouwd en in het 

begin zullen ongetwijfeld nog veel vragen niet kunnen worden be

antwoord. Nagegaan moet worden of de verzorging van informatie op 

adequate wijze plaatsvindt. Daarbij kan ook de mogelijkheid tot 

automatisering van de informatieverwerking worden overwogen. Argu

menten daarvoor kunnen zijn, dat een niveau van informatievoorzie

ning kan worden bereikt, dat voldoet aan de eisen die vanuit de 

marketing-functie worden gesteld. Analyse van de vragen die in ver

band met het doelgroep.enbeleid relevant zijn is een voorwaarde. 

Overigens behoeft een marketing-informatiesysteem nie t per defini

tie geautomatiseerd te worden. In situaties waar bijv. het aantal 

cliënten beperkt is en informatie van kwalitatieve aard overweegt, 

kan een andere vorm van informatieverwerking voldoende zijn. Een 

nauwkeurige afweging van kosten en organisatorische inspanningen 

enerzijds en baten anderzijds is gewenst (zie Little, 1979 , Blox, 

v.d. Enden, v .d. Hart, 1982 , blz. 109, Mesters en Theeuwes, 1982). 

2. Ontwerp van een marketing planningsysteem: met het ontwerp van een 

marketing planningprocedure wordt gewaarborgd dat de taken, die in 

het kader van de marketing noodzakelijk zijn, ook worden vastgelegd 

en da t op basis van verkregen informatie een weloverwogen marketing

programma wordt uitgestippe ld. 

Het ontwerp van een planning-procedure impliceert dat wordt afge

sproken: 

- welke func tionarissen bijdragen aan het marketing-plan (marketing

planninggroep), 

- we lke werkzaamheden in de t i jd wor den uitgevoerd en op welk tijd

stip jaarlijks het marketing-plan wordt gepresenteerd, 

- wie belast wordt met de voortgangscontrole en de verschillenanalyse 

uitvoert. 
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Een periodieke (jaarlijks, tweejaarlijks, of om de drie jaar) effec

tiviteitsmeting zoals onder fase lil besproken behoort te worden 

opgenomen in de marketing-planningprocedure. 

Opleiding en rapportering: 

Het trainingsprogramma in deze fase valt uiteen in allereerst de op

leiding van de functionaris(sen) die zich gaan bezighouden met het al 

of niet geautomatiseerde marketing-informatiesysteem: de informatie

beheerder(s). 

Daarnaast zullen planningprincipes moeten worden geÏntroduceerd en zal 

ongetwijfeld een cursus op dit gebied extern moeten worden gevolgd. Wat 

betreft de rapportering staat op het programma de ontwikkeling van een 

handboek voor het informatiesysteem, waarin alle gewenste informatie 

is geregistreerd naar bron, aard, informatiedrager en frequentie van 

verspreiding e.d. Verder zal een draaiboek voor de planningprocedure 

moeten worden opgezet. Het ontwerpen van deze beide documenten heeft 

de volgende voordelen: 

- de organisatie is minder kwetsbaar voor het vertrek of op andere 

wijze uitvallen van de betrokken functionarissen. 

- men heeft een duidelijk overzicht van het informatiesysteem en de te 

verrichten planning-werkzaamheden, 

- het ontlast de betrokken medewerkers van veel jaarlijks terugkerende 

werkzaamfieden. 

Fase VI: Opzet produktontwikkeling 

Doelstelling: het waarborgen van een voortdurende aandacht voor de 

ontwikkelingen die in de dienstverlening en de daaraan bijdragende 

vakgebieden plaatsvinden. Het in het verlengde hiervan ontwikkelen 

van een aan de eisen van de doelgroepen en doelgroepsituaties tege

moetkomend dienstenpakket. 

Projecten: 

Opzet produktontwikkelingssysteem: elke organisatie heeft een zekere 

deskundigheid waaraan zij haar diensten (produkten) ontleent. De actu

aliteit van het dienstenpakket is afhankelijk van twee factoren: 
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a. De mogelijkheid om de deskundigheid op peil te houden 

b. De mogelijkheid om vanuit die deskundigheid steeds, aan de markt 

aangepaste,nieuwe ontwikkelingen in dit pakket tot stand te brengen. 

In de meeste organisaties is wel iemand belast met het op peil houden 

van de deskundigheid. In kleine organisaties wordt deze functie uit

besteed of men voegt deze taak toe aan een bestaande functie. In som

mige organisaties wordt toevoer van kennis over nieuwe ontwikkelingen 

aan de dienstverleners (de operationele sfeer) zelf overgelaten. In 

het laatste geval bestaat het gevaar dat men de ontwikkelingsfunctie 

verwaarloost. Als gevolg daarvan kan geleidelijk de werkwijze van de 

organisatie verouderen en daardoor het voortbestaan van de organisatie 

in gevaar komen. Een ander gevaar is dat nieuw aangetrokken jonge 

dienstverleners, bekend met recent ontwikkelde vakkennis, in conflict 

komen met hun oudere collega's die hun vakkennis wellicht hebben ver

waarloosd. Daarmee zij overigens niet gezegd dat alles wat nieuw is 

ook per definitie beter is. Het ontbreken van kennis over de ontwikke

lingen in het vak maakt het echter onmogelijk een discussie daarover 

met nieuwkomers aan te gaan. 

Deskundigheid op peil houden is slechts een deel van het werk; men zal 

ook vanuit de markt nieuwe behoeften aan diensten moeten signaleren. 

De produktontwikkelingsfunctie is bestemd voor het uitdenken en in 

experimentele opzetten uittesten van nieuwe vormen van dienstverlening. 

Geen organisatie die continuïteit nastreeft zal deze functie kunnen 

verwaarlozen. De functie kan worden uitgevoerd op verschillende wijzen: 

a. Een commissie of werkgroep dienstenontwikkeling, bestaande uit ver

tegenwoordigers van disciplines en sectoren van dienstverlening. 

b. Een coÖrdinator produktontwikkeling, die de contacten tussen de 

markt, de dienstverleners en de kennisbronnen in stand houdt, 

nieuwe projekten en experimenten organiseert en nieuwe diensten in

troduceert. 

c. Een afdeling ontwikkeling, die op nog meer systematische wijze dan 

zoals onder a en b beschreven, de ontwikkelingen bijhoudt, de markt 

in het vizier heeft, de contacten met het veld onderhoudt en nieuwe 

ontwikkelingen stimuleert, experimenteel beproeft en verder intro

duceert . 
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Het spreekt vanzelf dat iedere organisatie die vorm van ontwikkelings

functie zal kiezen die bij haar omvang, opzet en financiële draag

kracht behoort. 

Opleiding en rappor t ering: 

Tot de verantwoordelijkheden van de produktontwikkelingsfunctie zou 

ook kunnen horen het opzetten van een trainingsprogr amma voor de pro

fessionele dienstverleners. Het op gezette tijden "bijtanken" zal on

getwijfeld minder worden verwaarloosd wanneer een formeel trainings

programma de betrokkenen onder lichte dwang daartoe aanspoort . 

De produktontwikkelingsfunctie dient uiteraard op een duidelijke 

wijze in de organisatie te worden geÏntroduceerd. 

Samenvatting 

Het marke ting-ontwikkelingsproce s kunnen we als volgt samenvatten (z ie 

figuur 10.1). 

Met fase VI is het proces voltooid en is aan de in de vorige paragraaf 

gestelde conditie voldaan. In grote organisaties zullen de uit dit 

proces resulterende taken door verschillende medewerkers worden uitge

voerd. In kle iner e organisa ties met beperkte financ i ële middelen zullen 

sommige, wellicht zelfs alle taken, in één persoon verenigd zijn. 

Niettemin zullen alle genoemde functie-elementen op enigerlei wij ze 

tot hun reept moeten komen wil men kunnen spreken van doelgroepgeori

ënteerd beleid. Op de organisatorische alternatieven zal in de volgende 

paragraaf nader worden ingegaan. 

10.4 Organisator i sche aspecten 

De werkwijze, die wij in de voorafgaande paragrafen hebben voorgesteld 

vereist, dat in voldoende mate tijd en bereidheid in de organisatie 

aanwezig zal zijn om het vrij l angdurige proces van ontwikkel ing tot 

een goed einde t e brengen. 

In organisatorische zin lijken ons de volgende uitgangspunten de no

dige waarborgen voor eerder genoemde inzet te bieden: 
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Fase I Marketing-
ori ëntatie 

~ 
Fase 2 Doelgroepen-

oriëntatie 

1 
Fase 3 Markt-

kwantificering 

~ 
Fase 4 Inpassing in 

de organisatie 

·~ 

Fase 5 Opzet planning-
en informatie-
systeem 

1 
Fase 6 Opzet produkt-

ontwikkelings-
functie 

tig, 10.1 Hef marketing-ontwikkelingsproces 

I. Er dient vanaf het begin een marketing-werkgroep of -commissie te 

worden gevormd, waarin zowel professionele als marketing-deskundig

heden zijn vertegenwoordigd. Ook het management dient deel te hebben 

of vertegenwoordigd te zijn in deze groep. 

2. Een externe onafhankelijke marketing-deskundige dient vooral in de 

eerste fasen van het project te worden ingeschakeld en wel als lid 

van eerder genoemde marketing-werkgroep. 
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3. Inschakeling van specialistische onderzoek- en adviesbureaus in de 

verschillende programmafasen is alleen zinvol wanneer de desbetref

fende deelopdracht een logisch onderdeel vormt van het totale pro

gramma. Onder specialist{sche bureaus verstaan we: 

- marktonderzoekbureaus, 

- reclamebureaus, 

- bureaus voor direct mailing, 

- wervingsbureaus, 

- public relationsbureaus. 

Bij genoemde specialistische bureaus is niet altijd voldoende mar

keting-deskundigheid aanwezig om hun opdracht te plaatsen in de 

totale marketing-problematiek, hetgeen tot misverstanden en ineffi

cient inschakelen van specialisten kan leiden. 

4. De marketing-werkgroep zal in de latere fasen van het programma 

geleidelijk moeten overgaan in een marketing-functie, die in de 

organisatie verankerd is. Dit kan een marketing-afdeling zijn onder 

leiding van een marketing-manager. Door keuze van andere afdelings

benamingen zoals "cliëntenzaken", "ontwikkeling" of "planbureau" 

kunnen bepaalde weerstanden in de organisatie worden weggenomen. 

Belangrijk is de bezetting van de marketing-functie door hetzij 

marketing-deskundigen met voldoende kennis van de eigenlijke pro

fessie van de dienstverlening, dan wel professionele dienstverleners 

met voldoende kennis van marketing-beginselen, -methoden en -tech

nieken. Laatstgenoemde bezetting verdient ons inziens de voorkeur 

boven het aantrekken van marketing-deskundigen uit geheel andere 

branches van bedrijvigheid. De marketing-afdeling dient een geaccep

teerde gesprekspartner van de professionele dienstverleners te zijn. 

Rechtstreekse rapportering aan de directie is voor een marketing

functie een vereiste. 

5. De invoering van marketing-beginselen kan gevolgen hebben voor de 

interne organisatiestructuur. Een alternatieve, meer marktgeörien

teerde organisatiestructuur zal wellicht noodzakelijk zijn. Voor een 

bespreking van deze mogelijkheden verwijzen wij naar Botter (1981, 

hoofdstuk 5 en 7). 
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6. Voor kleinere organisaties kan het uitbesteden van bepaalde mar

keting-taken naar de hogere niveaus van organisaties relevant zijn 

(zie paragraaf 2.5). 
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HOOFDSTUK 11 SLOTBESCHOUWINGEN EN AANBEVELINGEN 

11.1 Inl•iding 

Dit hoofdstuk bevat tot besluit een beschouwing van de voornaamste be

vindingen van het onderzoek. Ook zullen algemene richtlijnen gegeven 

worden, die van belang zijn voor het ontwikkelen van beleid volgens 

marketing-beginselen in organisaties zonder winstoogmerk. Het hoofd

stuk zal worden afgesloten met een visie op toekomstig onder zoek, dat 

op het gebied v an de marketing voor organisaties zonder winstoogmerk 

noodzakelijk zou z i jn als aanvulling en completering van he t hier ge

rapporteerde onderzoek. 

11 .2 Het vakgebied marketing 

Te n aanzien van de grenzen van het vakgebied marketing hebben wij ons 

ruim opgeste ld. In onze opva t ting me t be trekking t o t het obj ec t van de 

marketing als wetenschap is de ruil in a lgemene zin de kern van dit 

object. Deze ruil, op te vatten als economisch-sociologisch begrip, 

speelt zich af op allerlei momenten in het proces van de maatschappe

lijke voorziening in menselijke behoeften aan goederen en diensten. 

De toepassing van de marketing-benadering vindt hoofd zakelijk plaats 

in het beleid van organisaties met betrekking tot markten, maar ook 

individuen zouden met succes marketing-beginselen bij hun marktgedrag 

kunnen toep~ssen (paragraaf 2.3). Bij de afbakening, die Hunt (1975, 

1976) heeft gegeven op het vakgebied, hebben wij enige kritische kant

t ekeningen geplaatst, die uitmonden in ons voorstel om: 

- In plaa t s van e en i nd e ling in de dicho t omie mic ro/macr on i veau, voor 

de marketing-theorie een gedifferentieerder hiërarchie te hanteren, 

uiteenlopend van het macro-niveau internationaal tot het niveau van 

de afdeling of vestiging van een bedrijf (paragraaf 2 .4 ) . 

- In plaa ts van een tweede ling van organisatie s met en zonder winst

oogme rk t e hante r en, voor de marketing-theorie uit t e gaan van een 

indeling in organisaties met een prijssignaal en organisaties zonder 

prijssignaal, dat direct afkomstig is van haar doelgroep(en) (para

gr aaf 2.4). 
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Het vakgebied marketing zal naar onze opvatting steeds meer evalueren 

in de richting van een discipline, die zich bezighoudt met de proble

matiek van organisaties en individuen ten aanzien van de wijze waarop 

zij omgaan met ruilhandelingen in het kader van de vervulling van 

maatschappelijke functies. Vanuit deze opvatting is he t ·twijfelachtig 

of de relaties van organisaties met de zogenaamde indirecte relatie

groepen tot het terrein van de marketing kunnen worden gerekend, zoals 

Kotler in zijn definiëring van "generieke marketing" heeft gesteld. 

Hier bereiken we naar onze mening de grenzen van het marketing-vakge

bied en betreden we het gebied van de public relations (paragraaf 2.4). 

De vraag of marketing kan worden beschouwd als een wetenschap is even 

moeilijk te beantwoorden als de vraag of bedrijfskunde een wetenschap 

is. In bedrijfskundige zin kunnen we het vakgebied van de marketing 

omschrijven als de extern gerichte besturing van organisaties ten 

aanzien van doelgroe pen. 

11 . 3 Organisaties zonder winstoogmerk 

Onze studie is gericht geweest op het opereren van die organisaties, 

waarin men niet de winst als maatstaf voor de eigen effec tiviteit han

teert, maar waar he t accent uitsluitend ligt op de vervulling van een 

maatschappelijke functie. Dit type van organisaties duidt men wel aan 

als non-profit-organisaties, organisaties zonder winstoogmerk. In onze 

studie hebben wij kunnen vaststellen wat deze organisaties werkelijk 

doet verschillen van organisaties met winstoogmerk. Dit heef t in veel 

mindere mate betrekking op de aanwezigheid van het winstmotief, dan 

deze classificatie do e t vermoeden. Wij plaatsen dan ook de volgende 

kanttekeningen bij dit onderscheid: 

I. Van levensbelang voor de organisatie is de binnenkomende geldstroo~ 

Er is een onderscheid te maken tussen organisaties, die a f hankelijk 

zijn van een directe geldstroom van c liënten of afnemers. Er z ijn 

daarnaas t organisaties die sle chts indirect afhankelijk z ijn van de 

geldstroom afkomstig van een donor. In het laatste geval bestaat 

het gevaar van vervreemding van de doelgroep door een streven naar 

donorsatisfactie. Tussen beide genoemde typen van organisa ties 

bestaan verschillen in organisatiecultuur. Beide streven ze (meest

al) naar continuïteit maar langs een andere weg en vanuit e en andere 

filosofi e . 
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2. Het ontbreken van een directe geldstroom vanuit de doelgroepen im

pliceert, dat het prijssignaal afwezig is. In veel gevallen is daar 

geen ander signaal voor in de plaats gekomen, zodat de satisfactie 

van de doelgroep niet bekend is. Merkwaardig is, dat de donor zich 

veelal om het ontbreken van deze signaalfunktie niet bekommert. 

3. Veel verschillen tussen organisaties met en zonder winstoogmerk 

worden ten onrechte toegeschreven aan het winstoogmerk als crite

rium. Ze hebben echter veel meer te maken met het feit, dat dienst

verlening de hoofdbezigheid is van de organisatie (hoofdstuk 3). 

4. Stafafdelingen in particuliere ondernemingen vertonen veel overeen

komsten met organisaties, die men doorgaans als non-profit-organi

saties aanduidt. Er ontbreekt vaak een rechtstreekse geldstroom 

vanuit de cliëntenpopulatie en er kan eenzelfde verschijnsel van 

vervreemding van de doelgroep door of ondanks donorsatisfactie op

treden. ·Het is wellicht daarom beter te spreken van activiteiten 

met of zonder winstoogmerk in plaats van in dit verband vast te 

houden aan de term organisaties. 

5. Organisaties met winstoogmerk hebben aan het prijssignaal op zich 

evenmin een voldoende waarnemingsinstrument om zich op langere .ter

mijn verzekerd te weten van voldoende honorering van de maatschap

pelijke functie. Aanvulling in de vorm van response-metingen voor 

en na het optreden op de markt zijn onmisbaar. 

Resumerend kunnen we vaststellen, dat er verschillen zijn tussen beide 

verzamelingen organisaties, die men nu onderscheidt volgens de dicho

tomie met of zonder winstoogmerk. Deze verschillen zijn echter voor 

een belangrijk deel niet terug te voeren op het al of niet aanwezig 

zijn van het winstoogmerk, met andere woorden het winstoogmerk als 

criterium is niet voldoende discriminerend. Andere criteria zijn veel 

relevanter voor een classificatie in verband met de relatie met deer

groepen (zie hoofdstuk 4). Onze conclusie is dan ook, dat beter ge

sproken kan worden van enerzijds organisaties met prijssignaal en 

anderzijds organisaties zonder prijssignaal. 

11.4 Marketing-bel eid in organisaties zonder winstoogmerk 

In onze studie hebben we .in een aantal organisaties en in sectoren van 

organisat ies onderzocht in hoeverre beleid volgens de beginselen van 

marketing mogelijk en zinvol is. 
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De relevantie van beleid volgens marketing-beginselen voor organisa

ties zonder winstoogmerk is naar onze mening aangetoond. Wij hebben 

voor deze categorie van organisaties gewezen op het gevaar van ver

vreemding van de doelgroep van cliënten door afwezigheid van een direc

te geldstroom vanuit die groep en de kans, dat donorsatisfactie meer 

aandacht zal krijgen dan cliëntensatisfactie. Beleid volgens marketing

beginselen kan deze vervreemding voorkomen, mits op de juiste wijze 

toegepast. 

Bij de toepassing van marketing-beginselen in organisaties zonder 

winstoogmerk doen zich een aantal specifieke problemen en knelpunten 

voor, die wij in hoofdstuk 9 hebben besproken. We kunnen deze knel

punten samenbrengen in een vijftal groepen: 

I. Knelpunten die te maken hebben met het expliciet maken van doel

stellingen en de daaruit voortvloeiende marktpositionering. 

2. Knelpunten, die te maken hebben met de effectiviteitsbepaling. 

3. Knelpunten, die te maken hebben met de aard van de dienstverlening 

en de marketing mix-aspecten. 

4. Knelpunten, die voortvloeien uit de omvang van de organisatie. 

5. Knelpunten, die een gevolg zijn van de onbekendheid met en weer

stand tegen marketing-begrippen. 

6. Knelpunten, die betrekking hebben op de cultuur van de organisatie 

en de afwezigheid van bedrijfskundig geöriënteerd management. 

Op grond van deze knelpunten komen wij tot een aantal aanbevelingen, 

die de weg voor daadwerkelijke toepassing van marketing-beleid zouden 

kunnen vrijmaken: 

ad. 1: Toepassing van marketing vereist méér dan in het particuliere 

bedrijfsleven, een fundamentele discussie vooraf over de inhoud 

van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en de 

te bedienen doelgroepen. Een naive toepassing van marketing

beginselen zou schadelijke gevolgen kunnen hebben. Men ontwijkt 

deze fundamentele bezinning op de maatschappelijke functie ook 

wel door zich te beperken tot het opportunistisch gebruik van 

enkele praktische marketing-technieken. Dit is niet wat wij 

bedoelen met beleid volgens marketing-beginselen. 
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ad. 2: Voor de ontwikkeling van methoden tot bepaling van de (marke

ting) effectiviteit hebben wij in de paragrafen 4.4, 6.3 en 

7.5 enkele aanzetten gedaan. Het verdient aanbeveling om via 

output-, oordeels- of resultaatmetingen (zie paragraaf 4.4) 

mogelijkheden te scheppen om de functionele plaats van de 

organisatie ten opzichte van haar doelgroepen regelmatig te 

evalueren. Beperking tot outputmetingen raden wij af. Men zou 

minstens een combinatie van output- en oordeelsmeting moeten 

hanteren om cliëntgericht opereren te bevorderen en vervreem

ding van doelgroepen te verhinderen. Donororganisaties zouden 

invoering van dergelijke metingen sterk moeten stimuleren 

zonder de uitkomsten ervan als formeel controlemiddel te ge

bruiken ten opzichte van de door haar gefinancierde dienst

verlenende organisaties zonder winstoogmerk. 

ad. 3: Het verdient aanbeveling met de ontwikkeling van marketing 

voor organisaties zonder winstoogmerk nauw aan te sluiten bij 

de marketing van diensten en niet gescheiden op te trekken. 

Waar sprake is van sterk professionele diensten verdient het 

ook aanbeveling een professionele dienstverlener met de marke

ting-taken te belasten. 
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Zoals wij in hoofdstuk 9 reeds hebben besproken verdient het 

aanbeveling bij organisaties zonder winstoogmerk vooral aan

dacht te besteden aan de rol van het personeel als kwaliteits

bepalende factor in de dienstverlening en als centrale varia

bele in de marketing mix. Voorts moet de hantering van mone

taire en niet-monetaire prijselementen (zie paragraaf 9.3) in 

nauw verband met het levenscyclusverloop van de dienstverlening 

plaatsvinden. De toepassing van het profijtbeginsel is een mar

keting-beslissing en moet ook in die context worden genomen. 

Meestal worden in de praktijk helaas de vermeende bezuiniginga

effecten op de eerste plaats in de afweging betrokken. 

In een deel van de organisaties zonder winstoogmerk wordt de 

kwaliteit van de dienstverlening mede bepaald door de cliënt 

zelf. In die situaties (bijv. onderwijs) wordt marketing zowel 

voor instroom- als voor uitstroomdoelgroepen relevant. Vooral 

bij dienstverlening, waarbij waarden worden toegevoegd aan 

cliënten verdient het concept van instroom/uitstroomdoelgroepen 

grote aandacht (zie paragraaf 9.3). 



ad. 4: De omvang van de organisatie behoeft op zich geen belemmering 

te zijn, mits men voor de kleine organisaties de dure marketing

taken, waar mogelijk in samenwerking, dus op een hoger hiër

archisch niveau, uitvoert. In het algemeen is het gevaar voor 

vervreemding van cliëntengroepen bij grootschalige organisaties 

sterker aanwezig dan in kleinschalige organisaties, die van 

nature dichter bij de cliënt staan. Van dit laatste moet men 

dan ook bewust gebruik maken. 

ad. 5: Managers van organisaties zonder winstoogmerk hebben veelal 

een verkeerde perceptie van het begrip marketing. Men identi

ficeert het met winstbejag, de creatie van behoeften en agres

sieve verkoopmethoden. Hierdoor is er een zekere weerstand 

tegen toepassing van marketing-methoden en -technieken. Men 

zou dit langs verschillende wegen kunnen oplossen: 

a. Vervanging van de term marketing door een andere naam, bij

voorbeeld doelgroepenbeleid. 

b. Opnemen van het vak marketing in de opleidingen voor mana

gers in organisaties zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld be

stuurskundige opleidingen, sociale academies e.d. 

c. Introductieprogramma's door en voor functionarissen in de 

sector van de organisaties zonder winstoogmerk. 

Vervanging van de term marketing heeft als bezwaar dat zich, 

onafhankelijk van het vakgebied marketing, een geheel eigen 

vakgebied onder bijvoorbeeld de naam doelgroepenbeleid zou ont

wikkelen. De band met het oorspronkelijke vakgebied dient in 

stand te blijven. In het algemeen is het aan te raden om intro

ductie van marketing-beginselen te laten uitvoeren door profes

sionele dienstverleners, die vertrouwd zijn met marketing-be

ginselen of door op organisaties zonder winstoogmerk gespecia

liseerde externe adviseurs. 

ad. 6: Organisaties zonder winstoogmerk hebben een eigen cultuur, waar

in professionalisme in het vakgebied domineert en bedrijfs

kundige vaardigheden in minder aanzien staan. 

Voor een belangrijk deel is dit terug te voeren op het ontbre

ken van voldoende bedrijfskundige scholing in de vakopleiding, 

ofschoon toch een deel van de in het vakgebied afgestudeerden 

later in management functies werkzaam zullen zijn. 
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Meer aandacht voor bedrijfskundige onderwerpen in het opleidings

curriculum of in de nascholing zouden de affiniteit tot be

drijfskunde kunnen doen toenemen. 

Een algemene aanbeveling zou naar onze mening kunnen zijn, dat advi

seurs en in het algemeen diegenen, die zich bezighouden met de ontwik

keling van marketing in organisaties zonder winstoogmerk zich in ruime 

mate openstellen voor de specifieke aard van deze organisaties. Zij 

dienen zich van het bestaan van de eerder genoemde knelpunten bewust 

te zijn en deze bij de transplantatie van technieken en beginselen, 

die in het bedrijfsleven worden toegepast, uitvoerig in overweging te 

nemen. Taktische aspecten spelen hierin een niet geringe rol. 

Ten aanzien van de bepaling van de effectiviteit in organisaties zonder 

winstoogmerk merken wij nog het volgende op: 

Waar men in organisaties met winstoogmerk gemakkelijker kan maar ook 

wil komen tot een bepaling van de effectiviteit van de vervulling van 

de functie voor de doelgroep, zal men daar in organisaties zonder 

winstoogmerk minder mogelijkheden voor hebben, maar ook minder toe 

geneigd zijn. Het bestaan van een directe geldstroom vanuit de doel

groep biedt meer mogelijkheden voor signaleringen vanuit de markt, 

maar op zich zijn deze prijs- en winstsignalen ook voor een organi

satie met winstoogmerk niet geheel voldoende ter bepaling van de ef

fectiviteit. In organisaties zonder winstoogmerk lijkt strikt genomen 

de noodzaak tot effectiviteitsbepaling niet aanwezig, omdat de donor

organisatie daar doorgaans niet om zal vragen. Wanneer de donororgani

satie dit wel zou willen doen, dan lijkt het raadzaam slechts de eis 

te stellen, dat een goed controlesysteem aanwezig is en niet het 

accent te leggen op het produceren van cijfers. Men moet voorkomen, 

dat onder druk van de donor de eis tot control leidt tot een vorm van 

pseudocontrol, een spel met cijfers (zie Hofstede, 1981, blz. 199). 

Effectiviteitsbepaling is, zoals hierboven reeds gezegd, een wezenlijk 

knelpunt bij toepassing van marketing-beginselen in organisaties zon

der winstoogmerk, omdat daar de effectiviteit een moeilijker probleem 

is dan in organisaties met winstoogmerk. In de meeste marketing

literatuur over organisaties zonder winstoogmerk wordt hieraan te 

weinig aandacht besteed (zie hoofdstuk 4). 
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Voorts moeten we vaststellen, dat aan de meeste organisaties zonder 

winstoogmerk geen of te weinig financiële middelen ter beschikking 

worden gesteld voor uitgaven op marketing-gebied. Zoals ook particu

liere bedrijven met winstoogmerk ten behoeve van de overbrugging van 

de afstand tussen cliënt en organisatie expliciet middelen vrijmaken, 

zo zou dit ook in organisaties zonder winstoogmerk dienen te gebeuren. 

Naarmate de te overbruggen afstand groter is, zal dit bedrag ook om

vangrijker moeten zijn, gezien de vereiste marketing-inspanningen. 

11.5 Aanbevelingen voor de ontwikkeling van marketing-beleid in 

organisaties zonder winstoogmerk 

De ontwikkeling van beleid volgens marketing-beginselen in organisa

ties zonder winstoogmerk is een proces, dat van langdurige aard is en 

een ingrijpende verandering binnen de organisatie vereist. 

Het einddoel van dit proces is te concretiseren in vijf voorwaarden, 

waarin in redelijke mate moet zijn voldaan alvorens we kunnen spreken 

van beleid volgens marketing-beginselen: 

I. een cliëntgerichte organisatiefilosofie, 

2. geÏntegreerd doelgroepenbeleid (marketing-beleid), 

3. een systeem of organisatiefunctie voor produktontwikkeling, 

4. een marketing-informatiesysteem, 

5. een marketing-planningsysteem. 

Voor het bereiken van dit einddoel hebben we in hoofdstuk 10 een staps

gewijze werkwijze voorgesteld. 

Het zal vaak voorkomen, dat in de eerste fasen van dit in hoofdstuk 10 

beschreven proces de organisatie met een keuze van strategische aard 

zal worden geconfronteerd bij de bezinning op de maatschappelijke 

functie van de organisatie. Dit kan consequenties hebben voor de orga

nisatie van de dienstverlening. Vooral bij dienstverlenende overheids

organisaties zal daarbij de overweging van privatisering of toepassing 

van het profijtbeginsel een belangrijke rol kunnen spelen. Dit kan 

wellicht de ruimte voor toepassing van marketing-beginselen aanzien

lijk vergroten. 
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Het verdient in het algemeen de voorkeur de eigen professionele dienst

verleners marketing-kennis te laten verwerven boven het duurzaam opnemen 

van marketing-specialisten in de organisatie. Op tijdelijke basis is 

externe marketing-deskundigheid noodzakelijk om te voorkomen, dat men 

zich beperkt tot op zichzelf staande eenmalige acties en tijdelijk 

wat intensievere aandacht voor public relations, voorlichting en publi

citeit als een vorm van surrogaat-marketing. Gelet op het bovenstaande 

is opname van het vak marketing in de curricula van opleidingen. voor 

toekomstige managers van organisaties zonder winstoogmerk wellicht de 

beste vorm van marketing-ontwikkeling te noemen (zie hoofdstuk 10). 

Een centrale plaats in het proces van marketing-ontwikkeling wordt in

genomen door het ontwerp van een meetinstrument ter bepaling van de 

effectiviteit van de organisatie met betrekking tot haar functioneren 

ten behoeve van doelgroepen. Outputmetingen en in sterkere mate oor

deels- en resultaatmetingen zijn onmisbare attributen wanneer een be

leid volgens marketing-beginselen wordt nagestreefd (zie hoofdstuk 4). 

11.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Wij realiseren ons, dat wij een eerste nog bescheiden stap hebben ge

zet op het terrein van de toepassing van marketing-beginselen in orga

nisaties zonder winstoogmerk. Naar onze mening zijn er echter in de 

voorafgaande hoofdstukken voldoende perspectieven geboden om voort~et

ting van het onderzoek naar de toepassing en ontwikkeling van marketing

beginselen in organisaties zonder winstoogmerk te rechtvaardigen. 

In voortgezet onderzoek zou er enerzijds sterk gesteund moeten worden 

op nauwkeurige waarnemingen van meerjarige experimenten in organisaties 

zonder winstoogmerk en anderzijds op kennis van de aangrenzende c.q. 

overlappende vakgebieden als bestuurskunde, bedrijfskunde, bedrijfs

economie, organisatiekunde, openbare financiën en rechtswetenschappen. 

Verzameling van case studies is echter van eminent belang als basis 

voor meer generieke richtlijnen en methoden. 

Uitdrukkelijk zij gesteld, dat onderzoek op het terrein van de toe

passing van marketing-beginselen in organisaties zonder winstoogmerk 

slechts van duurzame betekenis kan zijn, wanneer dit wordt uitgevoerd 

in nauwe samenwerking met representanten van de diverse sectoren van 

organisaties, maar ook met de vakbeoefenaren van de verschillende op 

die applicatiegebieden werkzame disciplines. 
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Voor het verdere onderzoek denken wij in concrete zin aan de volgende 

thema's: 

I. In het onderzoek naar de toepassing van en problematiek rond het 

profijtbeginsel en de privatisering van overheidsactiviteiten zou 

een bijdrage vanuit het vakgebied marketing bijzonder waardevol zijn. 

Zowel voor het vakgebied bestuurskunde, als voor het vakgebied mar

keting zouden op dit terrein leerzame experimenten gedaan kunnen 

worden. 

2. Een ander interessant terrein van onderzoek waaraan wij nog slechts 

zeer beperkt aandacht hebben kunnen besteden is het functioneren van 

stafafdelingen in grote ondernemingen in relatie tot haar cliënten. 

Deze afdelingen verkeren in een positie analoog aan die van organi

saties zonder winstoogmerk. In een onderzoekproj~ct over de effec

tiviteitsbepaling voor stafafdelingen is vanuit het vakgebied mar

keting eveneens een zinvolle bijdrage denkbaar. 

3. Bij het onderzoek naar het gedrag van de overheidscliënt zou vrucht

baar gebruik kunnen worden gemaakt van wat er reeds is ontwikkeld 

op het terrein van de modellen en theorieën van het consumentenge

drag. Dit kan vooral waardevol zijn bij de ondersteuning van beleid 

waarin men de beginselen van marketing wil toepassen. 

4. Het vraagstuk van de effectiviteitsbepaling bij particuliere orga

nisaties zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld ledenorganisaties) ver

dient nader onderzoek, waarin vanuit marketing en marktonderzoek 

kan worden bijgedragen. 

5. Het onderzoek naar de wijze van strategiebepaling en positionering 

door organisaties zonder winstoogmerk verdient nadere sectorspeci

fieke aandacht. 

6. Bij de toepassing van marketing-beginselen in de sector van de orga

nisaties zonder winstoogmerk spelen specifieke ethische vraagstuk

ken een rol. Marketing-principes kunnen voor allerlei doeleinden 

worden gebruikt, waarmee de vraag rijst cf hier wel sprake is van 

een neutraal instrument. Onder dit punt valt ook het vraagstuk van 

de creatie van behoeften aan dienstverlening in de welzijnssector 

(zie Achterhuis, 1982, hoofdstuk 5), de problematiek van actie-orga

nisaties (zie paragraaf 5.3.3) en de relatie marketing en politiek. 
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7. De concurrentie tussen organisaties zonder winstoogmerk is een ver

schijnsel, dat onder invloed van de indamming van geldstromen in de 

collectieve sector steeds meer zichtbaar wordt. Dit concurrentie

vraagstuk hangt samen met de positioneringsproblematiek die wij 

onder punt 5 reeds hebben genoemd. 

8. Naar analogie van wat bij de marketing-toepassingen in het bedrijfs

leven, de bedrijfstakmarketing wordt genoemd, menen wij dat onder

zoek naar de verdeling van marketing-taken binnen hiërarch ieën van 

organisaties zonder winstoogmerk zinvol zou zijn. Een voorbeeld 

hiervan is door ons uitgewerkt in paragraaf 6.5. 

11.7 Tot besluit 

In de voorafgaande paragraaf hebben wij enkele concrete richtingen 

voor toeko~stig onderzoek aangegeven. De in dit proefschrift ontwikkel

de toepassing van marketing-beginselen opent een aantal nieuwe per

spectieven en biedt ongetwijfeld nog meer aanknopingspunten voor een 

verdere uitwerking. Beleid volgens marketing-beginselen is naar onze 

mening van fundamentele betekenis voor de effectiviteit en efficiency 

van het opereren van organisaties in relatie tot haar doelgroepen on

geacht of het nu gaat om organisaties met of zonder winstoogmerk. Al 

deze organisaties zijn op enigerlei wijze actief in het maatschappe

lijke proces van de voorziening van goederen en diensten in een samen

leving, van oudsher het studieterrein van de marketing-wetenschap. 

In de meeste organisaties zonder winstoogmerk bestaan functies en 

worden act iviteiten verricht die als marketing-activiteiten zijn te 

beschouwen. Men is er zich meestal niet van bewust, dat het onder

delen van een marketing mix betreft, die sterk met elkaar samenhangen 

en dus ook door middel van beleid volgens marketing-beginselen op 

elkaar kunnen en moeten worden afgestemd. Men identificeert marketing

begrippen met andere zaken dan de bekende activiteiten als voorlich

ting, public relations, evaluatie-onderzoek, profijtbeginsel en wer

ving. 

Wanneer organisaties zonder winstoogmerk meer gebruik zouden maken van 

de in het vakgebied marketing ontwikke lde kennis en ervaring, dan zou 

de afstand tussen cliënt en organisatie wellicht op effectievere wijze 

kunnen worden overbrugd. 
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Op zijn minst zou dit leiden tot een systematisch raamwerk voor be

staande activiteiten in de relatie met cliënten~ betgeén op zich al 

de doelmatigheid van de organisatie vergroot. 

257 



258 



APPENDIX I FASERING ~~RKETING-ONT~IKKELING IN EEN UNIVERSITAIR 

REKENCENTRUM (zie hoofdstuk 7) 

ln deze appendix is uitvoeriger dan in de paragraaf 11Beschrijvi.ng 

van het onderzoek" in hoofdstuk 7, per fase in de marketing-ontwikke

lingsprocedure aangegeven wat er gedaan is en wat de output per fase 

is~ 

Fase I, ~keting-o~~ëntatie 

Doe~; globaal inzicht krijgen in de marketing-situatie, betgeen omvat: 

doelstellingen identificeren, 

evaluatiecriteria voor het beleid vaststellen, 

doelgroepen bepalen, 

- dienstverlening analyseren, 

communicatiekanalen vaststellen, 

materiële en niet-materiële offers van doelgroepleden omschrijven, 

locatie van de dienstverlening aangeven, 

rol van tussenpersonen aangeven, 

- eventueel in het verleden uitgevoerd onderzoek analyseren. 

- omgevingsinvloeden en omringende organisatiestructuur aangeven. 

-gesprekken met R.C.-functionaris{sen), 

- documentenanalyse, 

literatuurstudie. 

Informatiebronnen: 

R~C,-functionarissen, 

- archiefstukken, 

- literatuur en onderzoekrapporten, 

eventueel externe R.C.-experts, die niet tot de doelgroep behoren. 
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Output: de output van fase I behoort te bestaan uit: 

1~ ëen verslag waarin duidelijk staat aangegeven wat de doelgroep is 

en wat de marketing mix in concreto omvat. Ook dient dit verslag 

te bevatten een korte beschrijving van de marketing-gedachte met de 

consequentiee voor de organisatie van de acceptatie van het mar

keting-<':oncept. 

2. Een lijst van vragen, die in de volgende fase worden voorgelegd 

aan doelgroepvertegenwoordigers, gebaseerd op de marketing mix en 

de relatie doelgroep - R.C 

Faae II: Vooronderzoek doe !groepen 

Doel: Inzicht verkrijgen in het gedrag van de doelgroep in relatie tot 

het R.C. en de wijze waarop het R.C. hierop aansluit met haar beleid~ 

Dit omvat tevens de functie van het R.C. in relatie tot de behoefte 

aan dienstverlening en de wijze waardoor deze behoefte ontstaat. Een 

andere vraag is: hoe komt men binnen de doelgroepverzameling of aan 

welke voorwaarden dient te worden voldaan voordat men tot de doelgroep 

mag worden gerekend. 

In feite is fase Il een herhaling van fase I maar dan bij de verschil

lende segmenten van de doelgroep: 

- genereren van onderzoekhypothesen, 

- genereren van items, die voor de volgende fase bruikbaar zijn voor 

vraagstellingen. 

Onderzoekmethode: 

- kwalitatief onderzoek, 

- steekproef uit de doelgroep_ 

- steekproefsamenstelling: 

kleine steekproef met niet-proportionele stratificatie, d.w.z. elke 

qua gedrag en behoefte homogene doelgroe.p binnen de totale doelver

zameling dient in de steekproef vertegenwoordigd te zijn, maar niet 

met een evenredig aantal, 

- semi-gestructureerde interviews bij voorkeur vastgelegd op tape, 

- inhoudsanalyse van de uitgetikte tapes~ 
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Informatiebronnen: 

- alleen de geinterviewde personen, 

- eventueel interne experts per doelgroepsegment. 

Ou-tput: 

- verslag van de analyse van de interviewteksten, 

modellen in conceptvorm van de relatie R.C. tot de doelgroep~ 

lijst van te toetsen hypothesen, 

- aanbevelingen, suggesties voor de volgende fase van het onderzoek. 

F'ase III: Gebru.ikerse7U[Uête 

Doel: 

l. Het kwantitatief (op ordinaal niveau) uitvoeren van een prestatie

meting (evaluatie van de dienstverlening). 

2. Het vaststellen van het bereik van de dienstverlening en het bereik 

van de communicatiekanalen in de doelgroep. 

3. Inventariseren van wensen en behoeften bij de doelgroep~ 

Onderzoekmethode: 

enquête bij de totale doelgroep of een steekproef uit de doelgroep~ 

de enquête kan schriftelijk of mondeling: dit laatste is voor de 

meeste organisaties te duur, 

- de enquête uitvoeren volgens het volgende ec:hema (figuur 7 .2). 

Info~atiebronnen: 

- vragenlijsten ingevuld door ondervraagden. 

Ou~t: verslag bevattend: 

- kritiekscore, 

-bereikcijfers. 

- gebruikersgegevens, -typologie. 

gebruiksintensiteit en -aard. 
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Beknopt ailnt<ll vragen """ de totale 
dodgrocp var1 het R.C. m.b.t. llurl 
g:ebTuilt van de R.C.-di<:neten. 

Se1.,.::;:eer de gebNikers v.an "ie, geûen hun 
eTv;Iring mag vcrdan verwatht. dat tij '!;o;n oor
deel over de dic:.stvcrlening van het lt.C. 
kuntten uhspnJu,n. 

Gebruikersenquête 

Fase I en II behoeven alleen te worden doorlopen bij de eerste opzet 

van het evaluatiesysteem. Fase III is de eigenlijke evaluatie. Deze 

fase kan jaarlijks of tweejaarlijks worden herhaald. 

Er wordt in twee ronden geënquêteerd, omdat daarmee wordt voorkomen, 

dat de groep van weinig bij het R.C. betrokkenen op allerlei voor hen 

moeilijk te beantwoorden vragen moeten ingaan. Een korte vragenlijst 

werkt response-verhogend. Daarentegen is de frequente gebruiker, zo

als uit dit onderzoek is gebleken, meestal sterk gemotiveerd om aan 

het onderzoek deel te nemen. 
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APPEN~IX li EFFECTIVITEITSMETTNG (zie hoofdstuk 7) 

In deze appendix wordt in aansluiting op de paragraaf '1Effectiviteits

meting'' van hoofdstuk 7 gedetailleerd de schaal weergegeven waarop per 

element van dienstverlening de effectiviteit is gemeten~ De respon

denten ~erd gevraagd om voor elk element van de dienstverlening en 

communicatie aan te geven hoe men dit beoordeelde. Indien men geen 

oordeel wenste uit te spreken kon men de ant~oordcategorie n.v.t. 

(niet van toepassing) gebruiken. 
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Uw oordeel over het rekencentrum wordt gevormd op basis van een groot aantal concrete zaken, waarover wij graag 
uw opinie vernemen. Wat vindt u van de situatie bij het Rekencentrum, zoals u die kent. Wilt u dit met een 
kruisje in een van de hokjes rechts aangeven? 

Vraag 

a. De wachttijden bij job-ver
verking via "cafetaria" zijn 

b. De wachttijden bij job-ver
werking in de gewone batch
verwerking zijn ... 

c. De wachttijden bij de pons
typiste zijn ... 

d. De wachttijden bij de pro
grammeurs zijn 

e. Storingen aan de computer .•. 

f. Storingen in het 
"cafetaria" ... 

g. Storingen bij de pons-
machine voor zelfbe-
diening ... 

veel te lang 

veel te lang 

veel te lang 

veel te lang 

treden veel 
te vaak op 

treden veel 
te vaak op 

treden veel 
te vaak op 

Antwoordmogelijkheden 

tamelijk lang blijven binnen komen nauwe- niet van 
het aanvaard- lijks voor toepassing 

tamelijk lang blijven binnen komen nauwe- n.v. t. 
het aanvaard- lijks voor 
bare 

tamelijk lang blijven binnen komen nauwe- n,v.t, 
het aanvaard- lijks voor 
bare 

tamelijk lang blijven binnen komen nauwe- n.v. t. 
het aanvaard- lijks voor 
bare 

treden tamelijk treden wel ~p. komen nau'We- n.v. t. 
vaak op maar de fre- lijks voor 

quentie blijft 
binnen het aan-
vaardbare 

treden tamelijk treden wel op, komen nauwe- n.v. t. 
vaak op maar de fre- lijks voor 

quentie blij ft 
binnen het aan-
vaardbare 

treden tame- treden wel op, komen nauwe- n.v. t. 
lijk vaak op maar de fre- lijks voor 

quentie blijft 
binnen het aan-
vaardbare 



h. Storingen bij de terminal 
op Eindhoven ••.• 

i. Aan standaard programma-
tuur •.•. 

j. Aan programmeercapaciteit .• 

k. De geheugencapaciteit 

1. De mogelijkheden vOor inter
actief terminalgebruik •.. 

m. Het aantal ponamachines voor 
zelfbediening is ••• 

n. De uitbesteding of uit~ijk 
verloopt ••• 

o. De wiskundige en statis
tische dienstverlening ·~· 

p. De voorlichting over nieuwe 
mogelijkheden bereikt de 
gebruiker , .• 

q. Oe voorlichting over nieuwe 
mogelijkheden is 

r. Het aanbod van cursussen 
door het Rekencentrum is 

treden veel 
te vaak op 

is veel te 
weinig be
schikbaar 

ia veel te 
weinig be
schikbaar 

is veel te 
beperkt 

zijn veel te 
beperkt 

is veel te 
klein 

zeer slecht 

treden tamelijk 
vaak op 

treden wel op; 
maar de fre
quentie blijft 
binnen het aan~ 
vaardbare 

ia tamelijk ie voldoende 
weinig be- beschikbaar 
schikbaar 

is t3melijk ia voldoende 
weinig be- beschikbaar 
beschikbaar 

ia tamelijk is voldoende 
beperkt 

is tamelijk is voldoende 
beperkt 

is tamelijk is voldoende 
klein 

tamelijk slecht zonder noemens
waardige proble
men 

laat veel te ia nog ~el voor geeft geen reden 
tot klachten wensen over verbetering 

vatbaar 

met grote met enige 
vertraging vertraging 

erg onvolledig wel eens onvol
ledig 

beslist on
voldoende 

niet geheel 
voldoende 

zonder noemens
waardige vertra
ging 

voldoende vol
ledig 

voldoende. 

komen nauwe
lijks voor 

is veel be
schikbaar 

is veel be
beschikbaar 

is zeer ruim 

is zeer ruitn 

is groot 

zonder enig 
probleem 

verdient een 
compliment 

altijd ruim
schoots op 
tijd 

zeer volledig 

uitstekend 

niet van 
toepassing 

n .. v.t. 

n.v. t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v. t, 

n.v. t. 

n.v.t. 

n.v.t. 



s. De kennis v~n apparatuur 
is 

t. 

u. 

v. 

"· 

x. 

y. 

•• 

De kennis van programmatuur 
is 

De kennis van wiskundige en 
statistische technieken is 

De mogelijkheden tot 11 remote 
job entry" n:iet andere reken
centra zijn ... 

De uitwisselbaarheid met 
andere rekencentra 

Veranderingen van organi
satorische en procedurele 
aard ~ •• 

Het Rekencentrum houdt met 
de gebruikers •.. 

De kennis van het jargon van 
de vakgebieden (economie, 
sociologie, etc.) is •.• 

zz~ Het personeel van het 
Rekencentrum is .•. 

besli.'3t onvol- niet geheel 
doende voldoende 

beslist onvol
doende 

beslist onvol
doende 

veel te 
beperkt 

laat veel te 
wensen over 

komen veel te 
vaak voor en 
zijn daarom 
erg hinderlijk 

zeer '.lleinig 
rekening 

beslist 
onvoldoende 

veel te vaak 
onbereikbaar 

niet geheel 
voldoende 

niet geheel 
voldoende 

tamelijk 
beperkt 

is nog wel 
voor verbete
ringvatbaar 

komen ~Nel wat 
vaak voor en 
zijn daarom 
soms hinderlijk 

niet altijd 
rekening 

niet geheel 
voldoende 

nogal eens 
onbereikbaar 

voldoende 

voldoende 

voldoende 

voldoende 

geeft geen 
reden tot 
klagen 

komen voor~ 
maar zijn 
niet hinderlijk 

meestal vol"
doende rekening 

voldoende 

meestal goed 
bereikbaar 

uitstekend 

uitstekend 

uitstekend 

zeer groot 

verdient een 
compliment 

zijn op geen 
enkele wijze. 
hinderlijk 

altijd veel 
rekening 

uitstekend 

altijd 
bereikbaar 

niet van 
toepassing 

n.v. t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v. t. 

n.v.t. 

n.v.t • 

n.v.t. 



SUMMARY 

The subject of this study is the application of marketing principles 

within non-profit organizations. The generic theory of marketing is 

applicable to all kinds of organizations. The fact that not-for-profit 

activities are concerned does not make a fundamental difference to the 

applicability of marketing principles. Yet a number of hurdles make it 

difficult for management in non-profit institutions to accept marketing 

management principles as a guide to its relationship with its clients. 

In our study we have clone empirical research on the abovementioned 

limitations and harriers in a number of non-profit organizations. 

Marketing principles appear to be very relevant for non-profit organi

zations because there is a considerable risk of alienation in relation

ships with the organization's clients. The greater part of non-profit 

organizations are not guided by the principle of giving satisfaction 

to their clients but rather by seeking donor satisfaction i.e. the 

person(s) or organization supplying the heaviest financial support. 

Marketing as a technique of management offers a number of instruments 

and concepts for maintaining effective relationships with target 

groups. 

This study should be considered an elaboration of the pioneering work 

of American researchers like Philip Kotler. It is supplementary as far 

as the following aspects are concerned: 

- Up till now marketing researchers in this special field have 

neglected the problem of measurement of organization's effectiveness 

in its relationship with clients. 

- Accomplished studies in this field of marketing are dominated by 

situations of non-profit organizations operating in typical American 

environments. European situations are different because of cultural 

and other regional differences. 

- In this study marketing principles are applied to labour market pro

blems which so far have not been elaborated in marketing theory. 

- As a result of the empirical work in this study we have developed 

an instrument or procedure which may guide non-profit organizations 

towards a more client-centered performance. 
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This book is cornposed of three parts: 

I. In part I the theoretical bases of the study are discussed as well 

as the rnultidisciplinary character of marketing as a science. 

2. Part II reports on the empirica! research in a nurnber of non

profit organizations. 

3. The third part concludes the book with a description of the instru

ment or procedure which as a result of the study has been designed 

for marketing developrnent in non-profit organizations. 

The contents of the subsequent chapters of this book are, in short, as 

fellows. 

Chapter I is the introduetion of the book with a statement of the 

problern, the research rnethodology used, the positioning of the research 

project and . a description of the boak's contents. In chapter 2 the 

marketing theory is discussed, in particular the generic character of 

it as well as its irnportance as a rnultidisciplinary area of decision 

rnaking. Chapter 3 deals with the marketing of services and the 

particular problerns of marketing in this sector of activity. In the 

first part of this chapter the economie irnportance of the service 

industry is described and the different conditions of rnanaging the 

production of services, as cornpared with the management of the pro

duction and marketing of physical products. 

The fact that non-profit organizations are nearly always service

producing entities makes it necessary to consider the particular 

situations in which these entities are operating. Chapter 4 deals 

with the concept of organizational effectiveness as regards the pro

vision of values for its target groups. In the absence of profit 

figures as a yardstick for this effectiveness, other control rneasures 

are necessary. To this end contributions of management control theory 

as applied to non-profit-activities are discussed. This chapter con

cludes part I of the book. 

Chapter 5 gives an overview of the application of marketing principles 

in a nurnber of service industries with a non-profit character like 

welfare organizations, health organizations, educational and in

forrnation organizations, action organizations, the public sector and 

menher organizations. 
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Specific problems with the application of marketing in different not

for-profit service industries are discussed. This chapter is both 

based upon a survey of literature as on empirical work. This chapter 

also contains a consideration of the interaction between marketing 

science and public administration theories, as well as a reflection of 

pricing practices for government services. 

In chapter 6 a marketing management model is tested in four case 

studies of individual non-profit organizations. Chapter 7 describes 

the development of a marketing control system for a university com

puting centre by means of an attitude measureroent among users/clients. 

Chapter 8 reports on a research project concerning the application of 

marketing principles to labour market problems, in particular to some 

branches of Dutch governmental labour offices. 

It is based on research with three reeruitment departroents of in

dustrial firms, interviews with thirty job-searching persons and 

interviews with employees and managers of three labour offices. 

Chapter 9 concludes the empirica! part of the book with a summary 

overview of the results of the empirica! investigations. The limit

ations and bottlenecks in applying marketing principles in non-profit 

organizations are considered. 

The opening chapter (10) of part III of the book contains a des

cription of the procedure for developing organizations towards a more 

client-centered way of operating. In chapter 11, the final chapter of 

the book, the results of the whole research project are discussed and 

summarized. This chapter also contains a considerable uurober of 

recommendations on the subject of marketing for non-profit organi

zations as well as recommendations for continued research efforts 

which may be necessary to further develop knowledge on this particular 

field of marketing. 
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I 

Bij elke toewijzing van middelen door de overheid aan haar dienstver

lenende organisaties of subsidies aan particuliere organisaties zou 

een deel van die middelen moeten worden bestemd voor de marketing- en 

control-functie. 

II 

Organisaties, die beogen een doelgroep bewust te maken van maatschap

pelijke problemen komen vaak door zwak beleid niet veel verder, dàn 

het bij herhaling bewust maken van de reeds lang bewust gemaakten. 

III 

Gezien de overeenkomst in beleidsproblematiek ten aanzien van de 

relatie met. cliënten, dienen ook stafafdelingen binnen particuliere 

ondernemingen tot de verzameling van organisaties zonder winstoog

merk te worden gerekend. 

IV 

De overheid realiseert zich helaas onvoldoende, dat toepassing van het 

profijtbeginsel een marketing-beslissing van de eerste orde is. 

V 

Veel bedrijven worden zo geobsedeerd door de korte termijnproblematiek, 

dat beleid volgens marketing-beginselen daar onmogelijk is . Het op

richten van een marketing-afdeling of het verrichten van marktonder

zoek kan in die situatie op zijn best worden beschouwd als kostbare 

lippendienst aan marketing als concept. 

VI 

Het volstrekt gescheiden optrekken van enerzijds het vakgebied externe 

organisatie (industrial organisation) en anderzijds de vakgebieden 

marketing en strategische beleidsvorming moet ernstig worden betreurd. 

n.a.v.: M.E. Porter, "The contribution of Industrial 

Organization to Strategie Management", Academy 

of Management Review, 6 (1981), 4, pp. 609-620. 



VII 

In de economische politiek en de advisering daaromtrent wordt te 

weinig rekening gehouden met het feit, dat de uitkomsten ervan het 

resultaat zijn van micro-economische beslissingen. Inzicht in bijvoor

beeld het gedrag van ondernemers op micro-niveau kan de effectiviteit 

van het overheidsbeleid op dit terrein aanzienlijk doen toenemen. 

n . a.v.: J . E. Andriessen, "Een zweepslag voor de inves

teringen", Economisch-Statistische Berichten, 6 7, 

(1982), 3356, pp. 547-549. 

A. van der Zwan, "Het plan Schouten: een af

wijzend oordeel", Economisch-Statistische Be

richten, 67, (1982), 3378, pp. I 148-1153. 

VIII 

Tussen de zich thans ontwikkelende centralistische en ambtelijke be

heersing van het wetenschappelijk onderzoek enerzijds en de volledig 

onvoorwaardelijk gefinancierde academische vrijheid anderzijds, be

vindt zich een tussenweg van decentrale beheersing met meer respect 

voor de capaciteiten van de bekwame individuele onderzoeker. Het op

richten van zelfstandiee, met de universiteiten verbonden, onder be

kwame leiding opererende, onderzoekinstituten is zo'n tussenweg. 

n.a.v.: W.F. Haak, "De problemen van de overheid (II): 

De fantasieloze invulling van de democratie", 

Financieel Dagblad IS dec. 1982, blz. 13. 

IX 

De suggestie van Lems om van maatschappelijke organisaties, die zich 

vertegenwoordigd willen zien in adviesorganen, contributie te vragen 

in plaats van aan haar vertegenwoordigers een vacatiegeld uit te 

betalen, verdient serieuze overweging. 

n.a.v.: P. Lems, "Het profijtbeginsel voor adviesorganen", 

Economisch-Statistische Berichten, 67, (1982), 

3363, pp. 713. 



x 

Een gericht industriebeleid conform de voorstellen van de lvetenschap

pelijke Raad voor het Regeringsbeleid is noodzakelijk maar bij het 

langs deze weg scheppen van arbeidsplaatsen zal men niet voorbij kunnen 

gaan aan de differentia tie in de behoefte aan arbe idsplaatsen op de 

arbeidsmarkt. 

n.a.v.: J. van Wezel, "Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt. 

Een sociologische verklaring voor de groei van 

niet-aktieven". Saaiale Wet eneahappen, 25, (1982), 

I, pp . 25-53. 

XI 

Een uiterst pijnlijk verschijnsel in het Westerse sociaal-economische 

systeem van dit moment is, dat een snel stijgende werkloosheid ge

paard gaat met een steeds zwaardere belasting van de werkenden. 

XII 

Er zijn bezuinigingen in organisaties die zo gespeend zijn van enige 

visie, dat ze doen denken aan de automobilist die uit zuinigheidaover

wegingen besluit om defecte ruitenwis sers niet meer te vervangen. 

XIII 

Het gegeven, dat het cabaret in Nederland, in tegenstelling tot de 

meeste andere vormen van beeldende en expressieve kunst, een volledig 

ongesubsidieerd bestaan kan leiden, vormt het beste bewijs van zijn 

aanzienlijke maatschappelijke betekenis . 

XIV 

De schouders zijn zowel voor linkse politici, die steeds op zoek zijn 

naar de sterkste schouders, als voor rechtse politici, die bij voort

during de schouders er onder willen zetten, kennelijk essentiële 

lichaamsdelen. In dat licht bez ien is het merkwaardig, dat beide 

gr oepen (nog) nie t schouder aan schouder kunnen staan voor een ge

zamenli j k be le i d. 




