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I. Inleiding. 

Tijdens het voorjaar van 1972 wordt op initiatief van Prof. Botter 

Marketing als keuzevak in het programma van de afdeling bedrijfs

kunde opgenomen. Sinds het eerste werkcollege hebben tot en met 

het najaar van 1974 ruim 130 studenten in de bedrijfskunde via 

deelname aan het werkcollege van het specifieke probleemgebied 

marketing kennis genomen. Deze kennismaking was voor enkele studen

ten aanleiding om hun zelfstandig onderzoek tijdens de 12-fase toe 

te spitsen op een probleem in de sfeer ~an de marketing.Vijf 

daarvan hebben inmiddels hun zelfstandig onderzoek afgesloten, an

deren zijn daarmee bezig of beginnen er binnenkort mee. Ook tekenen 

zich geleidelijk de contouren af voor specifieke onderzoekgebieden 

die, gelet op de kriteria zoals die door de onderzoekscommissie wer

den geformuleerd, werkterrein kunnen zijn voor bedrijfskundig onder

zoek. De betekenis van marketing als probleemgebied binnen het kader 

van de bedrijfskunde wordt daarmee duidelijker, hetgeen voor ons aan

leiding is tot het opstellen van deze nota, waarin enkele mogelijke 

lijnen worden aangegeven voor de verdere ontwikkeling van het onder

wijs en onderzoek op het gebied van de marketing binnen deze afdeling 

bedrijfskunde. 

2. Marketing in ontwikkeling. 

De ontwikkeling van de marketing wordt door de marketing-theoreticus 

Bartels (I) globaal verdeeld in vier fasen: 

a) De fase waarin geen sprake is van theorievorming (tot 1930). Deze 

fase heeft als hoofdkenmerk de ontdekking van het probleemgebied 

en het ontstaan van concepten. Dit gebeurt fragmentarisch: econo

men ontwikkelen prijstheorieen; men beschrijft de organisatie en 

techniek van de handel (zie bijv. Haccou (2» m.a.w. de distribu

tie; met de opkomst van de monopolistische concurrentie en het 

geleidelijk verdwijnen van de volledig vrije mededinging wordt de 

invloed van de reclame belangrijk, waaraan in de V.S. met name 
/ 

door psychologen een bijdrage wordt geleverd. De concepten van 

place, time en form utilities worden ontwikkeld. Het gaat echter 

om losse stukken en er is geen sprake van een integrale visie. 
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b) De fase van de toegenomen belangstelling voor theorievorming (1930-

1950) hetgeen tot uitdrukking komt in het "Report of the Definitions 

Committee" van de American Marketing Association (3) waarin men 

marketing definieert als: "Marketing is the performance of business 

activities that direct the flow of goods and services from producer 

to consumer or user". 

c) De derde fase, waarin theorievorming plaatsvindt (I950-heden). In 

deze fase worden voor een belangrijk deel nog vanuit de verschil

lende disciplines theorieen ontwikkeldx). Een ander voorbeeld is de, 

wat men zou kunnen noemen, econometrische school: de prijstheo

rieen worden zodanig aangevuld met meer marktbeinvloedende varia

belen dat een realistischer en voor marketing doeleinden operatio

nelere theorie resulteert. Palda (5), Michwitz (6), Lambin (7) en 

in ons land Verdoorn (8) hebben in belangrijke mate aan de ont

wikkeling van econometrische modellen voor het marktgebeuren bij

gedragen. Vanuit de psychologie worden modellen geconstrueerd ten

einde het consumentengedrag te verklaren en te voorspellen. Engel, 

Kollat en Blackwell (9), alsmede Howard en Sheth (10) hebben onder 

meer consumentengedragsmodellen ontwikkeld~~). De behoefte aan een 

interdisciplinaire benadering van Marketingproblemen wordt in een 

artikel van Lazer (14) benadrukt. 

~) Borden (4) introduceert het concept van de marketing mix: de 
comb ina tie van stuurvariabelen waarmee de onderneming de afloop 
van het marktproces kan beinvloeden. 

~%) De ontwikkeling van kwantitatieve modellen komt in deze fase en 
vooral sinds 1964 eerst goed op gang. Urban en Montgomery (11) 
en Kotler (12) hebben in resp. 1969 en 1972 de stand van zaken 
uitvoerig geinventariseerd en gepubliceerd in een tweetal stan
daardwerken 0Ihet gebied van de kwantitatieve Marketing modellen. 
Voorts zij verwezen naar het recente proefschrift van Leeflang 
(13) over dit onderwerp. 
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d) Een vierde fase die men kan onderscheiden en waarvan men het be

gin rond 1965 zou moeten zoeken wordt door Bartels de fase van 

de metatheorie genoemd: het werkterrein van de marketing beperkt 

deh eigenlijk niet tot uitsluitend de afzetmarkt, maar omvat 

aIle relaties en vooral aIle transacties van een systeem met 

zijn omgeving. Kotler, Levy en Zaltman (15) hebben in recente 

publikaties aan deze ruimere opvatting van marketing aandacht 

besteed. Kotler's ruimere opvatting van marketing leidt tot de 

definitie van marketing als de verzameling menselijke activitei

ten die zijn gericht op het bevorderen en afwikkelen van ruil

transacties. Bij deze ruil kan het gaan om allerlei waarden en 

dit beperkt zich niet tot geld en goederen (i.c. de klassieke 

economische ruilrelatie) maar ook andere waarden zoals ideeen, 

onderwijs, vermaak, enz •• De transactie speelt zich af tussen 

twee partijen waarvan men de ene partij in de meest ruime zin 

"leverancier" zou kunnen noemen en de andere partij "afnemer". 

De leverancier, een bedrijf, instelling, actiegroep of persoon, 

heeft in het algemeen een aantal middelen tot zijn beschikking 

om de afloop van de transactie te belnvloeden. Dit is echter ook 

het geval voor de consument (Zie Kotler, lit. 16). 

De terreinen waarop zich de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 

van de marketing momenteel afspelen en die door Aaker (17) in een 

recent artikel op overzichtelijke wijze werden weergegeven zijn de 

volgende. 

1) Modellenbouw en modellentoetsing; centraal hierbij staat het 

bepalen van de causale samenhang tussen marketing variabelen en de afloop 

van het marktproces in termen van omzet en winst c.q. nut voor de afnemer. 

2) De integra tie van gedragswetenschappen en mathematische modellen: 

integratie kan op twee manieren (simultaan) plaatsvinden 

- gedragswetenschappen gebruiken om moeilijke meetproblemen op 

te lossen 

- mathematici gebruiken om harde modellen op te stellen voor 

zachte gedragstheorieen (een voorbeeld is het simulatiemodel 

van Amstutz (18». 
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3) Uitbreiding van het werkterrein in de richting van 

- strategische beslissingen (zie de modellen voor produktontwik

keling; opbouw ondernemingsimago) 

- rekening houden met het consumentisme: andere maatstaven ont

wikkelen voor het evalueren van de afloop van het marktproces 

- marketing buiten consumentensfeer (industriele marketing, 

marketing voor non-profit-instellingen, multinationale 

marketing) 

4) Een verbetering en verdieping van het inzicht op deelgebieden 

zoals de marktsegmentatie, het begrip merkentrouw en de modellen 

voor mediaplanning, e.d .. 

5) Bet verhogen van de operationele waarde van de ontwikkelde 

marketingmodellen. Bierbij kan men met name denken aan de reIa

tie tussen de manager en de wetenschapper. Ter overbrugging van 

bestaande afstanden tussen beiden stelt Green (19) een tussenper

soon voor in de vorm van een "research generalist". 

3. Complexiteit van marketing problemen. 

Of schoon 1n het afgelopen decennium een groeiend aantal wiskundige 

modellen voor marketing problemen zijn ontwikkeld, zoals in de 

voorafgaande paragraaf reeds werd aangegeven, moet toch worden ge

constateerd dat de operationele waarde veelal beperkt bIijft. Bet 

inzicht in de problematiek is door deze modellenbouw weI aanzien

lijk vergroot. De ontwikkelde modellen zijn veelal van fragmenta

rische aard en geintegreerde marketingmodellen ontbreken nag geheel. 

De oorzaken die hiervoor zijn aan te wijzen hebben betrekking op de 

complexiteit van marketing problemen. Een integraal marketingmodel, 

zoals in fig. 1 aangegeven zal omvatten: 

fig. 1. integraal marketingmodel. 
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u(t) = Marketing stuurvariabelen (geclassificeerd in de categorieen: 

prijs, produkt, promotie, distributie) 

x(t) = Omgevingsvariabelen (concurrentiepatroon, marktvorm, overheids

beleid, actiegroepen, economische ontwikkeling, cultuur) 

Y(t) = Marktaandeel, omzet, rendement, bereik, waardering, kennisniveau, 

attitude of een ander criterium 

s(t) = Toestandvariabele; marktsituatie in periode t. 

Omtrent de relatie Y(t) = f(u(t)' x(t)' s(t» kan het volgende worden 

opgemerkt: 

- de relatie tussen input en output is complex (niet-lineair e.d.) 

- de relatie is instabiel van aard 

- er doen zich meetproblemen voor bij het kwantificeren van de ver-

schillende variabelen 

- het concurrentiegedrag is nauwelijks te voorspellen 

- het gaat om gedrag van individuele consumenten, groepen consumenten 

en van organisaties. 

Tenslotte is er een duidelijk mentaliteitsverschil tussen de model

ontwikkelaar en de marketing beslisser, een probleem waarop in het 

voorafgaande reeds is gezinspeeld. Bet ontwikkelen van een integraal 

marketingmodel noopt ons zo ongeveer tot het ontwikkelen van een mo

del voor de omgeving. Ergens op de in fig~ 2 afgebeelde schaal tus

sen de beide schaalpolen vinden we het integrale marketingmodel, dat 

intuitieve 
beslissing 

eenvoudig 
model 

minder 
eenvoudig 
model 

tamelijk 
complex 
model 

ingewikkeld 
model 

optimaliserend 
beslissings
model 

- we~n1g informatie 
opbouw marketing infor-) 

matiesysteem 

- veel informatie 
- niet systematisch 

verzameld 
- moeilijk toegankelijk 
- nauwelijks verwerkt 

fig. 2. Mogelijkheden voor een integraal 

marketing model. 

- sys tematisch verzamel. 
- on-line toegankelijk 
- systematisch verwerkt 

als denkmodel dan weI als operationeel model een functie heeft. Ret 

ontwikkelen van een optimaliseringsmodel (rechterpool) voor opera

tionele doeleinden is een utopie; als denkmodel is het leerzaam. 
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Anderzijds is het beslissen op baJis van intuitie en weinig informa

tie, dus zonder model, uiterst riskant. Ergens tussen beide polen 

ligt voor iedere organisatie op een verschillende plaats het meest 

geeigende model, dat: 

- onzekerheid vermindert naarmate het informatiesysteem perfecter 

werkt 

operationeler 1S naarmate het voor de marketing manager inzichte

lijker en hanteerbaar is, dus een eenvoudig model. 

Een integraal marketing model dat een afspiegeling moet vormen van 

de complexe marktwerkelijkheid zal een gecombineerd produkt van meer 

disciplines moe ten zijn. In de volgende paragraaf wordt hierop nader 

ingegaan. 

4. De interdisciplinaire benadering van marketing problemen. 

De afgelopen decennia is vooral in de Amerikaanse marketing-literatuur 

aan de interdisciplinaire benadering van marketingproblemen veel bete

kenis gehecht. 

De interdisciplinaire benadering in de marketing wordt door William 

Lazer (14) als voIgt gedefinieerd: 

"The interdisciplinary approach to marketing refers to the use of all 

disciplines - social, 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 to the blending and cross-fertilizations of 

various disciplines and their solidification in marketing thought. 

Through the integration more widely applicable and useful marketing 

concepts and generalizations are evolving". 

De voornaamste reden dat aan de interdisciplinaire benadering van 

marketing problemen zorn belangrijke waarde moet worden toegerekend 

is gelegen in het werkterrein van de marketing. Zoals in het voor

afgaande duidelijk is geworden heeft men in de marketing te maken 

met: 
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- gedrag van individuele consumenten 

- gedrag van groepen consumenten 

- gedrag van ondernemers 

- gedrag van andere instituties (overheid, non-profit-instellingen) 

- typische marktvraagstukken. 

Over al deze gebieden zijn vanuit iedere discipline afzonderlijk 

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

staande theorieen. Deze eenzijdig opgestelde theorieen blijken voor 

de oplossing van marketingvraagstukken vaak ontoereikend. Zo blijkt 

bijvoorbeeld de nutstheorie uit de economie niet als zodanig bruik

baar ter formulering van marketingconcepten over het consumenten

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

logie en sociologie is daarvoor noodzakelijk (20). 

Pogingen om tot kwantificering van relaties in de marketing te komen 

zullen niet slagen tenzij men voor een dergelijke meting tevens ge

bruik maakt van gedragswetenschappelijke concepten. 

William Lazeronderscheidt de disciplines naar hun bijdrage in de 

marketing als voIgt: 

1. Disciplines die op directe wijze verbonden zijn met marketing 

(micro-economie, organisatiekunde, financiering en administratie

ve organisatie). Onder "direct" wordt hier verstaan: "disciplines 

investigate many marketing problems and subject as part of their 

normal approach". 

2. Disciplines die menselijk gedrag bestuderen (psychologie, socio

logie 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

disciplinary to the interdisciplinary stage". 



-

-

- 9 -

Disciplines die in belangrijke mate toepassingen hebben geleverd zijn: 

- informatica 

- cummunicatieleer 

- demografie 

- economie 

systeemleer 

wiskunde 

- operations research 

- psychologie 

sociale psychologie 

- sociologie 

- statistiek 

Enkele voorbeelden van marketingproblemen en de bijdragen uit de ver

schillende disciplines zijn de volgende: 

Discipline: 

algemene economie 

bedrijfseconomie 

econometrie 

operations research 

psychologie 

Sociale psychologie en 

sociologie 

Marketingmodel, -theorie 

prijstheorie, prijselasticiteitsbegrip. 

break-even analyse, commerciele budgettering, 

prijscalculatie, assortimentskeuze, strategie

keuze, investeringsselectie. 

meting van cumulatieve reclame-effecten 

(Koyck-model), econometrische marketing mix

modellen. 

mediaplanning d.m.v. lineaire programmering. 

consumentengedragsmodellen; meting van het 

reclame-effect; koopgedrag, koopgewoonten en 

koopmotieven verklaren aan de hand van moti

vatie perceptie, attitude en leerproces. 

modellen van marktsegmentatie, groepsproces

sen en -factoren en hun invloed op het kopen. 

interactie tussen groep en individu in rela

tie tot het koopgedrag. 
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De commerciele bedrijfseconomie is een benadering van het marketing 

vraagstuk in de zojuist geschetste betekenis met de nadruk op be

drijfseconomische aspecten van het probleem, evenals de psychologi

sch~enadering een accent kent op psychologische aspecten. Een be

grip bijv. als prijsbewustzijn, dat in de marketing een belangrijk 

begrip is, zal door economen gerelateerd worden aan het geldinkomen, 

psychologen daarentegen kiezen als indicatoren hiervoor persoonlijk

heidskenmerken of de koopgewoonten. Een synthese van beide benade

ringen zal wellicht tot meer verklarende en/of meer operationele mo

dellen leiden. Figuur 3 brengt de situatie met verschillende disci

plines die op marketinggebieden werkzaam zijn in beeld. 

~~,,~~SOCi010~ 

interdisc 
plinaire 
modellen 

~= 

fig. 3. Marketing monodisciplinair en interdisciplinair 

benaderd. 

monodisci
plinaire 
marketing 
modellen 

commerciele 
bedrijfs
economie 

Voor het ontwikkelen van interdisciplinaire marketingmodellen, die 

leiden tot een verbeterde extern gerichte besturing van de organi

satie, biedt de studierichting bedrijfskunde gunstige mogelijkheden. 
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5. Marketing als bedrijfskundig.probleemgebied. 

In het beleidsplan van de afdeling bedrijfskunde treffen we het vol

gende aan omtrent de bedrijfskundige ingenieursopleiding aan de T.H.E: 

"De bedrijfskundige ingenieursopleiding heeft tot doel wiskundig en 

natuurwetenschappelijk geschoolde academici op te leiden, die het be

drijf kunnen zien als een systeem van technisch-economische en sociaal

psychologische factoren en in staat zijn om maatschappelijke functies 

te vervullen waarbij de analyse, het ontwerp en de besturing van zulk 

een systeem het meest essentiele element is". Hierin valt vooral op, 

dat de besturing van het systeem een essentieel element is. Dit wordt 

nog eens bevestigd door de bevindingen van de onderzoekscommissie die 

voor het beoordelen van onderzoekprojekten op hun bedrijfskundige re

levantie het besturen van organisaties als een essentieel criterium 

beschouwt. Tot nu toe is daarbij de aandacht vooral gericht op wat er 

in het bedrijf gebeurt in tegenstelling tot de opleiding tot bedrijfs

kundige aan de Interfaculteit van de Erasmusuniversiteit en de 

Technische Hogeschool te Delft, waar men meer aandacht geeft aan de 

omgeving van het bedrijf en aan de wijze waarop het bedrijf zich te

genover zijn omgeving opstelt (21). 

Een belangrijk deel van de beslissingen die in het kader van de be

sturing van een organisatie moe ten worden genomen hebben betrekking 

op problemen waarin omgevingsvariabelen of omgevingstoestanden een 

voorname rol spelen. Wij noemen bijvoorbeeld gebieden als: verkoop

beleid, inkoopbeleid, voorraadbeleid, personeelsbeleid, financieel 

beleid, kwaliteitsbeleid, externe distributie enz. Aan de omgeving 

ontleent het bedrijf haar zin van bestaan. De continulteit van. de 

organisatie, met name particuliere organisaties, is afhankeIijk 

van de afstemming van het beleid op de omgeving. 

Marketing in ruime Z1n heeft als werkterrein de besturing van orga

nisaties voorzover dat betreft het zich instellen op zijn omgeving. 

Dit kan enerzijds betekenen invloed uitoefenen op de omgeving en 

anderzijds het afstemmen van het interne beleid op de omgeving. 

Marketing in engere zin beperkt zich tot het beleid met betrekking 

tot het opereren op inkoop- en verkoopmarkt. (22). 
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Het zich instellen op de omgeving ~telt aan de organisatie, of dit nu 

een onderneming of instelling of een groep individuen of een politieke 

groepering is, bepaalde eisen. Een belangrijke eis is een informatie

systeem dat zich uitstrekt tot de omgeving, teneinde te komen tot waar

neming van 

a) de verwachtingen die vanuit de omgeving t.a.v. het functioneren van 

de organisatie worden gesteld 

b) de te gebruiken communicatiekanalen 

c) de meting van het effect van beleidsmaatregelen op het gedrag van de 

onderneming. 

Wij zijn van mening dat het in de commerciele praktijk van het bedrijfs

Leven ontwikkelde marketing systeem mogelijkheden biedt om te komen tot 

een universeel aanwendbalr model voor de transacties van een organisatie 

met haar omgeving. Ret is daarbij geen vereiste dat de doelstelling het 

maken van winst of het streven naar continuiteit zou moeten zijn. De 

doelstellingen van de meeste ondernemingen stellen restricties aan het 

marketingbeleid: het afstemmen van het beleid op de behoeften van af

nemers voorzover dit een winstgevende zaak ~s. Ret is daarom een mis

verstand te veronderstellen dat aileen via het streven naar winst of 

voldoende rentabiliteit, zoals dit in de Westerse samenleving met een 

in belangrijke mate vrije ondernemingsgewijze produktie voorkomt, een 

efficient en op afnemers afgestemd beleid mogelijk zou zijn. Behoeften 

van consumenten die weliswaar hoge prioriteit hebben (zuivere lucht, 

goed openbaar vervoer, geestelijk welzijn enz.) worden niet bevredigd; 

andere behoeften met een lagere prioriteit worden wei bevredigd. Het 

allocatie-instrument van het prijsmechanisme wordt in haar werking in 

belangrijke mate belemmerd door 

a) De invloed van de andere marketinginstrumenten: promotie, produkt 

en distributie. 

b) De uitermate gebrekkige w~Jze waarop de consument inzicht heeft in 

de mogelijkheden tot bevrediging van zijn behoeften en zijn ongeor

dende wijze van marktoptreden door afwezigheid van training op dit 

gebied. De opkomst van de consumentenorganisaties biedt hoopvolle 

perspectieven in dit opzicht. 
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c) Het optreden van de consument .;ordt gekenmerkt door onvoldoende 

inzicht in de eigen behoeften en de behoeften van het collectief 

van consumenten: de bevolking. Anderen vertolken vaak deze be

hoeften, waarbij het gevaar van bevoogding ontstaat (bijv. actie

groepen, belangengroepen, overheid e.a.). 

Verder is het een misverstand te veronderstellen dat het beleid van 

niet primair naar winst strevende organisaties, niet zou moeten wor

den afgestemd op de behoeften van haar elienten. In dit opzicht be

staat er binnen het overheidsapparaat, de politieke organisaties en 

andere instellingen een grote achterstand op menige onderneming in 

het bedrijfsleven. Het beleid van non-profit~organisaties is in zeer 

veel gevallen slechts afgestemd op de behoeften van de politieke lei

ders, de leiding van de: organisatie of andere actieve partieipanten. 

Voor enkele voorbeelden wordt verwezen naar lit. (23). 

Het voeren van een beleid gebaseerd op de prineipes yah het marketing 

model leidt tot betere allocatie van middelen, gelet op de afstemming 

op de behoeften van de samenleving en vermindert de kans op bevoog

ding van de zijde van de organisaties in de samenleving. 

6. Onderzoek en onderwijs 1n de marketing. 

2.:.'!'.:._Q!!~!:E~i:j2 
In het keuzecollege marketing wordt aandaeht besteed aan de marketing 

op het gebied van de consumentengoederen en -diensten, de marketing van 

industriele goederen en -diensten, de "non-profit marketing" en de toe

passing van kwantitatieve methoden en technieken in het marktonderzoek. 

Deze veelheid van onderwerpen leidt ertoe dat het keuzeeollege marketing 

slechts van orienterende aard kan zijn. Uitbreiding in de vorm van een 

projectgetint vervolg zou overwogen kunnen worden. 

6.2. Onderzoek 

Het onderzoekprogramma in de marketing binnen de afdeling bedrijfskunde 

zou zieh, gelet op het voorafgaande en rekeninghoudend met de orienta tie 

van de T.H. Eindhoven en het eigen karakter van de afdeling bedrijfskun

de, ons inziens vooral moeten richten op: 
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a) Het ontwikkelen van de industriele marketing en in het kader daarvan 

de studie omtrent het koopgedrag van organisaties; het produktbeleid 

enassortimentskeuze voor industriele organisaties. 

b) Het ontwikkelen van de marketing voor non-profit-organisaties, zo

als overheidsinstellingen en andere organisaties zonder wi~st

doel. 

Eerste aanzetten voor beide categorieen zijn reeds tot stand gekomen 

door het onderzoek van Komhoff (24) naar het koopgedrag van afnemers 

van professionele apparatuur en het verkennend onderzoek van van der 

Hart en van Reeken naar de toepassing van het marketingmodel als 

richtsnoer voor het beleid van het rekencentrum van de Katholieke 

Hogeschool Tilburg. 

§~J~_QgQ~!Eii2_~n_2gQ~!~2~~_Y2g~i!_~~~!_Qi2£iElig~2' 
Zoals eerder in deze nota is aangetoond vereist het onderzoek op het 

gebied van de marketing een benadering vanuit meer disciplines dan 

aIleen vanuit de economie. Ook in het onderwijs zijn bijdragen van 

meer disciplines vereist. Hierin wordt in het keuzecollege marketing 

voorzien door een college consumentengedrag door Drs. van Agt en 

een college over organisatie en produktbeleid door Prof. Botter. 

In het onderzoek en de algehele voorbereiding en verzorging van het 

onderwijs bestaan behalve bovenvermelde ad-hoc colleges geen bij

drag en van andere disciplines dan de economie. Wij geven in overwe

ging ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het onderwijs en 

het onderzoek in de marketing binnen de afdeling bedrijfskunde, te 

komen tot een uitbreiding van de onderwijs- en onderzoekcapaciteit 

waarbij in eerste instantie te denken valt aan een gedragswetenschap

pelijke bijdrage. Voor een dergelijke uitbreiding staan ons de 

volgende wegen open: 

a) Uitbreiding van de groepen Organisatiepsychologie of Organisatie

kunde met een gedragswetenschapper,die vertrouwd is met marketing 

vraagstukken en begrippen,die deelneemt in de onderwijs- en on

derzoekactiviteiten op het gebied van de marketing. Gedacht zou 

kunnen worden aan een economisch psycholoog1). 

b) Een uitbreiding van de groep bedrijfseconomie met een economisch 

psycholoog. 

c) Samenwerking met geinteresseerde gedragswetenschappers buiten de 

T.H.E. (Bijv. de vakgroep eco'1omische psychologie in Tilburg). 

I) De economische psychologie is een nieuwe postkandidaats speciali
satie in de Tilburgse psychologie faculteit. Zie voor bijzonder
heden omtrent deze opleiding (26). 
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De oplossing genoemd onder c) komt ons als de minst geschikte v~~r, 

aangezien het specifieke karakter van de bedrijfskunde dan minder 

tot zijn recht zal komen en omdat de continuiteit van deze samen

werking afhankelijk is van beslissingen die buiten de a£deling wor

den genomen bij de betrokken andere ins telling voor wetenschappelijk 

onderwijs. Tenslotte is er nog het alternatief om geen uitbreiding 

te geven aan onderzoek en onderwijs in de boven bedoelde zin. 

7. Sa~envatting. 

In deze nota "marketing en bedrijfskunde" hebben wij getracht om de 

positie van marketing als bedrijfskundig probleemgebied te verduide

lijken, waarbij wij tot de volgende conclusies zijn gekomen: 

Ret element besturen, en dan weI voorzover het betreft de afstem

ming van een organisatie op de omgeving i.e. de verschillende mark

ten waarop men opereert, vormt een essentieel onderdeel van het 

marketingvraagstuk. De relatie marketing - bedrijfskunde is daar

mee in voidoende mate getoond • 

. Vanuit verschillende disciplines heeft men bijdragen, al of niet 

in de vorm van theorieen en modellen, geleverd aan de oplossing 

van marketing vraagstukken. Er bestaat behoefte aan syntheses van 

deze verschillende benaderingen. Voor het ontwikkelen van inter

disciplinaire marketingmodellen, die leiden tot een verbeterde 

extern gerichte besturing van de organisatie, biedt de studierich

ting beddj fskunde gunstige mogelijkheden • 

• Als mogelijke lijnen voor de verdere ontwikkeling van het onder

zoek en het onderwijs in de marketing binnen de afdeling bedrijfs

kunde worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

a) Ontwikkeling van het onderzoek in de richting van de industriele 

marketing en de marketing voor non-profit-organisaties waarvoor 

eerste aanzetten reeds zijn gedaan. 

b) Ret keuzecollege marketing, dat beoogt een orientatie te geven 

en daarom qua inhoud breed is samengesteId, uit te breiden wel

Iicht in de vorm van een projectgetint vervolg. 
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c) Bij capaciteitsuitbreiding als gevolg van de onder a) en b) aan

gegeven ontwikkelingen gaat de voorkeur uit naar een uitbreiding 

in de gedragswetenschappelijke richting, bij voorkeur een econo

misch psycholoog. 

Het heeft in de bedoeling gelegen van de samensteller van deze nota 

om namena de vakgroep bedrijfseeonomie andere vakgroepen een inzicht 

te geven in de inhoud, betekenis en ontwikkeling van de marketing en 

vooral de relatie tUBsen marketing en bedrijfskunde duidelijk te ma

ken. De in deze nota aangegeven mogelijke lijnen van ontwikkeling van 

onderwijs en onderzoek worden hierbij ter overweging gegeven. Concrete 

voorstellen zullen te gelegener tijd voorgelegd worden. 
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