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Marktondenoek lithograjisch bedri.if de Bedri.ifskundewinkel 

SAMENVATTING 

In dit verslag zlJn wij voor een lithografisch bedrijf nagegaan 
op welke wijze en met welke middelen het bedrijf nieuwe 
potentiele klanten dient te werven. 

Hiervoor hebben wij een SWOT-analyse uitgevoerd met 
daaropvolgend een concurrentie-analyse. 

Met deze informatie is uiteindelijk een benaderingsplan 
geformuleerd voor het benaderen van potentiele klanten. 

De belangrijkste conclusies voor een succesvolle 
benaderingswijze zijn een persoonlijke en klantgerichte 
benadering van de klant en het profileren van de sterke punten 
van het bedrijf. 

Ook is het belangrijk een continue verbetering van het produkt 
in zowel het aanbod als de service te bewerkstelligen en mee te 
gaan met de laatste technologische ontwikkelingen. 



Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

VOORWOORD 

Tussen het doctoraal project en de individuele stage biedt de 
studie Technische Bedrijfskunde weinig kansen om de opgedane 
theoretische kennis in praktijk te brengen. 

Teneinde toch enige extra praktijkervaring op te doen, klopten 
wij, de ondergetekenden, bij de Bedrijfskundewinkel aan. 

Er was een keuze te maken uit verschillende opdrachten. 
Wij hebben gekozen voor een opdracht van een lithografisch 
bedrijf. 

Deze opdracht bestond niet aIleen uit een marktonderzoek, maar 
bood ons daarnaast de gelegenheid de informatie uit dit 
marktonderzoek te vertalen in een benaderingsplan voor 
potentiele klanten. 

Het resultaat van deze opdracht kunt u terugvinden in dit 
verslag. 

Eindhoven, 26 september 1995 
Bart Goossens 
Egon Jungerius 
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Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

Hoofdstuk I 

INLEIDING 

We hebben onze opdracht uitgevoerd voor een grafisch bedrijf. 
Dit bedrijf is actief op het gebied van desk-top-publishing 
(DTP) en lithografie. 
Aan de hand van de volgende punt en zullen we het bedrijf en 
haar omgeving nader beschrijven. 

Branche-ontwikkeling: 

De DTP- en lithografiemarkt kenmerkt zich door een steeds 
verdere digitalisering. Veel bedrijven stoten het handwerk af 
en specialiseren zich op de digitale technieken. 
Daarnaast is er sprake van een hevige concurrentie en een 
lichte overcapaciteit, waardoor er een grote mate van 
klantafhankelijkheid bestaat. 
Bedrijven kunnen zich daarom aIleen onderscheiden ten opzichte 
van de concurrent door middel van het leveren van een hoge 
kwaliteit, het bezitten van een hoge servicegraad, 
leverbetrouwbaarheid en de prijs. 
Ook is de digitale fotografie sterk in opkomst. De ontwik
kelingen op dit gebied zijn in volle gang en digitale 
fotografie wordt in sommige bedrijven reeds toegepast. 
Het lijkt noodzakelijk om met deze ontwikkelingen mee te gaan 
om zo ook in de toekomst aan aIle klantenwensen te kunnen 
blijven voldoen. 
Op dit moment neemt het aanbod van opdrachten weer toe. 

Concurrenten: 

De markt bestaat uit veel kleine bedrijven en enkele grotere 
bedrijven. De financieel zwakkere bedrijven leggen het loodje 
door de onderlinge concurrentiestrijd en de slechte economische 
situatie van de afgelopen jaren. 
Enkele kleinere bedrijven sluiten onderlinge overeenkomsten af 
om op die manier hun concurrentiepositie te verbeteren en zo 
goed mogelijk aan de vraag te kunnen blijven voldoen. 

Klanten: 

De klantenkring bestaat uit uitgeverijen, reclamebureau's en 
drukkerijen. 
De huidige klanten van het bedrijf zijn trouw. Bestaande 
relaties wijzigen niet. 
De klantenkring is voornamelijk streekgebonden vanwege de 
logistieke mogelijkheden van het bedrijf. Grote klanten zijn 
echter altijd welkom. 

- I -



Marktollder:wek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskulldewinkel 

Bedrijf: 

* 

* 

* 

* 

Doelstelling van het bedrijf is continuXteit en winst op 
de lange termijn. 

Aantal werknemers; 2 

en 1 stagiaire. 

Leeftijd bedrijf; 2 jaar. 

(beiden in de functie van 
aandeelhouder/eigenaar) 

De klantenkring en inboedel zijn overgenomen van een ander 
lithografisch bedrijf. 

Karakteristieken; Jong en dynamisch bedrijf. 
Grote betrokkenheid door de combinatie van werknemer en 
eigenaar in een persoon. 

- 2 -



Marktonderzoek lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

Hoofdstuk 2 

PROBLEEM-ANALYSE 

Het probleem kan als voIgt worden samengevat. 

De opdrachtgever heeft onlangs geYnvesteerd in nieuwe 
hoogwaardige technologie. Door deze investering opent zich 
een nieuwe potentiele markt met vee I mogelijkheden op het 
gebied van digit ale technieken. 
Er bestaat behoefte aan nieuwe klanten die met deze 
techniek bediend kunnen worden en dan vooral klanten die 
met periodieke opdrachten een stuk continuYteit in het 
werkaanbod kunnen waarborgen. 
De opdrachtgever mist de specifieke kennis en het 
ontbreekt hem aan tijd om op een gestructureerde en 
systematische wijze op zoek te gaan naar deze potentiele 
klanten. 

Dit vormt de aanleiding tot het inschakelen van de 
bedrijfskundewinkel. 

Uit de probleemdefinitie kunnen we de volgende onderzoeksvraag 
afleiden: 

Op welke wijze en met welke middelen dient het zoeken naar en 
het werven van potentiele klanten te gebeuren? 

Deze onderzoeksvraag kan op zijn beurt weer vertaald worden in 
een aantal deelvragen: 

Wat/wie zijn de potentiele klanten en hoe groot is deze 
markt? 
Wat zijn de wens en en eisen van de klant? 
Wat is de positie van het bedrijf ten opzichte van de 
concurrenten in de markt? 
Met welke argument en kunnen de klanten benaderd worden? 
Hoe kunnen deze klanten het beste benaderd worden? 

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende punten: 
In de analyses worden zowel de huidige als potentiele 
klanten meegenomen. Het benaderingsplan is echter aIleen 
voor potentiele klanten opgesteld. 
Het onderzoek zal zich beperken tot het aanreiken van 
gereedschappen en een benaderingsplan. De daadwerkeljke 
benadering zal door het bedrijf zelf worden gedaan. 
Het bedrijf zal, gezien haar mogelijkheden op logistiek 
gebied, zelf moeten bepalen welke klanten met het 
benaderingsplan daadwerkelijk benaderd worden. 

- 3 -



Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

Hoofdstuk 3 

ONDERZOEKSAANPAK 

§1 Inleiding 

Om nieuwe klanten te werven zal men de eigen positie van 
het bedrijf ten opzichte van de concurrent in de markt 
nauwkeurig dienen te bepalen. 

Daarnaast zal moe ten worden bepaald wat de mogelijkheden 
en tevens de bedreigingen op de markt zijn voor het 
bedrijf. 
We zijn ons onderzoek begonnen met een SWOT-analyse om 
hierachter te komen, waarbij we deze hebben opgesplitst in 
een interne analyse en een externe analyse. Dit zal worden 
toegelicht in §2. 

Gebaseerd op de conclusies naar aanleiding van de analyses 
konden we een benaderingsplan opstellen. 
Wat het benaderingsplan inhoudt, kunt u lezen in §3. 
Het daadwerkelijke benaderingsplan zal uitvoerig worden 
besproken in hoofdstuk 6. 

Ter verduidelijking definieren wij nu eerst enkele 
begrippen: 

Potentiele klant. Dit zlJn uitgeverijen, drukkerijen en 
reclamebureau's binnen het logistiek 
gebied liefst met digitale opdrachten 
die nu nog met andere lithografen 
werken. 

Logistiek gebied. Regio Eindhoven plus bedrijven 
gesitueerd langs de route 
Eindhoven-Tilburg-Breda. 

SWOT-analyse. 

§2 SWOT - analyse 

(intern) Strength, Weakness 
(extern) Opportunity, Threats 

analyse. 

In de inleiding hebben wij reeds gezien dat de SWOT
analyse uiteenvalt in een interne en een externe analyse. 
Beide analyses zullen apart worden behandeld in een 
subparagraaf. 

De gebruikte procedure is echter in beide analyses 
hetzelfde. Deze procedure wordt navolgend beschreven. 

- De eerste stap in de procedure was het bepalen van de 
gegevensbehoefte. Welke gegevens waren nodig voor het 
uitvoeren van de analyse. 

- 4 -



Marktonderzoek Lithografisch bedrii/ de Bedrijfskundewinkel 

Dit was een heel belangrijke stap en er diende goed over 
te worden nagedacht, want indien deze stap fout zou gaan, 
dan zouden de volgende stappen ook geen waarde meer 
hebben. 
Het verzamelen en verwerken van onbruikbare gegevens 
levert immers geen bruikbare informatie op. 

- De tweede stap was het kiezen van een geschikte methode 
om de gegevens te verzamelen. 

- Stap drie was direkt daaraanvolgend het daadwerkelijk 
verzamelen van de gegevens. 

- Stap vier betrof het sorteren en weergeven van de 
gegevens. De gegevens moesten zodanig worden gesorteerd en 
weergegeven dat opvallende gegevens ook echt zouden 
opvallen. Belangrijke signalen mochten niet over het hoofd 
worden gezien. 

- Als laatste stap volgde de gegevensverwerking. Hierbij 
werden de gegevens (al dan niet gecombineerd) getrans
formeerd tot informatie op grond waarvan conclusies konden 
worden getrokken en aanbevelingen konden worden gedaan. 

De eerste en tweede stap zullen nu in de volgende 
subparagrafen voor respectievelijk de interne en de 
externe analyse behandeld worden. 
De overige stappen komen in de hiernavolgende hoofdstukken 
aan bod. 

§2.l Interne Analyse 

De interne analyse was de Strenght/Weakness-analyse. 
Deze analyse is uitgevoerd om zowel de sterke als de 
zwakke punten van het bedrijf te kunnen bepalen. 
V~~r uitvoering van het een en ander moesten wij de 
beschikking hebben over gegevens waarmee we de prestaties 
van het bedrijf op verschillende deelgebieden zouden 
kunnen beoordelen. 
Na overleg hierover met de opdrachtgever, werd besloten 
een telefonische enquete te houden onder de huidige 
klantenkring. De reden voor deze keuze en de door ons 
gestelde vragen kunt u terugvinden in de bijlagen 1 en 3. 
Tevens is daar een toelichting op de tot standkoming van 
de vragen bijgevoegd. 

§2.2 Externe Analyse 

De externe analyse is uitgevoerd om erachter te komen op 
welk gebied er kansen liggen bij potentiele klanten. 
Daarnaast was het de bedoeling er op die manier achter te 
komen wat er zich op de markt afspeelt. 

- 5 -



Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

De volgende zaken waren daarbij van belang om te weten te 
komen: 

Wat zijn de wensen en eisen van de (potentiele)klanten? 

Welke keuze- en beoordelingscriteria worden daarbij 
gebruikt? 

Wat zijn de toekomstverwachtingen, met name op het 
gebied van digit ale fotografie? 

Ook hierbij werd gekozen voor een telefonische enquete om 
deze gegevens te verzamelen. Dit keer echter werden zowel 
huidige als potentiele klanten benaderd. 

De gedetailleerde vragenlijsten plus de toelichting hierop 
kunt u terugvinden in de bijlagen 2 en 3. 

§2.3 Concurrentie Analyse 

Bij de interne analyse werd onze opdrachtgever beoordeeld 
door zijn huidige klanten. 
Doordat we de potentiele klanten om zo'n zelfde 
beoordeling hebben gevraagd van hun lithografen, konden 
wij met deze gegevens een indirecte concurrentie-analyse 
uitvoeren. 
Voor dit laatste verwijzen wij naar hoofdstuk 4. 

§3 Benaderingsplan 

Met de informatie die wij uit de SWOT-analyse gehaald 
hebben, was het mogelijk enkele conclusies en 
aanbevelingen te formuleren. 
Deze conclusies en aanbevelingen hebben wij vervolgens 
gebruikt om een benaderingsplan te maken, waarbij we 
rekening moesten houden met de doelstellingen van het 
bedrijf en de wijze waarop deze doelstellingen het beste 
gerealiseerd konden worden. 

Het plan moest daarbij informatie bevatten over hoe 
potentiele klanten het beste benaderd kunnen worden. 
Hierbij viel te denken aan zaken zoals via welke media en 
met welk promotiemateriaal. 

Daarnaast diende er in dit plan beschreven te worden met 
welke mogelijkheden een goede relatie mett klanten 
opgebouwd kan worden. 

In het algemeen komt het er op neer dat het 
benaderingsplan een stuk gereedschap is om nieuwe klanten 
voor het bedrijf te winnen en te behouden. 

- 6 -



Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

Hoofdstuk 4 

RESULTATEN VAN BET ONDERZOEK 

§1 Inleiding 

Bij de analyse van de onderzoeksgegevens was het zaak de 
gegevens zodanig te combineren en tegenover elkaar te 
zetten, dat waardevo1le informatie ontstond op grond 
waarvan bepaa1de patronen of structuren konden worden 
waargenomen. 
In dit hoofdstuk zu11en de resultaten worden weergegeven 
zoals we die uit de gegevens gedestilleerd hebben. 

De onderzoekgegevens kunt U terugvinden in de bijlagen 
4, 5 en 6. 
Hier en daar zullen de resultaten geYllustreerd worden 
door middel van tabe11en en grafieken, om bepaalde 
verschillen optisch te kunnen weergeven of accentueren. 
De conclusies en aanbevelingen die getrokken konden worden 
naar aanleiding van deze resultaten worden in het volgende 
hoofdstuk behandeld. 

§2 Resultaten van de interne analyse 

Zoals reeds in hoofdstuk 3 vermeld, hebben we voor het 
vinden van de zwakke en sterke punt en van het bedrijf een 
lijst opgesteld met 10 prestatie-indicatoren. 
Aan de hand van de score op deze indicatoren konden we de 
prestaties van het bedrijf meten. 
Naar aan1eiding van deze score konden we een oordeel 
vormen over de sterkte dan weI zwakte van het bedrijf op 
elk van de afzonderlijke punten. 

Een overzicht van de gemiddelde scores op elk van de 
afzonder1ijke punt en vindt U in de tabel op de vo1gende 
pagina. Voor een uitgebreider overzicht kunt U bij1age 4 
raadplegen. 

Wat hierbij opvalt is dat geen enkel punt wordt beoordeeld 
als zijnde zwak. Hooguit kunnen we onderscheid maken 
tussen sterke en minder sterke punten. Maar ook bij deze 
scheiding gaat het slechts om kleine verschillen. 
De punten waar het bedrijf het best op scoort zijn 
achtereenvolgens in volgorde van afnemende score
gemiddelden: 
leverbetrouwbaarheid - leversnelheid - flexibiliteit -
service en het persoonlijk contact met de klanten. 

De zwakkere of minst sterke punt en zijn de presentatie en 
het aangeboden dienstenpakket. 
Hierbij dient gezegd te worden dat het nog steeds zeer 
behoorlijke scores betreft en dat de integrale prestatie 
van het bedrijf dan ook een ruime voldoende haalt. 

- 7 -



Marktonderzoek Lithograflsch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

De kleine verschillen, gevonden d.m.v. de enquete, dienen meer 
als signaal, om eventuele punt en meer aandacht te geven; vooral 
in het licht van de externe kansen en bedreigingen, wat 
behandeld wordt in de volgende paragraaf. 

nr. prestatie-indicator gemidd. score 

1 kwaliteit van het werk 7,94 

2 service van het bedrijf 8,25 

3 totaliteit van het dienstpakket 7,34 

4 concurrerende prijs 7,56 

5 prijs/kwaliteitsverhouding 8,13 

6 leverbetrouwbaarheid 8,34 

7 leversnelheid 8,34 

8 persoonlijk contact met de 8,25 
klanten 

9 presentatie naar de klanten toe 7,25 

10 flexibiliteit 8,29 

tabel 4.2.1 

Naast een beoordeling door de klant hebben we het bedrijf ge
vraagd zichzelf te evalueren aan de hand van dezelfde presta
tie-indicatoren (voor gegevens zie bijlage 4). 
Door nu de score van het bedrijf op de verschillende punten 
naast die van de klanten te leggen kunnen we nagaan of de 
perceptie van het bedrijf overeenkomt met de mening van de 
klanten. Het een en ander is op een eenvoudige manier grafisch 
weergegeven (:f.1g. 4.2.1) • 

figuur 4.2.1 
iii klant 
r:za bedrijf 

~ o 
U 
tJl 

9,5~---------------------------------------------------

g~----~~--<.n--------VT------------~--------~ 

8,5 -t--------Y. 

2 3 4 567 8 
presta tie-indicator 
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Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

De verschillen zlJn expres wat versterkt weergegeven voor 
de duidelijkheid. 

We zien dat het bedrijf zichzelf vaak een wat hogere score 
geeft dan de klanten, met uitzondering van de leverbe
trouwbaarheid en de leversnelheid. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat het bedrijf weI goed 
scoort, maar dat de concurrentie dat ook doet en dus de 
score van de klanten als gevolg daarvan wat lager uit kan 
vallen. We zullen hierop terugkomen in de concurrentie
analyse in §4.4. 

We zullen nu in chronologische volgorde de vragen 
19 tim 23 van de vragenlijst voor de huidige klanten 
behandelen. 
Deze vragen zijn gesteld om een indruk te krijgen van het 
huidige reclamebeleid van het bedrijf. 

Op de vraag of de klanten bekend waren met aIle 
mogelijkheden die het bedrijf te bieden heeft (vraag 19) 
antwoordde 63% met ja en 37% met nee. 
Dit betekent dat nog bijna 40% van de klanten niet weet 
wat het bedrijf aIIemaal in huis heeft en dat is 
natuurIijk een slechte zaak. 

Ook waren we geinteresseerd in het feit of de huidige 
klanten zijn benaderd door het bedrijf of via een andere 
weg met het bedrijf in het kontakt zijn gekomen. 
Dit komt aan de orde in vraag 21 en een toelichting werd 
gevraagd in vraag 22. 

Het resultaat van vraag 21 is als voIgt: 
26% is benaderd door het bedrijf 
37% is zelf naar het bedrijf toegestapt 
37% van de ondervraagden wist niet hoe ze in contact 

gekomen is met het bedrijf. Dit kwam veelal omdat 
het bedrijf onlangs van eigenaar en van naam is 
veranderd en veel klanten van het oude bedrijf zijn 
overgenomen. 

De klanten die zelf naar het bedrijf zijn toegestapt, 
kunnen op verschiIIende manieren met het bedrijf in 
kontakt zijn gekomen. We hebben 3 verschiIIende manieren 
kunnen onderscheiden. 

De eerste mogelijkbeid is via een opdrachtgever die het 
bedrijf voorstelt als een goede gegadigde voor het Iitho
grafische werk. 
Ten tweede kan een bevriende relatie de klant at tent maken 
op het bedrijf. 
Als derde kan een ander bedrijf of partner de aanleiding 
zijn om voor het bedrijf te kiezen. 

- 9 -



Marktonderzoek Lithografisch bedrii/ de Bedrii/skundewinkel 

Centraa1 bij deze 3 moge1ijkheden staat het mond tot mond 
rek1ame aspect. Goede ervaringen met het bedrijf 
resu1teren in gunstige kritieken in dit rek1ame-circuit. 
De be1angrijkheid hiervan komt nog uitgebreider aan de 
orde in de volgende paragraaf. 

De 1aatste 2 vragen van de interne analyse hebben betrek
king op het aangeboden dienstenpakket van het bedrijf. 
Het betreft de vragen of k1anten met al hun opdrachten 
bij het bedrijf terecht kunnen (vraag 22) en of er nog 
diensten zijn die de k1anten graag aangeboden zouden 
willen zien (vraag 23). Bij beide vragen is een 
toelichting gevraagd om ook hier weer de antwoorden verder 
te kunnen ana1yseren. 
Uit vraag 22 b1ijkt dat 65% van de ondervraagden met al 
hun opdrachten bij het bedrijf terecht kan. Onze interesse 
gaat echter voora1 uit naar de redenen waarom 35% van de 
ondervraagden niet met al hun opdrachten naar het bedrijf 
gaat. 
De redenen varieerden van puur technische aard, b.v. het 
niet kunnen aanbieden van een dienst, tot redenen van meer 
ratione1e aard. 
Diensten die k1anten 
zijn de vo1gende: 

nog aangeboden zouden willen zien 
* foto-cd 
* beeldmanipu1atie 
* een vorm van 1ithografie zonder 

gebruik te maken van films 
* paintbox 

Bij navraag bij het bedrijf bleek dat a1 deze diensten 
reeds geleverd worden. Het komt er dus op neer dat de 
k1anten dit niet weten. In plaats van het niet kunnen 
aanbieden van een dienst gaat het hier om een 
communicatiefout. Dit kan er toe leiden dat k1anten voor 
genoemde diensten ten onrechte op zoek gaan naar een 
andere lithograaf. 

De 

* 

* 

overige meer ratione1e redenen zijn: 
V~~r e1ke opdracht wordt apart die 1ithograaf gezocht 
die de beste kwa1iteit/prijsverhouding biedt. 
Er wordt bewust gekozen om met meerdere lithografen te 
werken. Redenen hiervoor kunnen zijn: een risico
spreiding, of een tekort aan capaciteit bij een 
lithograaf. 

In de volgende paragraaf gaan we in op de externe vragen 
en resultaten. 
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§3 Resultaten van de externe analyse 

In deze paragraaf zullen we de resultaten uit de 
belangrijkheids-analyse en de open vragen van de externe 
analyse nader beschouwen. We gaan hierbij puntsgewijs te 
werk, te beginnen met het punt belangrijkheidsscore. Een 
overzichtelijk geheel van aIle antwoorden gegeven in de 
enquetes vindt U terug in de bijlagen 5 en 6. 

1. Belangrijkheidsscore 
V~~r de externe analyse hebben we 8 punt en opgesteld die 
sterke overeenkomst vertonen met, of vaak zelfs precies 
gelijk zijn aan de 10 prestatie-indicatoren uit §2. 

Dit hebben we gedaan om een beeld te krijgen van de 
belangrijkheid van elk van de indicatoren. 
Hierbij zijn 2 prestatie-indicatoren buiten beschouwing 
gelaten, omdat deze beter als open vragen behandeld konden 
worden. Het betreft hier de prijs/kwaliteitverhouding en 
de presentatie naar de klanten toe. 
Het is voor het bedrijf zeer interessant te weten welke 
punt en voor de klant zeer belangrijk zijn en hoe zij op 
deze punt en scoort. 
De resultaten zijn hieronder weergegeven, de gegevens en 
de analyse vindt U terug in bijlage 5. 

ZB = zeer belangrijk NZB 
B belangrijk HNB 

niet zo belangrijk 
helemaal niet belangrijk 

De scores zijn als voIgt: 
1 kwaliteit van het afgeleverde werk 
2 de service 
3 totale aangeboden dienstenpakket 
4 bekendheid van het bedrijf 
5 de leverbetrouwbaarheid 
6 de leversnelheid 
7 het persoonlijk contact met de klant 
8 flexibiliteit 

2. Classificatie naar aantal opdrachten 

ZB 
B/ZB 
NZB/B 
NZB/HNB 
ZB 
B/ZB 
B 
B/ZB 

Aan de hand van het aantal opdrachten kunnen we de klanten 
in 3 klassen splitsen: 

Klasse A: 
de "kleine" bedrijven die hooguit 1 opdracht per week 
aanbieden. 
Klasse B: 
de "middelgrote" bedrijven die gemiddeld meer dan 1, 
maar minder dan 5 opdrachten per week aanbieden. 
Klasse c: 
de "grote" bedrijven, die gemiddeld 5 of meer 
opdrachten per week aanbieden. 
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In de volgende figuur 4.3.1 hebben we weergegeven hoe deze 
klassen verdeeld waren in onze enquetes. 
Van 2 bedrijven waren er geen gegevens bekend over het 
aantal opdrachten. Deze twee vormen samen een vierde 
groep, de overige (D). 

figuur4.11 

I!I k1eine bedrijven 
g middelgrote bedrijven 
Illli grote bedrijven 
&l overige 

3. Classificatie naar soort opdracht 
Binnen elke klasse bekijken we de soort opdrachten. 
De soort opdracht wordt beschreven aan de hand van 2 
variabelen met iedere 3 mogelijkheden, namelijk: 

de opdrachtsgrootte; klein, groot, klein en groote 
het kwaliteitsniveau; standaardwerk, hoogwaardige 
kwaliteit, beide. 

Bij klasse A krijgen we de volgenderesultaten: 
Van de 6 bedrijven bood 33% zowel kleine als grote 
opdrachten aan en 67% slechts kleine opdrachten. 
Een bedrijf (17%) bood aIleen standaardwerk aan. 
Twee bedrijven (33%) boden zowel standaardwerk als 
hoogwaardig kwaliteitswerk aan. 
De overige 50% bood aIleen hoogwaardig kwaliteitswerk aan. 

Deze analyse kunnen we ook van de andere klassen maken. We 
beperken ons hier echter tot het geven van een overzicht 
in matrix-vorm met op de verticale as een driedeling naar 
opdrachtgrootte en op de horizontale as een driedeling 
naar kwaliteitsniveau. 

stnd. werk stnd.werk/hg.kwal hg.kwal 

groot B,B 

klein/groot D A,A,C,C B,B,B,B,C,D 

klein A,C,C A,A,A 

tabel 4.3.1 
stnd.werk = standaard werk; hg.kwal = hoogwaardig kwaliteitswerk 

In de tabel is te zien dat vooral de "middelgrote" bedrijven 
kwalitatief hoogwaardige opdrachten aanbieden. 
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4. Periodiek werk of ad hoc? 
Een groot deel ( 64% ) van de bedrijven bood aIleen ad hoc 
werk aani 18% bood aIleen periodiek werk aan. 
Het periodiek werk was vooral standaardwerk en het meeste 
ad hoc werk was van hoogwaardige kwaliteit. Periodiek werk 
van hoogwaardige kwaliteit werd slechts een keer genoemd. 

5. Digitale fotografie 
Van aIle bedrijven was 84% op de hoogte van digitale 
fotografie en 16% niet. De 84% die weI op de hoogte was, 
kunnen we splitsen in een deel dat reeds met digitale 
fotografie werkt, een deel dat er nooit mee zal werken en 
een deel dat er weI mee wil werken (afhankelijk van de 
toekomst). Deze verdeling is in figuur 4.3.3 te zien. 

figuur 4.3.3 
II werkt er aI mee 
ITIl wil er wei mee werken 
~ zal er nooit mee werken 

Van de bedrijven die er al mee werken vindt 75% dat een 
professionele fotograaf bij het proces betrokken moet 
worden en dat de lithograaf er slechts mee om hoeft te 
kunnen gaan. 
Bij bedrijven die er in de toekomst in principe weI mee 
willen werken vindt 67% dat een lithograaf deze dienst 
moet aanbieden en van 33% hoeft dat niet. 

6. Nieuwe diensten 
Bij de vraag of er nog diensten zijn die men graag 
aangeboden ziet, antwoordde 32% met ja en 68% met nee. 
De diensten die genoemd zijn, zijn de volgende: 
- foto-cd 
- nieuwe vorm van lithografiei geen films 
- beeldmanipulatie, paint-box 
- back up's op cd maken 
- ISDN 
- digitaal verwerken moet worden uitgebreid 
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Wat opviel was dat twee bedrijven te kennen gaven dat ze 
binnen enige tijd zelf aIle lithografische functies wilden 
uitvoeren, dus hier moet rekening mee worden gehouden. 
Dit waren overigens twee bedrijven die wij als "groot" 
getypeerd hebben. 

7. Het op de hoogte houden van mogelijkheden via reclame 
In 32% van de gevallen hoefde men helemaal niet op de 
hoogte te worden gehouden van de mogelijkheden. Dit met 
als achterliggende gedachte dat ze daar als klant weI zelf 
achter zouden komen. 
In 10% van de gevallen had men weI behoefte aan reclame. 
Het grootste deel (58%) wenste weI op de hoogte te worden 
gehouden, maar dan aIleen via het persoonlijke contact met 
het lithografisch bedrijf. Dit persoonlijke contact bleek 
heel belangrijk te zijn om aan de ene kant goede afspraken 
over de opdrachten te kunnen rna ken en aan de andere kant 
zoals hier om de klant op de hoogte te houden. 

8. Het aantal lithografen 
Het komt vaak voor dat de klanten met meerdere lithografen 
werken. Bij onze enquete was dat in 74% het geval en 26% 
had genoeg aan 1 lithograaf. V~~r ons onderzoek is het 
interessanter om na te gaan waarom er nu juist voor 
meerdere lithografen wordt gekozen. De volgende redenen 
werden genoemd: 
- traditioneel gegroeid 
- verschil in dienstenaanbod 
- eisen van de opdrachtgever 
- gebruik maken van specialisme 

van elke lithograaf 
- vanwege flexibiliteit 
- verschillende prijs/kwaliteit 

verhoudingen 

9. Geografische ligging 

3 keer 
2 keer 
2 keer 
3 keer 

1 keer 
5 keer 

Uit de enquete bleek dat 58% van de bedrijven het 
belangrijk vindt dat een lithograaf in de buurt (in de 
regio) zit; sommige bedrijven stelden dit zelfs als eis. 
Voor de andere 42% is dit niet noodzakelijk, hoewel 
sommige weI onderkennen dat dit makkelijk is. 
Combineren we dit met het type bedrijf, dan geeft dit de 
volgende tabel. 

lithograaf A B C D 

t regionaal 4 3 2 2 

~ft niet regionaal 2 3 3 X 

tabeL 4.3.2 
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In de cellen van de voorgaande matrix staan het aantal 
bedrijven bij de betreffende combinatie. Hieruit blijkt 
dat "kleinere" bedrijven eerder de wens hebben dat de 
lithograaf in de buurt zit dan de "grotere" bedrijven. 

10. Belangrijke criteria 
Aan de klanten is gevraagd of ze de volgende 4 criteria 
wilden ordenen naar hun eigen belangrijkheid: 
kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, leversnelheid en prijs. 
Deze ordening geeft weer aan welke criteria de meeste 
aandacht moet worden besteed. Ter evaluatie hebben wij 
voor elk criterium een totaalscore berekend. 
Deze totaalscore is het aantal malen op de 1 ste plaats 
* 4 punten + het aantal malen op de 2de plaats * 3 punt en 
+ het aantal 3 de plaatsen * 2 punten + het aantal 4de 

plaatsen * 1 punt. 
Bij gelijke plaatsing worden de punten verdeeld. 
Uiteindelijk krijgt dan het belangrijkste criterium de 
hoogste score. De totaalscores staan in de volgende tabel. 

criterium punt en in procenten 

kwaliteit 66 35 % 

leverbetrouw- 57 30 % 
baarheid 

leversnelheid 35,5 19 % 

prijs 31,5 16 % 

tabel. 4.3.3 

We hebben ook nog onderzocht of er bij de verschillende 
klassen nog verschillende resultaten naar boven kwamen, 
maar dit was niet het geval. Dat is de reden waarom we 
daar nu niet verder op ingaan. 
Er moet rekening mee gehouden worden, dat deze uitkomsten 
niet betekenen, dat kwaliteit altijd het belangrijkste 
criterium is, maar dat dit over het algemeen zo is. 
Daarnaast betekent kwaliteit hier ook niet een zo 
hoogwaardig mogelijke kwaliteit, maar meer de vereiste 
kwaliteit bij een bepaalde prijs (liefst zo goed mogelijk 
natuurlijk) • 

11. Is de klant trouw? 
Om iets over de binding van de klant met de lithograaf te 
weten te komen hebben wij de huidige klanten gevraagd of 
zij een lithografisch bedrijf dat goed werk aflevert trouw 
blijven. Het bleek dat iedereen deze vraag met ja 
beantwoordde. Conclusies die we hieruit trekken, worden 
pas in het volgende hoofdstuk behandeld. 
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12. Eerste contact met de klant 
Hoe komen de klanten nu bij een bepaalde lithograa£ te
recht? Het bleek dat 45% van de bedrijven niet meer wist 
hoe ze in contact gekomen zijn met de lithograa£. Dit was 
dan vaak te lang geleden. Dit bevestigt het vorige punt 
dat de klanten trouw blijven. Uit de antwoorden van de 
overige 55% kunnen we eigenlijk slechts 2 manieren aflei
den: 

- Een presentatiebezoek van een lithograa£ al dan niet 
voora£gegaan door een folder. 

- via mond tot mond reclame. 

Vooral mond op mond reclame werd elke keer genoemd.De 
klanten vinden het prettiger om op deze wijze geYnformeerd 
te worden in plaats van bijvoorbeeld via reclame in 
vakbladen. 

13. Grootte bedrijf en het aantal lithografen 
Bij punt 2 hebben we de bedrijven reeds in 3(4) klassen 
ingedeeld aan de hand van het aantal opdrachten dat zij 
gemiddeld aanbieden. We hebben onderzocht of er verschil 
is tussen die klassen op het gebied van het aantal litho
gra£en dat zij "gebruiken". 

De resultaten ziet U hieronder. 

type bedrij£ 1 lithograa£ >1 lithograaf 

A 50 % 50 % 

B 17 % 83 % 

C 20 % 80 % 

t:abel. 4.3.4 

Het blijkt dat vooral de grote- en middelgrote bedrijven 
met meerdere lithografen werken. 

14. Aanvullende informatie 
De laatste vraag aan de potentiele klanten was o£ ze nog 
iets toe te voegen had den aan de enquete of dat ze nog 
iets kwijt wilden over de lithograaf in It algemeen. Al
lerlei opmerkingen kwamen hierbij naar boven, die wij 
hieronder hebben samengevat in 5 hoofdpunten: 

Persoonlijk contact met het lithogra£isch bedrij£ is 
zeer belangrijk. Dit is bij uitstek de manier om op de 
hoogte te blijven van de wensen en eisen van de klant. 
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Ook is persoonlijk contact belangrijk bij een betere 
afstemming tussen ontwerp en wat er mogelijk is (dus 
tussen de reclameburo's en de lithograaf). Fouten 
moeten namelijk zo snel mogelijk naar boven komen. 

Klanten waarderen het niet als ze pas in een laat 
stadium te horen krijgen dat er problemen zijn met een 
opdracht. Dit is dan de verantwoordelijkheid van de 
lithograaf. 

Het zou makkelijk z~Jn als er goedkopere proefdrukken 
komen die toch nog van goede kwaliteit zijn. 

Er zijn klanten die van de lithograaf eisen, dat deze 
voorop loopt in kennis over de digitale bestanden en 
dat ze hiervan op de hoogte worden gehouden. 

In de volgende paragraaf wordt de concurrentie analyse 
behandeld. 

§4 Concurrent ie-analyse 

We hebben een concurrent ie-analyse uitgevoerd door de re
sultaten van het bedrijf op 9 prestatie-indicatoren te 
vergelijken met de resultaten van de concurrent en op de
zelfde 9 punten. Kijken we naar §2 dan zien we dat 
prestatie-indicator 9 niet wordt vergeleken. 

De beoordelingen van de concurrenten komen van de poten
tiele klanten, die (nu nog weI) met concurrerende litho
grafen werken. 
De berekening van de resultaten is terug te vinden in 
Bijlage 4. De resultaten zelf worden op de volgende 
bladzijde in tabelvorm weergegeven en hieronder 
gel.llustreerd door een histogram (£ig. 4.4.2) • 

9.--------------------------------------------------

8,5~----------------------------------~~------------

7,5 

7 
2 3 456 

prestatie-ind icator 
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pres.ind. score score 
bedrijf concurrentie 

1= kwaliteit van het werk 7,94 8,40 

2= service van het bedrijf 8,25 8,45 

3= totaliteit van het 7,34 7,67 
dienstenpakket 

4= concurrerende prijs 7,56 7,65 

5= prijs/kwaliteit 8,13 7,70 
verhouding 

6= leverbetrouwbaarheid 8,34 8,45 

7= leversnelheid 8,34 8,60 

8= persoonlijke contact met 8,25 7,80 
de klant 

n flexibiliteit 8,29 7,67 ., 

tabe1. 4.4.1 

V~~r conclusies wat betreft de concurrentie verwijzen we naar 
hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 5 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

§1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen W1J de conclusies en aanbevelingen 
presenteren die wij baseren op de informatie uit 
hoofdstuk 4. 
Wij beperken ons hier aIleen tot het puntsgewijs weergeven 
van de conclusies. V~~r de onderbouwing en de informatie 
verwijzen wij naar hoofdstuk 4. 

§2 Conclusies en aanbevelingen 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

De prestaties zijn goed, maar gemiddeld in vergelijking 
met de concurrentie. 
Om een goed produkt te blijven leveren zal een continue 
inspanning vereist zijn om hoog te blijven scoren op de 
verschillende prestatie-indicatoren. Het bedrijf moet 
zeer kritisch naar zichzelf blijven kijken en weten 
waar het staat ten opzichte van de concurrent. 

De leverbetrouwbaarheid en de leversnelheid zijn sterke 
punten van het bedrijf, ook ten opzichte van de 
concurrent en in de ogen van de klant ook zeer 
belangrijk. 

Het persoonlijke contact met klanten is goed. Dit is 
zeer belangrijk en verdient nog meer aandacht. 
Veel klanten geven aan dit punt zeer belangrijk te 
vinden. 

Kies bij klanten voor een persoonlijke benadering. 
Ken uw klanten en weet wat de individuele eisen en 
wens en per klant zijn. Hier is achter te komen via een 
goed persoonlijk contact. Eisen en wensen kunnen per 
klant nogal eens verschillen en dit is zeer belangrijk 
om te weten. 

Veel bedrijven gaven te kennen het niet belangrijk te 
vinden of een bedrijf reclame maakt via verschillende 
media, maar zeiden een meer persoonlijke manier van 
reclame maken weI te waarderen. Hierbij valt te denken 
aan een bedrijfsbezoek met promotiemateriaal. 

Informeer bij de klanten of zij met alles bij je 
terecht kunnen en zorg er voor dat zij weten wat er 
allemaal mogelijk is. 

Er zijn nog diensten die niet aangeboden worden, maar 
waar weI vraag naar is. Overweeg of deze diensten in de 
toekomst aangeboden dienen te worden of niet. Dit is 
niet van cruciaal belang om klanten te binden, maar is 
weI een pluspunt. 
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'* 

'* 

'* 

'* 

'* 

'* 

'* 

'* 

Houdt klanten tevreden, want tevreden klanten blijven 
trouw. 

Vooral kleinere bedrijven prefereren een lithograaf in 
de buurt. Grotere bedrijven maken daar niet zo'n groot 
probleem van. 

Zorg dat u goede referenties hebt van tevreden klanten, 
want het mond tot mond reclame-circuit speelt een 
belangrijke rol bij het indirect werven van klanten. 
Zorg dus dat er op een goede manier over u wordt 
gesproken. 

Veel bedrijven werken met meerdere lithografen, zodat 
een goed reclamebeleid zeer vruchtbaar kan zijn in deze 
branche. 

Br is duidelijk een markt voor digit ale fotografie. 
Belangrijk hierbij is dat op de juiste manier wordt 
ingesprongen op deze behoefte. 
Veel bedrijven gaven aan het belangrijk te vinden dat 
er een "echte" fotograaf bij betrokken is vanwege het 
creatieve aspect. 
Ben soort samenwerkingsverband met een fotograaf is dus 
een goede oplossing. 

Grote bedrijven streven er naar om de lithografische 
diensten in eigen huis te nemen door bijvoorbeeld 
overname of het zelf aanbieden van die diensten. 

De meeste bedrijven bieden aIleen ad hoc werk aan. 
Als er periodiek werk wordt aangeboden is dit vaak 
standaardwerk terwijl het ad hoc werk meestal van 
kwalitatief hoog niveau is. 

Continuiteit in het opdrachtenaanbod is een moeilijk na 
te streven doel, omdat er veel ad hoc werk wordt 
aangeboden en periodieke opdrachten schaars zijn en 
vaak van iets minder kwalitatief hoog niveau (zie ook 
het vorige punt). Continuiteit kan echter ook bereikt 
worden door een grote pool van ad hoc aanbod, waardoor 
er gemiddeld toch een constant aanbodniveau is. 
Nadeel is dan dat er extreem drukke en extreem rustige 
dagen tussen kunnen zitten. 
Br moet echter weI een dusdanige flexibele capaciteit 
aanwezig zijn dat de personele bezetting op aIle 
momenten de werkdruk aan kan. 
Dit hoeft echter niet zoln groot probleem te zijn als 
het lijkt als er rekening gehouden wordt met de 
volgende 2 punten. 
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* 

* 

* 

* 

* 

Door het grote belang van een goed persoonlijk contact 
met aIle klanten en de intensieve en persoonlijke 
manier van nieuwe klanten werven is het verstandig 
iemand een periode van de dag of enkele dagen per week 
vrij te maken voor dit werk. Bij extreme drukte kan 
deze dan ingezet worden bij de uitvoering van de 
opdrachten. 

Een uitbreiding van de personele capaciteit is gezien 
de doelstelling van het bedrijf, nl. een groei in het 
opdrachtenaanbod en de in het vorige punt genoemde 
taken die er bijkomen, geen overbodige luxe. 
Het is voor het bedrijf de vraag wanneer dit dient te 
gebeuren. Hiervoor dient een kosten/baten analyse 
gemaakt te worden. 

Het is zeer belangrijk goed op de hoogte te blijven van 
de laatste ontwikkelingen en hier tijdig op in te 
spelen. Doet men dit niet, dan loopt men de kans 
opdrachten te missen en dat de concurrentiekracht 
achteruitgaat. Men moet er namelijk altijd van uitgaan 
dat de concurrent weI met de laatste trends meegaat. 

Tracht mee te denken met de klanten die daar behoefte 
aan hebben en in een zo vroeg mogelijk stadium 
eventuele problemen met de klant te bespreken. 
Enkele bedrijven gaven aan dit zeer op prijs te stellen 
en zagen dit als een pluspunt. 

Stem het kwaliteitsniveau af op de wens van de klant. 
De klant wenst voor een bepaalde kwaliteit een bepaalde 
prijs te betalen. Een hogere kwaliteit voor dezelfde 
prijs is niet erg en kan als een pluspunt gezien 
worden. 
Stijgt door de (te) hoge kwaliteit echter ook de prlJs 
dan bestaat de kans dat de klant de kwaliteitsverhoging 
overbodig acht. In het ergste geval kan de klant dan 
naar een andere lithograaf stappen die weI de juiste 
kwaliteit/prijs verhouding biedt. Dit is ook weer een 
vorm van communicatie met de klant. 
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Hoofdstuk 6 

BENADERINGSPLAN 

§1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk zullen wij een benaderingsplan 
geven om nieuwe klanten te benaderen. Wij maken hierbij 
gebruik van de conclusies en aanbevelingen uit 
hoofdstuk 5. 

Wij hebben geen definitieve procedure willen geven waarmee 
potentiele klanten benaderd kunnen worden, omdat uit het 
voorgaande is gebleken dat een individuele benadering per 
klant het beste werkt. 
Daar wij toch een generalisering wilden van de aanpak is 
het plan geformuleerd in termen van aanbevelingen die ook 
deels terug te vinden zijn in hoofdstuk 5. 

Belangrijk is het op te merken dat het bedrijf creatief 
moet blijven omgaan met de geboden informatie, omdat er 
niet zoiets is als "de beste aanpak voor aIle klanten", 
maar dat binnen het kader van het benaderingsplan genoeg 
creatieve ruimte overblijft voor een persoonlijke 
invulling. 

§2 Plan van aanpak 

Benadering 
* Het benaderen van klanten dient bij voorkeur te 

gebeuren via persoonlijk contact. De betreffende 
potentiele klant kan gebeld of aangeschreven worden om 
een afspraak te maken voor een kort gesprek waarin het 
bedrijf zich kan presenteren. 

Presentatie 
* Tijdens de presentatie dient de nadruk gelegd te worden 

* 

* 

* 

* 

op de sterke punt en van het bedrijf zoals: 
Het feit dat het bedrijf jong en dynamisch is en een 
sterke groei doormaakt. 
Een uitstekende leversnelheid en leverbetrouw
baarheid. 
De zeer goede persoonlijke contacten met de klanten. 
Een hoge flexibiliteit. 
Een zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. 

Neem promotiemateriaal mee. Zie hiervoor het volgende 
hoofdpunt: promotiemateriaal. 
Zorg dat duidelijk overkomt welke mogelijkheden het 
bedrijf te bieden heeft. 
Profileer de samenwerking met een fotograaf voor de 
digitale opdrachten. 
Geef duidelijk aan naar welke opdrachten een voorkeur 
uitgaat. In het geval van het bedrijf betreft het 
kwalitatief hoogwaardige opdrachten. 
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Promotiemateriaal 

* 

er een map is met voorbeelden van eigen kunnen 
zoals goede en geslaagde opdrachten. 
Maak een foldertje waarin potentiele klanten na afloop 
alles nog eens rustig kunnen nalezen. Dit foldertje 
moet natuurlijk kwaliteit uitstralen en ook weer aIle 
sterke punt en benadrukken zoals genoemd onder het punt 
presentatie. Feitelijk betreft het een korte samen
vatting van de presentatie. 

Omgang met de klant 
* Laat merken dat de klant erg belangrijk is en dat er 

goed naar hem geluisterd wordt voor wat betreft zijn 
eisen en wensen met betrekking tot de opdrachten. 

* Breng duidelijk naar voren dat de contacten met de 
huidige klanten zeer goed zijn en dat dit voor het 
bedrijf ook erg belangrijk is met het oog op een 
continue streven naar verbetering van het service
niveau. 

* Maak duidelijk dat het bedrijf open staat voor klachten 
en verbeteringen en dat het bedrijf bereid is mee te 
denken met de klant bij bepaalde opdrachten als mocht 
blijken dat hier behoefte aan is. 

* Geef klanten de kans vragen te stellen en ga hier zo 
goed mogelijk op in. 

Benaderingsalternatief 
Tijdens het onderzoek hebben wij gemerkt dat er bedrijven 
zijn die bij het uitbesteden van opdrachten aan 
reclamebureau's reeds vast laten leggen welke lithografen 
bij de opdracht betrokken dienen te worden. 
Hier ligt volgens ons dan ook de mogelijkheid om bij het 
verkrijgen van opdrachten de tussenschakel, vaak in de 
vorm van een reclamebureau, weg te laten vallen en 
rechtstreeks naar de oorspronkelijke opdrachtgever toe te 
stappen. 

Aangezien wij dit verschijnsel heel weinig z~Jn 
tegengekomen, maar weI belangrijk achten, hebben w~J dit 
in het benaderingsplan meegenomen. Wat precies de 
mogelijkheden zijn op dit gebied dient nog nader 
onderzocht te worden. 
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BIJLAGEN 

Bijlagen 1 tim 6 



Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

BIJLAGE 1 

Interne Analyse 

Bij de interne analyse is er gekozen voor het afnemen van een 
telefonische enquete bij huidige klanten van het bedrijf. 

We hebben voor deze methode gekozen, omdat dit een direkt 
kontakt geeft met de klanten. Dit is vooral belangrijk daar 
veel vragen een open karakter hebben en dit dan de mogelijkheid 
biedt om door te vragen. 

Ook geeft een telefonische enquete in het algemeen een hogere 
response dan bijvoorbeeld een schriftelijke enquete. 

Het bezoeken van klanten zou ook een optie zijn geweest, maar 
hier is om organisatorische redenen van af gezien. 

Op de volgende deelgebieden/disciplines is van de huidige 
klanten een prestatiescore gevraagd om een beeld te kunnen 
krijgen van de tot ale prestatie van het bedrijf. 
Wij hebben slechts die deelgebieden uitgekozen, die volgens ons 
van belang waren voor het onderzoek. 

- kwaliteit 
- service 
- volledigheid dienstenpakket 
- prijs 
- leverbetrouwbaarheid 
- leversnelheid 
- persoonlijke benadering 
- flexibiliteit 

Hieruit kon dan beoordeeld worden op welke gebieden het bedrijf 
goed scoorde en op welke minder, ofwel wat een sterk en wat een 
zwak punt van het bedrijf was. 

Tevens k~n, door het bedrijf ook te vragen zichzelf een score 
te geven op de aangegeven deelgebieden, bekeken worden of de 
perceptie van de eigen prestaties overeenkwam met het beeld dat 
de huidige klanten van het bedrijf hadden. 
De exacte vraagstelling op deze deelgebieden kunt u terugvinden 
in de "vragenlijst voor de huidige klanten". 
Het gaat hierbij dan om de vragen 1 tim 10. 

Naast de aangegeven vragen hebben we enkele open vragen 
opgesteld voor de interne analyse om het huidige reclame-beleid 
van het bedrijf te onderzoeken. Deze vragen vindt u onder de 
punt en 19 tim 22 van de vermelde vragenlijst. 

De overige vragen op het vragenlijst-formulier hebben 
betrekking op de externe analyse. 
Bij de huidige klanten hebben we deze gecombineerd, zodat we 
hen slechts een maal telefonisch hoefden te benaderen om de 
enquete-vragen te stellen. 

1/bijl. 
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BIJLAGE 2 

Externe Analyse 

Ook bij de externe analyse hebben we besloten een telefonische 
enquete af te nemen. 
De reden hiervoor is dezelfde als bij de interne analyse 
(zie bijlage 1) 

De vragen die we hebben gesteld voor de externe analyse z~Jn 
terug te vinden bij zowel de vragen aan de huidige klanten als 
bij de vragen aan potentiele klanten (zie bijlage 3). 
Potentiele klanten z~Jn klanten die nu nog een andere 
lithograaf hebben, maar die interessant zijn voor onze 
opdrachtgever. 

De vragen 11 tim 18 aan de huidige klanten komen overeen met de 
vragen 1 tim 8 aan de potentiele klanten. 
Middels deze vragen wilden wij er achter komen wat nu 
belangrijk is voor de klanten. Het gaat hier om algemene punten 
zoals kwaliteit, service, leverbetrouwbaarheid etc. 

Daarnaast hebben we open vragen gesteld aan de huidige klanten 
om er achter te komen 

Wat zij van een lithograaf verwachten; de wensen en eisen 
(vragen 23 tim 26, 30, 34 en 35). 
Wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van digitale 
fotografie bij de klanten 
(vragen 27 tim 29). 
Hoe de klant te typeren valt (vragen 31 tim 33). 

Bij de potentiele klanten komen ongeveer dezelfde vragen terug: 
Het type klant (vragen 18 tim 21); 
Wensen en eisen van de klant (vragen 22 tim 27 en 32); 
Ontwikkelingen van digitale fotografie (vragen 28 tim 30). 

Beide vragenlijsten vindt u terug in bijlage 3. 

2/bijl. 
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BIJLAGE 3 

VRAGENLIJST VOOR DE HUIDIGE KLANTEN 

Op de volgende vragen dient een prestatiescore van 1 tim 10 
gegeven te worden. 
1 = zeer slecht tim 10 = uitmuntend 

Wat 
1) 

vindt U van ...... . 
De kwaliteit van de geleverde diensten. 

2) De geboden service van X. Hierbij kunt 
denken aan adviezen, last minute orders 

u bijvoorbeeld 
en afwerking van 

de orders. 

3) Het aangeboden dienstenpakket van X.; alles wat ze 
aanbieden op lithografisch gebied. 

4) De prijsverhouding vergeleken met andere lithografische 
bedrijven. 

5) De prijs vergeleken met de geleverde kwaliteit. 

6) De leverbetrouwbaarheid (het op tijd afleveren van 
orders) . 

7) De leversnelheid (de afgegeven levertijden). 

8) De persoonlijke contacten met X. (klantvriendelijkheid en 
het directe contact) 

9) De manier waarop X. zich profi1eert (hoe presenteert het 
bedrijf zichzelf en hoe benaderen ze de klant) 

10) De flexibiliteit van X. Hierbij kunt u denken aan de 
behandeling van spoedorders en onverwacht extra werk. 

Op de volgende vragen dient een score van 1 tim 4 gegeven te 
worden die de belangrijkbeid ervan aangeeft. 
1 = zeer belangrijk 
2 = belangrijk 
3 = minder belangrijk Iniet zo belangrijk 
4 = helemaal niet belangrijk 

Hoe belangrijk vindt u ••••.•. 
11) De kwaliteit van het afgeleverde werk. 

12) De service. 

13) Het tot ale aangeboden dienstenpakket; hoe belangrijk vindt 
u het dat een bedrijf u alles op lithografisch gebied kan 
bieden. 

14) De bekendheid van het bedrijf (de reputatie). 

15) De leverbetrouwbaarheid ( op tijd leveren). 

16) De leversnelheid. 

17) Een persoonlijk contact met het bedrijf 
(een vertrouwensband). 

18) De flexibiliteit. 

3/bijl. 
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VRAGENLIJST VOOR DE HUIDIGE KLAN TEN 
Vervolg 

de Bedrijfskundewinkel 

De volgende vragen dienen met ja/nee of A/B beantwoord te 
worden. 
Hier en daar wordt een korte toelichting gevraagd. 

19) Bent u bekend met aIle mogelijkheden die x. te bieden 
heeft. 

20) Bent U A: Benaderd door X. of 
B: Bent u zelf naar hen toegestapt 

21) Kunt u kort aangeven hoe u bent benaderd of hoe u aan de 
naam X. bent gekomen, bijvoorbeeld door mond-op-mond
reklame, publikaties in een tijdschrift. 

22) Kunt u met al uw opdrachten terecht bij X. 
Zoniet; waarom niet 

23) Zijn er nog diensten die u graag aangeboden zou willen 
zien. 
Zo ja; welke diensten 

24) Vindt u het belangrijk dat een lithografisch bedrijf 
reclame maakt, zodat u op de hoogte blijft van aIle 
mogelijkheden. 

25) Verandert u vaak van opdrachtaannemer of blijft u een 
lithografisch bedrijf dat goed werk levert trouw. 

26) Heeft u een of meerdere lithografische bedrijven waaraan u 
uw opdrachten uitbesteedt. 
Zo ja; waarom 

27) Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied 
van digitale fotografie. 

28) Werkt u hier al mee of bent u van plan dit in de nabije 
toekomst te gaan doen. 

29) Vindt u het belangrijk of u bij een lithografisch bedrijf 
voor deze dienst terecht kunt. 

30) Is de geografische ligging van belang bij uw keuze voor 
een lithografisch bedrijf. 

31) Biedt u voornamelijk grote of kleine opdrachten aan. 

32) Is het werk dat u aanbiedt van kwalitatief hoog niveau of 
is het meer eenvoudig, standaard werk. 

33) Hoeveel opdrachten biedt u gemiddeld per week aan. 

34) Bent u bereid om iets meer te betalen voor een hogere 
kwaliteit. 

35) Wilt u de volgende 4 begrippen ordenen naar belangrijkheid 
voor u. 
* kwaliteit 
* prijs 
* leversnelheid 
* leverbetrouwbaarheid 
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VRAGENLIJST VOOR DE POTENTIELE KLANTEN 

Op de volgende vragen moet nu de volgende score worden gegeven: 
1 = zeer belangrijk 3 = minder belangrijk 
2 = belangrijk 4 = helemaal niet belangrijk 

Hoe belangrijk vindt u ..•.. 
1) De kwaliteit van het afgeleverde werk. 

2) De service. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
adviezen, last minute orders en afwerking van de orders. 

3) Het totale aangeboden dienstenpakket. Vindt u het dus 
belangrijk dat een bedrijf u alles op lithografisch gebied 
kan bieden. 

4) De bekendheid van het bedrijf (de reputatie). 

5) De leverbetrouwbaarheid (het op tijd afleveren van 
orders) . 

6) De leversnelheid. 

7) Een persoonlijk contact met het bedrijf, een 
vertrouwensband. 

8) De flexibiliteit. Hierbij kunt u denken aan de behandeling 
van spoedorders. 

Nu komen ongeveer dezelfde punten weer terug en daarop moet een 
rapportcijfer van 1 t/ 10 worden gegeven: 

9) De kwaliteit van de geleverde diensten. 

10) De geboden service van het lithografische bedrijf. 

11) Het aangeboden dienstenpakket; alles wat ze aanbieden op 
lithografisch gebied. 

12) De prijsverhouding vergeleken met andere lithografische 
bedrijven. 

13) De prijs vergeleken met de geleverde kwaliteit. 

14) De leverbetrouwbaarheid. 

15) De leversnelheid. 

16) De persoonlijke contacten met het lithografische bedrijf 
(klantvriendelijkheid en het directe contact) 

17) De flexibiliteit van het lithografische bedrijf. 
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VRAGENLIJST VOOR DE POTENTIELE KLANTEN 
Vervolg 

De volgende vragen zijn open vragen, waarop u uw commentaar 
kunt geven. 

18) Kunt u aangeven hoeveel opdrachten u gemiddeld per week 
aan lithografische bedrijven uitbesteed. 

19) Zijn dit periodieke opdrachten of is dit los werk. 

20) Biedt u voornamelijk kleine of grote opdrachten aan. 

21) Is het werk dat u aanbiedt van kwa1itatief hoog niveau of 
is het meer eenvoudig, standaard werk. 

22) Heeft u een of meerdere lithografische bedrijven waaraan u 
uw opdrachten uitbesteedt. 

23) a) Waarom meerdere of b) heeft u bewust voor een 
lithografisch bedrijf gekozen. 

24) Hoe bent u in contact gekomen met het(de) lithografisch(e) 
bedrij f (ven) . 

25) Vindt u het belangrijk dat een lithografisch bedrijf 
reclame maakt, zodat u op de hoogte blijft van aIle 
moge1ijkheden. 

26) Is de geografische ligging van belang bij uw keuze voor 
een lithografisch bedrijf. 

27) Zijn er nog diensten die u graag aangeboden zou willen 
zien door een lithografisch bedrijf, die op dit moment nog 
niet aangeboden worden. Misschien met het oog op de 
toekomst. 

28) Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied 
van digitale fotografie. 

29) Werkt u hier al mee of bent u van plan dit in de nabije 
toekomst te gaan doen. 

30) Vindt u het dan ook belangrijk of u bij een lithografisch 
bedrijf voor deze dienst terecht kunt. 

31) Wilt u de volgende 4 begrippen ordenen naar belangrijkheid 
voor u. 
* kwaliteit 
* prijs 
* afleversnelheid 
* leverbetrouwbaarheid 

32) En dan de laatste vraag: Heeft u in deze vragenlijst nog 
iets gemist, wat weI van belang is voor uw beoordeling van 
een lithografish bedrijf. 
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BIJLAGE 4 

Scores op de prestatie-indicatoren 

We hebben aIle geYnterviewde bedrijven een letter gegeven om de 
gegevens eenvoudig en anoniem weer te geven. 
De huidige klanten die we voor de interne-analyse geYnterviewd 
hebben kregen de letters A tim H. 
De potentiele klanten hebben we de letters I tim S gegeven. 
Deze notatie zullen we in de volgende bijlagen ook hanteren. 

In deze bijlage zijn aIle scores weergegeven die de huidige 
klanten, de potentiele klanten en het bedrijf zelf gegeven 
hebben op de prestatie-indicatoren. V~~r de interne analyse 
betreft het 10 indicatoren, voor de externe analyse 9. 

Als eerste volgen de scores van de huidige klanten 
Pr. ind ABC D E F G H Gem. 

1 7 8 8 7 8 8 9 8 7,94 
! 

2 
9 8 9 8 8 8 8 8 8,25 

3 8 7 7 7 8 7 7 8 7,34 

4 
8 5 8 7 8 8 8 8 7,50 

5 
8 8 7 8 8 9 8 9 8,13 

! 
6 

9 9 6 9 8 8 9 9 8,34 i 
! 

7 
9 7 7 9 9 8 9 9 8,34 

: 
8 

8 9 8 8 8 9 8 8 8,25 
: 

9 
9 7 7 7 6 8 7 7 7,29 

10 
9 8 7 8 8 9 9 8,29 -

Welke presta tie-indicator bij welk nummer hoort vindt u terug 
op bIz. 8 van het verslag. 
Hieronder is de score van het bedrijf naast die van de huidige 
klanten gezet. 

PRESTATIE-INDICATOREN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

BEDRIJF 
8 
9 
9 
8 
9 
8 
8 
9 
8 
9 

KLANTEN 
7,94 
8,25 
7,34 
7,56 
8,13 
8,34 
8,34 
8,25 
7,29 
8,29 
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Als laatste volgen nu de scores van concurrenten op 9 
prestatie-indicatoren met erna de vergelijking tussen het 
bedrijf en de concurrentie. 

Pr.ind I J K L M N o P Q R S Gem. 
I 
I 

8 10 9 8 8 8 9 8 8 8 8,4 1 I -
I 
I 8 10 9 8 7 10 9 8,5 7 8 8,45 2 I -
I 
I 7 7 9 7 7 10 8 7 7 7,67 3 I - -
I 
I 8 10 5 8 8 7,5 9 8 7 6 7,65 4, I -
I 
I 7 8 6 7 9 8 9 7,5 8 8 7,70 5 I -
I 
I 9 10 8 6 9 10 9 7,5 8 8 8,45 6 I -
I 
I 9 10 9 7 9 10 10 8 8 7 8,60 7 I -
I 
I 7 9 8 7 7 10 9 8 8 6 7,80 8 I -
I 
I 7 8 8 7 7 10 9 7 7 7 7,67 9 I -

Soms konden bedrijven geen score geven. Hier hebben we een 
streepje ( - ) gezet. 
Welke prestatie-indicator bij we1k nummer hoort vindt u terug 
op bIz. 18 van het vers1ag. 

PRESTATIE-INDICATOREN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

BEDRIJF 
7,94 
8,25 
7,34 
7,56 
8,13 
8,34 
8,34 
8,25 
8,29 

CONCURRENT 
8,40 
8,45 
7,67 
7,65 
7,70 
8,45 
8,60 
7,80 
7,67 
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BIJLAGE 5 

1 2 3 

A ZB ZB B 

B ZB ZB B 

C ZB ZB ZB 

D ZB ZB NZB 

E ZB ZB NZB 

F ZB B NZB 

G B ZB B 

H ZB ZB NZB 

I ZB ZB B 

J ZB ZB NZB 

K NZB B B 

L ZB - -
M ZB B NZB 

N ZB ZB B 

0 ZB ZB ZB 

p ZB B ZB 

Q ZB B B 

R B B NZB 

S ZB B NZB 

TOT. ZB B/ZB NZB/B 

ZB = ZEER BELANGRIJK 
B = BELANGRIJK 

Rekenwijze totaalscore: 

4 

NZB 

B 

NB 

NZB 

HNB 

NZB 

NZB 

NZB 

NZB 

B 

NB 

-
NB 

NZB 

NZB 

NZB 

HNB 

NZB 

NZB 

NZBI 
HNB 

NZB 
HNB 

de Bedrijfskundewinkel 

5 6 7 8 

ZB ZB B B 

ZB B B B 

B ZB ZB ZB 

ZB B B ZB 

ZB ZB B ZB 

ZB B B B 

ZB ZB ZB ZB 

ZB ZB B NZB 

ZB ZB B B 

ZB - B ZB 

B B B B 

ZB B B ZB 

ZB B ZB ZB 

ZB ZB B B 

ZB ZB ZB ZB 

ZB B B ZB 

ZB B B B 

B NZB ZB B 

ZB ZB B B 

ZB B/ZB B B/ZB 

NIET ZO BELANGRIJK 
HELEMAAL NIET BELANGRIJK 

1. Indien een aspect in meer dan 25% van de beoordelingen 
voorkomt, dan wordt dit aspect meegenomen in de 
eindbeoordeling. 

2. Indien een aspect in meer dan 70% van de gevallen voorkomt 
dan is dit aspect dominant en is dit aspect tevens de 
eindbeoordeling. 

3. Indien meer dan twee aspecten in meer dan 25% van de 
gevallen voorkomt dan wordt geen uitspraak gedaan over de 
eindbeoordeling. 
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BIJLAGE 6 

Antwoorden op de vragen voor de externe analyse 

Deze bijlage bevat aIle antwoorden op de vragen voor de externe 
analyse. Hieronder vallen dus de antwoorden van de huidige 
klanten alsmede die van de potentiele klanten. De nummers van 
de vragen worden als voIgt vermeld: ( nr.vraag aan huidige 
klant / nr. vraag aan potentiele klant ). 
Dezelfde vraag kan namelijk een afwijkend nummer hebben in 
beide enquetes. De letters van het alfabet staan weer voor de 
bedrijven. 

Typering van de klant 

vraag 33/18 

A 1 per week 

B X 

C X 

D 1 per week 

E 1 a 2 per wk 

F 2 per week 

G 2 a 3 per wk 

H 1/4 per week 

I 1/2 per week 

J 20 a 30 p.wk 

K 40 per week 

L 2 a 3 per wk 

II M 5 a 10 pr wk 

N ± 12 per wk 

0 1/2 per week 

p 5 a 10 pr wk 

Q 3 per week 

R 1/2 per week 

S 2 per week 

h.kva1 • ~ge kva1iteit 
st.verk standaard verk 

vraag x/19 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ad hoc 

ad hoc 

periodiek 

ad hoc 

ad hoc 

ad hoc/pe-
riodiek 

ad hoc 

70% ad hoc 
30% period. 

periodiek 

ad hoc 

ad hoc 

vraag 20/31 vraag 21/32 

klein/groot 70% h.kwal en 
30% st.werk 

klein/groot st.werk 

klein/groot h kwal 

klein/groot st.werk/h.kw 

klein/groot h.kwal 

klein/groot h.kwal 

klein/groot h.kwal 

klein st.werk 

klein h.kwal 

klein/groot st.werk/h.kw 

klein st.werk 

groot h.kwal 

klein/groot h.kwal 

klein st.werk 

klein h.kwal 

klein/groot 40% h.kwal, 
60% st.werk 

klein/groot h.kwal 

klein h.kwal 

groot h.kwal 
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Digitale fotografie 

vraag 27/28 vraag 28/29 vraag 29/30 

A ja, via lectuur nee ja, hoort erbij 

B ja afhankelijk van wat ja, hoort erbij 
de klant wil, ja 

C nee X X 

D een beetje nee, twijfels X 

E ja nee, voorlopig niet ja, moet erbij 

F ja ja, in toekomst ja, belangrijk 

G ja ja, in toekomst nee 

H nee X X 

I ja afhanke1ijk van de nee, fotograaf 
k1ant, ja is be1anrijker 

J ja werkt er a1 mee nee, fotograaf 
creatiever 

K ja werkt er a1 mee ja 

L ja werkt er a1 mee ja, mee omgaan 
maar fotograaf 
1evert 

M ja mee gestopt, ja 
prob1emen 

N ja werkt er a1 mee nee 

0 ja afhanke1ijk van de ja 
k1ant, ja 

p ja in toekomst ja ja 

Q ja in toekomst ja ja 

R ja in toekomst ja ja 

S ja afhanke1ijk van nee 
k1ant ja 
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Nieuwe diensten en het op de hoogte blijven van de ontwikke
lingen via reclame maken. 

vraag 23/27 vraag 24/25 

A foto-cd nee, weI via persoonlijk contact 

B nee ja 

C nieuwe vorm van nee, weI via persoonlijk contact 
lithografie 

D nee nee, weI via persoonlijk contact 

E nee nee, weI via persoonlijk conta 

F nee nee, weI via persoonlijk contact 

G beeldmanipulatie, nee, weI via persoonlijk contact 
paint-box 

H nee nee, weI via persoonlijk conta 

I nee nee, weI via persoonlijk contact 

J nee, juist in de nee 
toekomst zelf alles 
in huis 

K back-up's op cd ja 
maken 

nee nee, weI via persoonlijk contact 

M nee, wil zelf de nee 
lithofuncties 
overnemen 

N ISDN nee, weI via persoonlijk contact 

0 nee nee, weI via persoonlijk contact 

p nee nee 

Q nee nee 

R digitaal verwerken nee 
moet worden 
uitgebreid 

S nee nee 

12/bijl. 



Marktonderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

Geografische ligging van belang ja of nee en vier belangrijke 
criteria 

vraag 30/26 

A ja, regio Eindhoven 

B ja, in de buurt 

C ja, in de buurt 

D hoeft niet, als er maar 
op tijd geleverd wordt 

E ja 

F niet perse 

G nee, weI makkelijker in 
de buurt 

H nee, in de buurt is weI 
makkelijker 

I ja, in de buurt 

J nee, is weI makkelijker 
in de buurt 

K ja, in de buurt 

L ja, in de buurt 

M ja, moet in de buurt 

N niet perse 

0 ja, in de buurt 

p nee 

Q nee 

R ja, in de buurt 

S ja, moet in de buurt 

kwal - kwali t:ei t betr = 1everbetrouwbaarheid 
snelh - 1eversnel.heid 

vraag 35/31 

l)betr 2)kwal 3)snelh 4)prijs 

l)betr 2)kwal 3\4)snelh\prijs 

l)kwal 2)prijs 3\4)snelh\betr 

l)kwal 2)betr 3)prijs 4)snelh 

l)snelh 2)betr 3)kwal 4)prijs 

l)kwal 2)betr 3)prijs 4)snelh 

l)kwal 2)betr 3)snelh 4)prijs 

l)kwal 2)betr 3)prijs 4)snelh 

l)betr 2)kwal 3)prijs 4)snelh 

aIle 4 even belangrijk 

l)betr 2)prijs 3)kwal 4)snelh 

aIle 4 even belangrijk 

l)kwal 2)betr 3)snelh 4)prijs 

l)kwal 2)betr 3)prijs 4)snelh 

l)kwal 2)betr 3)snelh 4)prijs 

l)kwal 2)prijs 3\4)snelh\betr 

l)kwal 2)betr 3)prijs 4)snelh 

l)kwal 2)betr 3)snelh 4)prijs 

l)kwal 2)betr 3)prijs 4)snelh 

13/bijl. 



MarktQnderzoek Lithografisch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

De trouwheid van de klant en een hogere prijs bij een hogere 
kwaliteit? 

vraag 25 vraag 34 

A blijft trouw ja, zonodig in overeenstemming met de 
klant 

B blijft trouw ja, zonodig in overeenstemming met de 
klant 

C blijft trouw ja, zonodig in overeenstemming met de 
klant 

D blijft trouw bepalen in overeenstemming met de klant 

E blijft trouw bepalen in overeenstemming met de klant 

F blijft trouw nee 

G blijft trouw ja 

H blijft trouw nee 

Het eerste contact met de lithograaf 

vraag 24 

I weet niet, te lang gel eden 

J mond tot mond reclame, presentatie door bedrijven 

K mond tot mond reclame, presentatie door bedrijven 

L weet niet, te lang gel eden 

M is lang gel eden zo gegroeid 

N weet niet, te lang geleden 

0 mond tot mond reclame 

p presentatie door bedrijven, via vakbladen 

Q presentatie door bedrijven 

R mond tot mond reclame 

S is lang geleden zo gegroeid 

l4/bijl. 



Marktonderzoek Uthogra/isch bedrijf de Bedrijfskundewinkel 

Het aantal lithografen en waarom 

vraag 26/22,23 

A verschillende 

I B meerdere, bedrijf X kan niet alles 

C meerdere wegens verschil in dienstenaanbod 

D meerdere, verschillend werk beter bij verschillende 
lithografen, eisen van opdrachtgever 

I E meerdere, vanwege flexibiliteit 

F I 

G meerdere, wegens verschillende prijs/kwaliteit verhou-
dingen 

H 1 

I 1, heel af en toe een ander 

J meerdere, e1ke 1ithograaf is ergens anders beter in 

K 2, is zo gegroeid 

L 2, is zo gegroeid 

M meerdere, door vershi11ende prijs/kwaliteit verhoudin-
gen en eisen van de opdrachtgever 

N 1, is goed zo 

0 1, bewust gekozen is goed zo 

P meerdere, verschillende prijs/kwaliteit verhoudingen 

Q meerdere, verschillende prijs/kwaliteit verhoudingen 

R meerdere, is zo gegroeid zo 

S meerdere, verschillende specialisten, verschillende 
kosten 

15/bijl. 
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