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Techniek en Marketing

1 Inleiding

Technologische doorbraken alléén leiden zeker niet tot continuïteit van
de onderneming. Legio zijn de voorbeelden van ondernemingen die
nieuwe technische vondsten bedachten, die vervolgens door anderen
werden gecommercialiseerd .
Voor het ontstaan van marktrijpe en succesvolle produkten is behalve
technologie, marketing een noodzakelijke basis .

Vanuit deze stelling is het opvallend dat binnen het Philips-concern b .v.
nog vele jaren commercie en techniek duidelijk gescheiden taken waren,
een scheiding die consequent tot in de top van de vroegere hoofdindustrie-
groepen werd volgehouden. Dit concept dateerde al vanaf de start van de
onderneming toen Anton Philips de commerciële taken verzorgde en zijn
broer Gerard de technische .
Hoewel we dit concept in de huidige tijd als verouderd en onbruikbaar
zouden moeten beschouwen en het ook als zodanig niet meer algemeen
wordt toegepast, moeten we helaas constateren dat er -met name aan
de kant van de technici- nog veel wantrouwen en onbegrip bestaat
ten aanzien van de marketing (Star, 1989) .

Op zich is dit verbazingwekkend omdat beide disciplines elkaars sterkste
bondgenoten zouden moeten zijn waar het er om gaat de R& D-inspanningen
zo aan te sturen dat maximale opbrengsten in de markt mogelijk zijn' .
Voor een deel berust deze contraproduktieve tweespalt op een verkeerd
beeld van marketing bij technici .
Nog fundamenteler is het verschil in opvatting ten aanzien van de waarde
van een produkt . Voor de marketeer is dát produkt het beste dat door
de afnemer wordt gezien als superieur ten opzichte van de produkten van
concurrenten . Voor de technicus is het beste produkt datgene wat aan
de hoogste technische normen in het vak voldoet en dat de meest fraaie
oplossing is van een technisch probleem . Wat de Concorde is voor
de technicus is de Airbus voor de marketeer.

Afgestudeerde technici hebben weinig affiniteit met de commerciële kant
van hun beroep, hetgeen begrijpelijk is omdat in de technische opleiding
daaraan geen enkele aandacht wordt besteed . Toch is marketing bepalend voor
het marktsucces van hun technologische prestaties . Daarover leert de jonge
technicus echter niets in zijn opleiding . De stelling dat men een vak leert, maar niet
hoe men dat vak in de maatschappij moet verkopen, geldt overigens voor vrijwel
alle professies en de beroepsopleidingen daarvoor .
Zowel aan de kant van de techniek als aan de kant van de marketing leven er
verkeerde percepties over elkaars discipline en over de inhoud van elkaars vak .
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2 Techniek en Marketing ; enkele perceptieverschillen

Tussen marketeers en technici bestaan er in de praktijk nog al eens forse
verschillen in perceptie van elkaars vak en elkaars uitgangspunten .
In het algemeen komen deze perceptieverschillen voor in ondernemingen
waar technici zich bezighouden met ontwikkeling, produktie en marketing
van technisch complexe produkten, diensten en systemen .

2.1 De Techniek over Marketing

Door de technicus wordt marketing nog vaak gezien als een vak voor
consumentenprodukten en dan met name levensmiddelen, wasmiddelen en
andere 'fast moving consumer goods', maar niet zo voor complexe machines
en technologie. Daarvoor zouden andere principes gelden dan voor
consumentenprodukten. Hoewel hier zeker een kern van waarheid in zit, moet
toch niet uit het oog worden verloren dat de ervaring die met de marketing van
consumentenprodukten is opgebouwd, zeker niet volledig onbruikbaar en irrelevant
is voor de industriële markten waarmee men te maken krijgt wanneer men
complexe technologie levert .

De technicus ziet marketing vaak nog als beperkt tot promotie en dan in het
bijzonder reclame en public relations . Hoewel reclame en communicatie naar de
markt belangrijke elementen van marketing zijn, omvat marketing vanzelfsprekend
veel meer dan dat en is het daarom veel ingrijpender als functie in de organisatie,
dan externe communicatie als zodanig . Bovendien is de technicus die aan
industriële markten levert weinig geneigd om veel geld uit te geven aan
communicatie-uitingen en wordt daarvoor in vergelijking met consumentenmarkten
slechts een minimaal budget gereserveerd.

Veel technici huldigen nog steeds de stelling dat een goed produkt 'zichzelf
verkoopt' . Deze stelling is uiterst discutabel . Op de eerste plaats kan men zich
afvragen wat een'goed' produkt precies inhoudt ; 'goed' in technische zin of 'goed'
zoals de afnemer het ervaart . Daar zit vaak nog een groot verschil van inzicht in .
Op de tweede plaats is het inderdaad zo, dat een produkt, dat een goede prestatie
levert bij afnemers, door diezelfde afnemers ongetwijfeld zal worden aanbevolen
aan collega's. Dit is zeker de beste vorm van promotie, maar de intensiteit van die
promotie is sterk afhankelijk van de bereidheid van afnemers om zich over het
produkt uit te spreken tegenover anderen en wordt beheerst door het toeval .
Wanneer er een concurrent is die eveneens een produkt heeft dat door afnemers
goed wordt beoordeeld en die systematisch - door middel van promotie -
het produkt onder de aandacht brengt, dan zal zijn marktaandeel ongetwijfeld
sterker groeien dan dat van de passieve kwatiteitsieverancier .
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Marketing wordt in de ogen van de technicus geïdentificeerd met de opvatting
om méér toe te zeggen dan men daadwerkelijk waar kan maken .
Tot op zekere hoogte is dit juist, omdat marketing in de praktijk vooral de positieve
kanten van het produkt zal benadrukken en minder de negatieve kanten .
De technicus daarentegen is vanuit zijn discipline geneigd om te relativeren en
steeds te werken aan verdere verbetering van de technische eigenschappen van
een produkt. Voor een afnemer vergroot dit de onzekerheid over produkt en
leverancier in sterke mate . De afnemer heeft in het stadium van aanschaf in eerste
instantie behoefte aan informatie over wat een produkt kan presteren en niet wat
een produkt nièt kan presteren . Het gaat hier om een fundamenteel ander
vertrekpunt .
Het verschil tussen agressieve marketing en professionele marketing is, dat in het
eerste geval inderdaad meer wordt toegezegd, dan kan worden waargemaakt
teneinde de afnemer maar te overtuigen opdat hij een koopbeslissing neemt .
Professionele marketing daarentegen veronderstelt een grondig onderzoek van
wat de afnemer zoekt en welk probleem hij wil oplossen en de aanbieding van een
daadwerkelijk adequate oplossing . Agressieve marketing heeft slechts op korte
termijn succes voor de leverancier . Op langere termijn heeft alleen professionele
marketing succes en zorgt voor continuïteit in de relaties met afnemers .

De groothandel Overtoom, die in zijn marketing-communicatie het beeld uitstraalt
van een leverancier die snel en betrouwbaar levert, zal dit beeld ook waar moeten
maken in de dagelijkse praktijk, omdat zij daarop door afnemers uiterst kritisch zal
worden beoordeeld, kritischer dan leveranciers die dit niet als een 'Unique Selling
Point' communiceren .
De technicus is geneigd om marketing gelijk te stellen met wat hier omschreven is
als agressieve marketing : toezeggingen doen met een vanuit zijn gezichtspunt niet
te aanvaarden tolerantie .

De technicus ziet marketing voorts als een vak, dat gericht is op het voorspellen
van de markt. Voorspellen van de markt vanuit de optiek van de technicus
impliceert een voorspelling, zoals men het gedrag van technische grootheden
voorspelt : nauwkeurig met kleine afwijkingen . In de praktijk van de marketing wordt
de afzetvoorspelling vooral bepaald door het gedrag van afnemers . Hoe industrieel
en professioneel die afnemers ook zullen zijn, het gedrag van die afnemers is géén
technische grootheid, maar een sterk psychologische bepaald element, dat met
een grote mate van onzekerheid is te voorspellen . Bovendien wordt de
nauwkeurige afzetvoorspelling doorkruist als gevolg van het gedrag van
concurrenten en hun professionele of agressieve marketing . De afzetvoorspelling
is afhankelijk van te veel factoren, die eik op zich alleen met een grote mate van
onzekerheid zijn te voorzien. Marketing-voorspeliingen zijn daardoor sterk
indicatief van aard en weinig stabiel in de tijd .
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Wat hierboven werd besproken met betrekking tot de afzetvoorspelling geldt meer
in het algemeen voor het vak marketing . Marketing wordt niet gekenmerkt door een
grote mate van exactheid, maar het is wel een sterk analytisch vak .
Het is gericht op het analyseren van en het omgaan met onzekerheden als gevolg
van de grote dynamiek, die veel markten kenmerkt . Bovendien zal de marketeer
rekening moeten houden met een groot aantal variabelen .
Dit vereist een opstelling waarbij men vooral streeft naar de ontwikkeling van
scenario's die aansluiten op alle mogelijke ontwikkelingen in markten en op 'early
warning systems', waarbij het accent ligt op signalering van ontwikkelingen en niet
op de voorspelling van omzetten en marktaandelen . De technicus wil meestal grote
exactheid en heeft een afkeer van de onzekerheden, waarmee de marketeer zijn
voorspellingen omringt .

Een veel gehoorde klacht vanuit kringen van technici zoals researchers en
produktontwikkelaars is, dat marketing leidt tot het te snel en te vroeg op de markt
brengen van nieuwe produkten . Vanuit de marketing wordt vaak druk uitgeoefend
op R & D om nieuwe produkten af te leveren. De marketeer is altijd bevreesd voor
een situatie waarin de concurrent net iets eerder met een produkt op de markt
komt en daardoor een marktleiderspositie kan innemen . Een marktleiderspositie is
voor marketing altijd een comfortabele situatie en voor nieuwkomers op de markt
altijd moeilijk te bestrijden . Gedreven door een hang naar technische perfectie zal
de technicus veeleer streven naar zekerheid en een produkt pas vrijgeven,
wanneer de kans op defecten vrijwel nihil zal zijn .
Integratie van marketing en R & D is daarom van groot belang . Beide functies
zullen iets van elkaars verantwoordelijkheden moeten kunnen overnemen om de
kloof tussen R.& D. en Marketing te kunnen overbruggen .

De technicus is door zijn vakkennis geneigd om te stellen, dat hij het beter weet
dan de afnemer, die hij als een leek op zijn gebied beschouwt . Vanuit die opstelling
zal de technicus méér overtuigd zijn van de stelling, dat produkten ontstaan vanuit
'technological push' d .w.z. door de ontwikkeling van de technologie zal de
ingenieur steeds weer nieuwe oplossingen voor problemen van afnemers weten te
bedenken. De afnemer weet zelf toch niet wat hij precies wil en de ingenieur moet
dat voor hem bedenken . 'Market pull', waarbij produkten ontstaan vanuit behoeften
in de markt is voor de technicus vaak een minder voor de hand liggend principe .
De technicus interpreteert 'market pull' vaak naïef als ; de technicus volgt slaafs wat
de afnemer wil . Dit is in de praktijk niet wat we bedoelen met 'market pull' .
Marktgerichte produktontwikkeling impliceert, dat de probleemstelling van de
afnemer als vertrekpunt wordt genomen voor het -vanuit de techniek- ontwikkelen
van adequate oplossingen. Het principe van de televisie is vanzelfsprekend
bedacht vanuit de techniek, maar de meest succesvolle TV-apparaten zijn de
apparaten die, méér dan die van concurrenten, perfect aansluiten op wensen en
beoordelingen door afnemers . Het bedenken van Videotex als een oplossing voor
vermeende informatieproblematiek bij afnemers betekent nog niet dat de afnemer
die technische oplossingen een hoge prioriteit in zijn koopbeslissingen zal geven .
Hij zal eerst overtuigd moeten worden van het nut van Videotext, voordat dit
produkt een succes in de markt is.
Een technische vinding is nog lang geen nieuw produkt . Daarvoor is innovatie
vanuit de marketing nodig (Davidow, 1986, Smilor, 1989) .
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2.2 marketing over Techniek

Vanuit de marketing bestaan er ook bepaalde opvattingen en percepties over de
techniek en de technicus. De belangrijkste opvatting is ongetwijfeld de aanname
van de marketeer, dat de technicus te veel produktgericht zou denken .
Talloze voorbeelden worden aangevoerd om aan te tonen, dat technici alleen
denken vanuit het produkt en niet vanuit de markt en vanuit de behoeften van de
afnemer .

Het sterkste voorbeeld is ongetwijfeld de Concorde, het vliegtuig dat in de jaren
zestig werd ontwikkeld vanuit de technologische aanname dat supersonisch
vliegen vanuit de militaire luchtvaart als vanzelfsprekend ook toepassing zou
vinden in de burgerluchtvaart . De problematiek van de afnemer in de civiele
luchtvaart ligt echter volstrekt anders . Klanten van luchtvaartmaatschappijen
hebben er niet de dubbele vliegprijs voor over om in de helft van de tijd van
luchthaven naar luchthaven te worden vervoerd . Het vervoersprobleem van de
afnemer strekt zich uit van huis tot eindbestemming en het luchttraject vormt
daarvan maar een deel . De tijdsbesparing die daarop wordt gerealiseerd is
minder interessant dan het in technische zin lijkt . Als gevolg van die opstelling
hebben luchtvaartmaatschappijen het wat betreft de bestelling van Concordes
dan ook volledig laten afweten .
Produktgerichtheid leidt vaak tot gebruikersonvriendelijke produkten, zoals bijv .
computerapparatuur of het leidt tot produkten die nauwelijks functioneel zijn .
In dat verband staat het nog te bezien of de thans vanuit de techniek gelanceerde
'High Definition Television' (HDTV) wel zo veel meerwaarde zal opleveren voor
de afnemer als vanuit de techniek wordt gesuggereerd (Kruyff, 1991) .

Te veel produktgerichtheid is een belangrijk obstakel voor een effectieve
samenwerking tussen marketing en techniek. Veel produktmislukkingen zijn het
gevolg van een te sterke produktgerichte opstelling van technisch georiënteerde
ondernemingen .

Marketeers missen bij technici vaak het vermogen om te kunnen denken in
afnemersmeerwaarden of 'benefits' voor afnemers . Afnemers van technisch
complexe produkten en diensten zijn vooral bedrijven en instellingen, waar kopers
meerwaarde van produkten vooral vertalen in termen als winst maken, kwaliteit
van het produktieproces en bedrijfszekerheid . De problematiek van de afnemer is
die van de exploitatie van zijn onderneming . Meerwaarde van produkten wordt
door de afnemer afgeleid van de bijdrage die het produkt kan leveren aan de
continuïteit en winstgevendheid van het bedrijf en niet van de technische
eigenschappen van het produkt . De technicus denkt in termen van het laatste en
de marketeer veel meer in eerstgenoemde termen .

Waar de marketeer steeds als streven heeft om als eerste met een nieuw of
vernieuwd produkt op de markt te komen heeft de technicus in de R & D-sfeer veel
meer oog voor de technische perfectie van het te onwikkelen produkt . Marketeers
vinden dan ook dat door technici ontwikkelingsprocessen te lang duren .
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De technicus vertoont in het algemeen weinig affiniteit met commercie . Niet zelden
kenmerkt de technicus zich in het zakenleven door een stijl die te kenschetsen is
als star, stijl, stug> inflexibel en minder effectief in onderhandelingsprocessen .
Bovendien zal de technicus in onderhandeling met de klant geneigd zijn om
technische eisen van afnemers te zien als een uitdaging die gehonoreerd dient te
worden, zonder dat men daar in voldoende mate prijsconsequenties aan verbindt .
Hij zal gemakkelijk know how weggegeven en vindt het belangrijker zich als
technicus van hoog niveau te profileren .

Met name technici in produktie streven naar standaardisatie en zijn weinig geneigd
tot flexibiliteit die in de hedendaagse markten voor technisch complexe produkten
en systemen vereist is . Standaardisatie leidt tot beter beheersbare produktie-
processen, maar leidt in de markt tot competitieve nadelen . De markttrends van
deze tijd verwijzen steeds meer naar'customized' massaprodukten (Davis, 1989)
in plaats van seriematige fabricage van produkten . Flexibiliteit wordt een steeds
belangrijker concurrentiefactor .

De marketing-benadering gaat uit van een aanpassing van de onderneming aan de
afnemer. Vanuit de techniek is het traditioneel omgekeerd ; de afnemer moet zich
maar aanpassen aan het produkt zoals dat door de technici, die het in het vak
voor het zeggen hebben, is ontworpen . Een voorbeeld daarvan is de gebruikers-
onvriendelijkheid van vete Personal Computers en de onleesbaarheid van
manuals en gebruiksaanwijzingen van technisch complexe produkten .

De technicus heeft in het algemeen weinig oog voor de omgeving van de
onderneming en is sterk intern gericht . Waar commercie extern gericht is,
zal de techniek traditioneel intern gericht zijn .

Samenhangend met de hierboven gesignaleerde interne gerichtheid zal de
technicus ook neigen tot zelfingenomenheid en arrogantie ten opzichte van de
wereld buiten. Met name ondernemingen die door technische prestaties in het
verleden de eerste plaats in de markt hebben veroverd, zullen gemakkelijk
vervallen in de zelfingenomenheid, die een groot gevaar vormt voor de traditionele
marktleider. Zo lang men een monopoliepsoitie heeft, zal deze houding maar
beperkt schade aanrichten, maar naarmate er alternatieve leranciers op de markt
verschijnen kan de zelfingenomenheid tot een desastreuze afkalving van de
marktpositie leiden .

Vooral bij technische service-organisaties ontstaat gemakkelijk een arrogante
houding ten opzichte van de -qua technische kennis- soms op veel lager niveau
staande afnemer . Dit type van organisaties kenmerkt zich door technici zoals
service-monteurs, die ten opzichte van de klant een opstelling hebben van
'de klant weet er toch niets van en ze begrijpen het toch niet' . Men heeft weinig
oog voor de criteria die klanten hanteren om de service-organisatie te beoordelen .
Bovendien creëert men vaak te fraaie technische oplossingen, waarvoor de klant
niet bereid is de hoge prijs te betalen ; ongevraagde 'overperformance' .
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Waar men in de marketing voortdurend bezig is met zich te onderscheiden van
concurrenten, heeft de technicus geen oog voor en gaat men er bij voorkeur
stilzwijgend vanuit dat men beter is dan de concurrent bijv . omdat het technisch
niveau van de eigen mensen hoger wordt ingeschat dan dat van de concurrenten .
Uit het oog wordt verloren dat concurrentie zich in veel gevallen niet afspeelt op
het vlak van de techniek, maar op het vlak van de geleverde meerwaarde in
bredere zin .

Technici tenslotte zijn vanuit hun achtergrond meestal weinig servicegevoelig en
vertonen een gebrek aan dienstverlenende opstelling . De technicus denkt veelal in
termen van produkten en produktie, terwijl dienstverlening primair een zaak van de
kwaliteit van mensen, van individuen is . De technicus zal service eerder als een
noodzakelijk kwaad, als een kostenpost beschouwen, dan als een
concurrentiefactor van primaire betekenis .

In schema 1 hebben we de in het voorafgaande besproken verschillen tussen
techniek en marketing beknopt samengevat

Schema 1 Techniek en marketing ; enkele verschillen in opvatting en perceptie

De Techniek over Marketing

• Marketing = consumentenmarketing

• Marketing is promotie, reclame en public relations

• Een goed produkt verkoopt zichzelf

• Marketing is méér toezeggen dan je met het produkt
waar kunt maken

• Marketing levert slechte voorspellingen

• Marketing is ongrijpbaar ; géén exactheid ; te soft

• Marketing leidt tot te snel en te vroeg produkten op
de markt brengen

• De afnemer weet zélf niet wat hij wil ; technological push' is nodig

HH8/920217/mt



8

vervolg
Schema 1 Techniek en Marketing ; enkele verschillen in opvatting en perceptie

Marketing over de Techniek

• Te veel produktgericht

• Men kan niet denken in termen van afnemersmeerwaarden
en 'benefits' voor afnemers

• Ontwikkeling duurt veel te lang ; slechte timing

• Geen gevoel voor commercie

• Zijn alleen uit op standaardisatie : geen flexibiliteit

• Vraagt te veel aanpassing van de klant

• Geen oog voor de omgeving

• Te zelfingenomen

• Arrogantie ten opzichte van de klant

• Onvoldoende voeling met de concurrentie
en voor'competitive advantage'

• Weinig servicegevoeligheid en gebrek aan
dienstverlenende opstelling

De hierboven geschetste tegenstellingen zijn weliswaar tamelijk extreem van aard,
maar zijn in de kern wel degelijk te herkennen in de ondernemingen en markten
voor technisch complexe produkten en diensten .

In het algemeen kunnen we stellen dat het centrale verschilpunt tussen techniek
en marketing is, dat marketing gericht is op de afnemer en op de concurrent, terwijl
de techniek gericht is op vaknormen en de technische schoonheid van
oplossingen .
Het zal duidelijk zijn dat dit verschil in cultuur en in denken aanleiding is tot veel
spanning en misverstanden in ondernemingen, hetgeen de concurrentiekracht
ernstig kan verzwakken.
Van groot belang is bovendien dat de overheid bij haar inspanningen om R& D
te stimuleren, expliciet en primair ook haar aandacht richt op het commercialisatie-
aspect .

HH8/920217Jmt
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De Japanse overheid heeft bij haar ondersteuning van technologie-ontwikkeling
steeds primair het accent gelegd op commercialisatie in tegenstelling tot bijv . de
Franse en Britse overheden, terwijl ook de Amerikaanse overheid bij haar NASA
ruimtevaartprogramma veel aandacht heeft besteed aan de commercialisatie-
mogelijkheden voor bijv . de space shuttles (Greene en Miesing, 1984)

Een technische voorsprong geeft een 'competitive advantage ; maar het vermogen
tot commercialisatie van die technische voorsprong geeft een Very superior
competitive advantage : In het laatste geval zouden we kunnen spreken van
'technology plus'.

Een situatie van'technology plus', zoals hiervoor aangeduid, kan in een
onderneming worden bereikt door zowel respect voor elkaar, begrip voor elkaar,
job rotation van technici in marketing en marketeers in R .& D., als commerciële
nascholing van technici (Summe en Uttal, 1990) .
Marketing en techniek zijn géén elkaar tegenstrevende maar elkaar versterkende
ondernemingskrachten.
Tegen deze achtergrond kunnen we ons afvragen of het wel zo verstandig is om
gespecialiseerde top marketeers op te leiden en of het in plaats daarvan niet beter
zou zijn om de aandacht veel meer te concentreren op het toevoegen van
marketing kennis aan technici en andere vakspecialisten (Bonoma, 1989) .

3 High Tech Marketing

Marktsituaties in de sfeer van complexe technologie kenmerken zich door
onzekerheden met betrekking tot zowel de technologie als de markt .
Markten derhalve, waar sprake is van wat men zou kunnen noemen 'high tech
marketing' zijn vooral markten met zowel een hoge technologie-onzekerheid als
een hoge marktonzekerheid (Moriarty en Kosnik, 1989) .
We zuilen hiernavolgend bespreken wat die onzekerheden betekenen en
waardoor ze worden bepaald .

Technologie-onzekerheid

Onzekerheid voor de leverancier van technisch complexe produkten wordt voor
een deel veroorzaakt door onzekerheden vanuit de technologie .

• Nieuwe technologieën leiden in het algemeen tot produkten die andere
functionele prestaties leveren dan produkten die vanuit de bestaande
technologie zijn ontwikkeld . Een belangrijke onzekerheid die bij een nieuwe
technologie ontstaat, heeft dan ook betrekking op de vraag of het produkt de
beloofde functionele prestaties daadwerkelijk zal kunnen leveren.
Een actueel voorbeeld is HDTV (High Definition Television) dat pretendeert
een beeldkwaliteit te leveren, die een aanmerkelijke verbetering is ten
opzichte van het traditionele beeld .
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Pas tijdens het daadwerkelijke gebruik
door grote groepen van consumenten zal blijken of HDTV deze claim ook
werkelijk kan waarmaken . In de industriële sfeer is een voorbeeld de
aramide-vezel, die door AKZO (onder de naam Twaron) en door Dupont
op de markt wordt gebracht . Deze vezel wordt gebruikt in de vliegtuigbouw,
in de automobielindustrie en voor defensie-doeleinden, maar wordt ook
experimenteel in de bouwnijverheid gebruikt . Het is de vraag of in de
applikatie deze aramide-vezel ook daadwerkelijk de prestatie zal leveren,
die vanuit de techniek is voorzien. Er kunnen zich in het gebruik nieuwe
onvoorziene condities manifesteren, die het gebruik alsnog te duur of
kwalitatief onder de maat kunnen maken . Er bestaat hierover onvermijdelijk
onzekerheid door de nieuwheid van de technologie .

• Technologie is niet alleen produkttechnologie, maar ook produktie-
technologie . Daarom is in nieuwe situaties van technologisch
hoogwaardige produkten ook altijd de vraag aan de orde of de producent
in staat zal zijn om het (nieuwe) produkt op tijd te leveren .
De produktie van Twaron, de nieuwe aramide-vezel van AKZO, liep in
de beginfase ernstige vertragingen op .
Ditzelfde geldt voor de produktie van een nieuw vliegtuigtype, waarin
veel nieuwe technologie is verwerkt, bijv . de Fokker 100 .
De produktie kan juist door het gebruik van nieuwe materialen en nieuwe
produktiewijzen gemakkelijker vertragingen oplopen .

• Het ontbreken van ervaring in de praktijk met een nieuwe technologie kan er
ook toe leiden, dat onzekerheid bestaat of de kwaliteit van de service die de
leverancier aanbiedt, wel dezelfde zal blijken te zijn als bij de traditionele
produkten. Men heeft immers nog nauwelijks of geen ervaring met de
applicatie en met wat er allemaal tijdens het gebruik mis kan gaan .

• De introductie van een nieuwe technologie kan meebrengen, dat onverwacht
neveneffecten worden gesignaleerd, die tijdens de voorafgaande
ontwikkelingsfase niet konden worden voorzien of waarvan men de omvang
had onderschat. Zo heeft men niet voorzien welke omvang de fraude met
chipkaarten zou kunnen hebben, zoals men ook pas later heeft ontdekt wat
er voor grootscheepse fraudemogelijkheden bestonden met de toepassing
van computers . Neveneffecten kunnen ook betrekking hebben op het milieu,
effecten waarvan men zich aanvankelijk geen enkel beeld heeft kunnen
vormen of effecten, die destijds op geen enkele wijze als schadelijk werden
beschouwd en die maatschappelijk toen geen enkele aandacht kregen .

• Nieuwe technologieën dragen het risico in zich dat er op korte termijn weer
nieuwere ontwikkelingen zichtbaar worden, die de bestaande technologie
weer snel doen verouderen . De snelle opvolging van computers met een
steeds groter en compacter geheugencapaciteit, als gevolg van ontwikkelen
in de chiptechnologie, leidt er toe dat die apparatuur in zeer korte tijd wordt
afgeschreven en dat de leverancier ook maar een zeer korte tijd gelaten
wordt om tot een winstgevende omzet te komen .
Men spreekt dan ook wel van steeds korter wordende produktlevenscycli
om deze ontwikkeling aan te duiden .

HH8i920217/mt
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Technologie-onzekerheid wordt dus in hoofdzaak veroorzaakt door snelle
ontwikkelingen in de technologie, waardoor men door de snelheid waarmee de
ontwikkelingen plaatsvinden er te weinig tijd is om ervaring in de praktijk van het
gebruik op te doen en steeds de dreiging bestaat van het op de markt verschijnen
van compleet vernieuwde produkten . Dit leidt er toe dat de leverancier zich
voortdurend beweegt in een veld van grote onzekerheid ten aanzien van de
performance en competiveness van zijn produkten .

Marktonzekerheid

In de sfeer van complexe technologie wordt de leverancier ook geconfronteerd met
een onzekerheid, die vooral vanuit de markt ontstaat . Naast de technologie-
onzekerheid vormt deze markt-onzekerheid een tweede dimensie in het veld van
de high-tech marketing .
Marktonzekerheid wordt veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen .

• De ontwikkeling van nieuwe technologie leidt tot nieuwe produkten, waarvan
het nog onzeker is in welke behoefte het produkt kan voorzien . Zo heeft men
zich bij de ontwikkeling van computers voor thuisgebruik ernstig vergist in de
homecomputer-markt en in de behoefte waarin deze homecomputers
zouden kunnen voorzien . Deze behoefte bleek in het geheel niet te bestaan .
Dezelfde problematiek speelt bij de ontwikkeling van het Viditel-produkt .
Tot op heden voorziet dit produkt nog niet in een duidelijk waarneembare
behoefte . De behoefte aan de functie van een produkt dat met een nieuwe
technologie is ontwikkeld, is niet eenvoudig in te schatten en vaak alleen
proefondervindelijk vast te stellen . Dit creëert uiteraard een grote mate van
onzekerheid .

• Nieuwe technologieën maken de ontwikkeling van nieuwe produkten
mogelijk die in een behoefte kunnen voorzien, maar de vraag zal dan zijn
hoe groot de markt voor het nieuwe produkt daadwerkelijk is . De omvang
van de potentiële markt blijkt niet altijd eenvoudig statistisch inschatbaar .
Zo had men kunnen schatten dat de potentiële markt voor vaatwassers
ongeveer gelijk zou kunnen zijn aan het aantal huishoudens in Nederland .
In werkelijkheid bleef de penetratie beperkt en op een lager niveau dan
aanvankelijk was ingeschat . Industrieel gezien speelt dit probleem ook bij
een produkt als Twaron, de Aramide-vezel van AKZO . Men kan de
industriële markt weliswaar benaderen, maar door onzekerheid over de
daadwerkelijke acceptatie van het produkt is de markt nauwelijks te schatten
in kwantitatieve zin .

• Markten kenmerken zich door een zekere dynamiek, die voortkomt uit een
dynamiek in de behoeften van de consument en industriële afnemer .
Onder invloed van de mode of status, kunnen zich turbulente ontwikkelingen
voordoen, die aanvankelijk niet zijn te voorzien .

• Een belangrijke onzekere factor is ook het tempo waarin een produkt, dat op
basis van een nieuwe technologie is ontwikkeld, zich in de markt zal
verspreiden . Zo lag het tempo waarin aanvankelijk de videorecorder zich als
innovatie verspreidde aan de lage kant . De CD-speler daarentegen kende
een veel hogere adoptiesneiheid . De chipcard ontwikkelt zich op de
Nederlandse markt vooralsnog traag .
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• Een uiterst belangrijke factor op wereldmarkten voor -met name-
consumentenelectronica is de produktstandaard . De acceptatie van VHS als
standaard voor videorecording betekende een belangrijke tegenvaller voor
Philips die, overtuigd van de kwaliteit van de eigen Video 2000 standaard,
alle kaarten op laatstgenoemd systeem had gezet . De vraag welke
produktstandaards en produktnormen in de markt tenslotte zullen worden
aanvaard, vormt een cruciale marktonzekerheid voor producenten van
high-tech-apparatuur .

In figuur 1 hebben we de beide hierboven besproken onzekerheden, technologie-
en marktonzekerheid, afgebeeld in matrixvorm . Het quadrant rechtsboven, waar
sprake is van zowel een hoge technologie-onzekerheid als een hoge
marktonzekerheid, wordt in de literatuur wel aangeduid als het gebied van de
high-tech-marketing (Moriarty en Kosnik, 1989) .

High Tech Marketing

Hoog

Technologische
onzekerheid

Laag

Beter produkt High Tech Produkt

(Bijv. medicijnen) (Robotics, Expert
Systems, Video, CD, PC's)

Low tech produkt High Fashion Produkt

(Melk, koffie) (Confectie)

Laag
Marktonzekerheid

D 1958/HH8/mt

Figuur 1 High Tech Marketing

Hoog

Het is juist in het gebied van de high-tech-marketing dat zich tussen technologie-
producent en de markt een aanzienlijke kloof kan vormen, waardoor produkten en
ondernemingen mislukken als gevolg van onvoldoende zicht en onvoldoende
greep op de markt vanuit de technologie . Het is de taak van de (technische)
marketing om deze kloof zo klein mogelijk te houden en zo veel mogelijk te
overbruggen .
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4 De kloof tussen technologie-producent en markt

Evenals er verschillen in perceptie tussen techniek en marketing bestaan, kan men
ook belangrijke en kenmerkende verschillen vaststellen tussen enerzijds de
producent van technologie en anderzijds de potentiële gebruiker/koper van
technisch complexe produkten en systemen .

Kenmerken technologie-producent

De technologie-producent kenmerkt zich door de volgende eigenschappen .

• Een grote kennis van de technologie, waardoor ze in staat is om de
nieuwste mogelijkheden in produkten voor de markt te ontwikkelen en
onvermoede oplossingen te creëren voor de problemen van haar afnemers .

• De technologie-producent heeft een grote interesse in innovatie en men
definieert innovatie vooral in termen van de technische prestatie . Er is een
voortdurende speurtocht naar nieuwe mogelijkheden en men geeft grote
bedragen uit aan innovatieve ontwikkelingen vanuit de technologie .

• De technologie-producent wordt voortdurend gedreven door zijn streven
om iets nieuws op de markt te brengen en voorop te lopen in de techniek .

• Men onderschat vaak het risico van het op de markt brengen van een
nieuw produkt door overdreven verwachtingen ingegeven vanuit de
technische mogelijkheden van het produkt .

• De technologie-producent is sterk gericht op wetenschap, logica en
rationaliteit, eigenschappen die in markten vaak ver te zoeken zijn
(Sherlock, 1991) .

Dit beeld van de technologie-producent is uiteraard een stereotiep, maar zeker niet
onrealistisch beeld van de geavanceerde producent van technisch complexe
produkten en systemen .

Kenmerken potentiële gebruiker/koper

De potentiële gebruiker resp . afnemer van technisch complexe produkten,
systemen en diensten kenmerkt zich in het algemeen door een profiel dat
sterk afwijkt van dat van de producent . Het koopgedrag van deze
produkten op industriële markten kenmerkt zich door het verschijnsel van
de Decision Making Unit (DMU) dat wil zeggen dat er meestal méér beslissers
zijn, waaronder niet alleen de inkoper van het afnemende bedrijf, maar ook de
gebruiker, een produktspecialist of adviseur en wanneer het gaat om aanzienlijke
investeringen ook het general management en de financiële afdeling .
Men kan dus niet zo eenvoudig spreken van de koper,zoals bij consumenten-
produkten .
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In het algemeen kenmerkt zowel de individuele afnemer als de DMU zich door een
aantal eigenschappen, die fundamenteel anders zijn dan die van de producent .

• Aan afnemerszijde ontbreekt in veel gevallen intrinsieke kennis van de
technologie, waartoe men zich soms laat adviseren door een externe
specialist .

• Afnemers zijn in het algemeen niet geïnteresseerd in het beproeven van
iets nieuws, want dat levert risico's op en dus mogelijk extra kosten .

• Afnemers zijn buitengewoon gevoelig voor kosten, want die beïnvloeden
het exploitatieresultaat van de onderneming .

• Afnemers kenmerken zich vooral door het feit, dat men tevreden is met wat
men nu gebruikt, waar men vertrouwd mee is, waar goede ervaringen mee
bestaan en zullen om die reden dus niet erg geneigd zijn om nieuwe
produkten te beproeven .

• Afnemers zijn risicomijdend ; zij zullen trachten hun ondernemersrisico -waar
mogelijk- zo klein mogelijk te houden en dus afwachtend staan ten opzichte
van innovaties .

• Het industriële koopproces wordt in niet onbelangrijke mate beïnvloedt door
emotionele en irrationele factoren, met name van de zijde van afnemers,
zullen die een belangrijke factor in het geheel zijn (Sherlock,1 991) .

Het zal duidelijk zijn dat beide hiervoor besproken stereotiepe profielen nogal
haaks op elkaar staan, waardoor er een kloof zal bestaan tusen technologie en
markt .

Het is de taak van de marketing om de kloof tussen technologie en markt te
overbruggen.

In de volgende paragraaf zullen we bespreken op welke wijze vanuit de marketing
de kloot tussen technologie en markt te overbruggen is .

5 Taak van de marketing bij het overbruggen van de kloof tussen
technologie en markt

Marketing van technologie vereist een aantal activiteiten die er op gericht dienen te
zijn om de afstand tussen de technologie-producent en zijn afnemers zo klein
mogelijk te maken .

Een belangrijke marketing-taak is het demonstreren van de technologie om er
begrip voor te kweken. Voordat er sprake zal zijn van de aankoop van produkten,
zal de technologie als het ware naar de markt toe gecommuniceerd moeten
worden. Dit vereist een systematisch voorbereide en ontwikkelde voorlichtings-
campagne op een breed front .
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Producenten van nieuwe technologieën zullen in hun communicatie-uitingen vooral
de meerwaarde voor afnemers, de 'benefits', van produkt en technologie, moeten
benadrukken . Produkteigenschappen zijn voor afnemers doorgaans van veel
minder belang, tenzij de 'Decision Making Unit' mede technologie-experts omvat,
maar dan zullen niettemin de afnemersmeerwaarden op de voorgrond moeten
staan .

Wanneer het gaat om de introductie van een geheel nieuwe technologie of een
nieuw systeem, dat van afnemers de nodige aanpassingen in het gebruik en de
toepassing vereist, dan zal behalve promotie en voorlichting de nodige educatie
van afnemers met betrekking tot de te realiseren meerwaarden van de technologie
noodzakelijk zijn . Het ligt op de weg van de producent om hierin te voorzien .
Introductie van CIM-technieken (Computer Integrated Manufacturing) in
organisaties bijv ., vereist een stapsgewijs veranderingsproces dat in de organisatie
bij de afnemer aan de basis start teneinde succesvolle invoering te verzekeren .
Dit veranderingsproces behoort eigenlijk tot de verantwoordelijkheid van de
leverancier en is strikt genomen nog belangrijker dan de technische kant van het
CIM-produkt .
Juist op dit punt van educatie, proefopstelling en organisatieverbetering kan een
producent zich ten opzichte van concurrenten onderscheiden en daardoor een
sterke marktpositie veroveren. Het kan zijn dat men voor de invoering van een
CIM-concept een partnership aangaat met een implementatiespecialist en langs
die weg de klant een totaaloplossing aanbiedt

Aan de basis van de hierboven genoemde marketing-activiteiten ligt een goed
inzicht in de markt, een inzicht dat kan worden verkregen door systematisch
onderzoek naar de afnemersmeerwaarden en de produkt benefits voor de
afnemer. Behalve door marktonderzoek kan dit inzicht vooral worden verkregen
door een intensieve interactie met afnemers, door de afnemer vroeg in het
produktontwikkelingsproces te betrekken en door in de gehele organisatie een
alerte gevoeligheid te ontwikkelen voor het waarnemen van afnemerssituaties en
het opvangen van signalen van afnemers .

In het verlengde van het voorafgaande punt ligt de participatie van afnemers in de
produktontwikkeling . Bij de ontwikkeling van medische apparatuur worden de
toekomstige gebruikers, de medisch specialisten, vaak intensief en vroeg
betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw apparaat . In andere branches, zoals
bijv. bij de ontwikkeling van test- en meetapparatuur, worden proefopstellingen bij
afnemers geïnstalleerd. Deze aanpak is van grote betekenis voor de overbrugging
van de kloof tussen technologie en markt (Biemans, 1989) .

Marktonderzoek op industriële markten voor technisch complexe produkten vereist
een aanpak waarbij het accent veel meer ligt op onderzoek van kwalitatieve aard,
dan grootschalig kwantitatief onderzoek. Door middel van een beperkt aantal maar
wel diepgaande interviews en groepsdiscussies, kan het vereiste inzicht in de
afnemersproblematiek en de mogelijke affiniteit met of weerstanden tegen de
nieuwe technologie worden onderzocht. Dit vereist hoogwaardig marktonderzoek
met diepgaande interviews door enqueteurs van een behoorlijk niveau .
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DAF heeft bijv. bij de ontwikkeling van de kabine voor een van de nieuwste
bedrijfswagentypes groepsdiscussies laten uitvoeren met een aantal truck-
chauffeurs . Dit leverde veel inzicht in de ervaringen, wensen en behoeften van
gebruikers van truckcabines op basis waarvan een cabine met een hogere
afnemersmeerwaarde werd ontwikkeld . De kwaliteit van de cabine bij een
bedrijfswagen is uiteraard bepalend voor de kwaliteit van het functioneren van de
chauffeur en daarmee voor de efficiency en kwaliteit van het transportproces .

Een andere marketing-activiteit, die direct gericht is op het overbruggen van de
kloof tussen technologie en markt, heeft betrekking op de markt-introduktie van
een nieuwe technologie . Het verdient aanbeveling om de eerste promotie-
inspanningen selectief te richten op de meest innovatieve onder de afnemers in de
branche waar men zich op richt . Bij deze meest innovatieve afnemersorganisaties
zal de producent moeten trachten om z .g. 'champions' in de organisatie zelf te
vinden, functionarissen die voldoende invloed en positie in de af nemersorganisatie
hebben om intern een gunstig klimaat te scheppen voor de invoering van de
nieuwe technologie . Grenco, een werkmaatschappij van Grasso, heeft bij de
introductie van haar nieuwe vriesconcentreerprocédé van deze aanpak met succes
gebruik maakt . Het procédé biedt de mogelijkheid om vloeistoffen tot vaste stof te
concentreren, waarmee deze tot een aanzienlijk kleiner volume worden
gereduceerd. De vriesgeconcentreerde vloeistof, bijv . vruchtensappen, kunnen zo
tegen veel lagere kosten overgrote afstanden worden getransporteerd, hetgeen
interessante logistieke besparingen oplevert als af nemersmeerwaarde . Men kan
zich voorstellen dat toepassing van deze nieuwe technologie de nodige
weerstanden zal kunnen geven binnen de afnemersorganisatie . Grenco heeft dan
ook een benadering gevolgd, waarbij men via'champions' in de organisatie en
proefproduktie-units op de produktielokaties samen met de afnemer de voor- en
nadelen van het procédé heeft beoordeeld maar ook alle mogelijke barrières, o .a.
vanuit de afzetmarkt van de afnemer . Deze technologie introduceren kost derhalve
veel tijd en veel educatie en voorlichting, alsmede intensieve samenwerking met
afnemers. Men zal zo succesvol zijn wanneer men er in slaagt te denken zoals de
afnemer denkt en dus ook alle consequenties voor het afnemersbedrijf weet te
analyseren .

Zoals uit het voorafgaande blijkt heeft technologie-marketing nogal wat
consequenties voor de producent . Toch zal alleen via deze benadering voor de
toekomst de kloof tussen markt en technologie met succes kunnen worden
overbrugd. Dit verklaart tevens waarom de komende jaren in de industriële
marketing de accenten verschillend kunnen komen te liggen en ook enkele
ontwikkelingen te verwachten zijn, die we in de volgende paragraaf nader zullen
bespreken .
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6 Accenten in de industriële marketing

Overbrugging van de kloof tussen technologie en markt kan slechts succesvol
plaatsvinden wanneer de volgende vijf ontwikkelingen in de industriële marketing
de komende jaren doorzetten .

1 Meer samenwerking met afnemers in een andere commercieel klimaat

2 De inzet van commercieel-technische medewerkers dient te worden
gestimuleerd en verder ontwikkeld

3 Toenemende aandacht voor een adequaat service-aanbod in samenhang
met de levering van technisch complexe produkten .

4 Marketing integreren tot in de haarvaten van de organisatie .

5 Optimale benutting van de informatie- en communicatietechnologie in de
marketing teneinde effectieve direct marketing tools te ontwikkelen voor
een intensiever relatiemanagement .

We zuilen deze industriële marketing accenten achtereenvolgens nader
bespreken .

Ad. 1 Meer samenwerking met afnemers in een andere commercieel klimaat

In de industriële marketing kunnen zich ai naar gelang de complexiteit van
het produkt, het systeem of de dienstverlening verschillen voordoen in
de relatie tussen leverancier en afnemer . Wissema onderscheidt een drietal
inkoopstrategieën .

• Machtsstrategie

- hierbij ligt het accent op het elkaar zien aistegenspelers met
de prijs als belangrijkste inzet .

• Afstemmingsstrategie

hierbij zal het accent liggen op de afstemming van de gehele
propositie van de leverancier op de behoefte van de afnemer .

• Samenwerkingsstrategie

het accent bij deze inkoopstrategie zal liggen op de ontwikkeling
door de leverancier van oplossingen op maat ten behoeve van
de afnemer. De strategie is gericht op samenwerking tussen
enerzijds het koopcentrum aan de zijde van de afnemer en
het oplossingscentrum aan de zijde van de leverancier .
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Wissema stelt, dat naarmate produkten complexer worden en er meer
sprake is van de levering van een systeem, er meer zal worden overgegaan
naar de afstemmings- en samenwerkingsstrategie, terwijl met name bij
grondstoffen en technisch weinig complexe produkten de machtsstrategie
en prijstactiek centraal zal staan (Wissema e .a. 1989) .

Ook Van Weele (1991) constateert een verandering in het gedrag van de inkoop in
de richting van meer samenwerking met leveranciers en ook naar een meer
duurzaam karakter van de relatie afnemer-leverancier.

Matthijsens en Bulte (1990) tenslotte, spreken van een trend in het industriële
koopgedrag 'van het vechtmodel naar het coáperatief model' . Zij karakteriseren de
verandering door een typologie te geven van het traditionele 'vechtmodel' en van
het meer voor de toekomst relevante 'cotiperatieve model'

In schema 2 hebben we dit model weergegeven .

Schema 2 Evoluties in koopattitude en -gedrag

Vechtmodel Cooperatief model

Harde onderhandelingen Interactie en communicatie
(jaarlijks) (permanent)

Prijs staat centraal Kwaliteit en kunde
leverancier staan centraal

Korte termijncontracten Langdurige, hechte relaties

Multiple sourcing Tendens naar dual en
(verscheidene leveranciers en single sourcing
voor eik onderdeel

Achterwaartse verticale Outsourcing en
integratie co-makership

Tactische aankopen Strategische bevoorrading

Bron: Matthyssens en Bulte (1990, blz. 178)
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Een kanttekening bij de benadering van Matthijssens en Buite is wel, dat deze
verandering zich in veel sterkere mate zal voordoen bij de levering van technisch
complexe produkten, diensten en systemen, terwijl bij de meer homogene,
standaard en technisch niet-complexe produkten afnemers zich veel moeilijker
zullen losmaken van een op prijs georiënteerd vechtgedrag in hun relatie met de
leverancier.

Samenvattend kunnen we stellen dat de relatie tussen leverancier en afnemers in
de sfeer van technisch complexe produkten steeds meer zal gaan tenderen naar
een samenwerkingsrelatie, die gekenmerkt wordt door .

• Minder accent op prijsonderhandeling en op het onder druk zetten van
de leverancier teneinde op korte termijn besparingen te realiseren

• Meer accent op de kennis en kunde van de leverancier ten aanzien van
de technologie maar ook ten aanzien van de applicatiemogelijkheden bij
de afnemer

• Het streven naar hechte en duurzame relaties in de vorm van relatie-
management en met toepassing van het account management concept
(zie ook Jackson, 1985 en Shapiro en Mariarty,1982)

• Meer co-makership tussen leverancier en afnemer, tevens appellerend
aan aandacht van de leverancier voor de afzetmarkt van zijn afnemers

Ad 2 De inzet van commercieel-technische medewerkers dient te worden
gestimuleerd en verder ontwikkeld

We kunnen ons de vraag stellen of het wel zo effectief is om meer marketing
specialisten in te zetten en daarvan dan te verwachten dat de onderneming tot een
betere commercialisatie zal komen . Dit zou een wat al te naïeve zienswijze zijn en
bovendien zou het voor de technici in het bedrijf aanleiding kunnen zijn om zich
van het commerciële deel van hun werk nog verder te distantiëren en dit over te
laten aan diegenen die daarvoor zijn aangetrokken en daarin specialist zijn .
Deze maatregel heeft dus een averechts effect . Effectiever dan versterking van de
marketing afdeling met gespecialiseerde marketeers van buiten de technische
vakwereld, is het opleiden van technici in het commerciële vak . Voor commerciële
of marketing specialisten zonder voldoende technische basisopleiding is het erg
moeilijk om zich in de techniek te laten bijscholen . Vanuit die hoek is de kloof
moeilijk te overbruggen . Dat vergt een lange en intensieve opleiding, mede gezien
de snelle veroudering van technische kennis . Zelfs de technicus die zich toelegt op
het commerciële vak zal de grootste moeite hebben om zijn technische vak te
blijven bijhouden, maar in ieder geval mag van deze technicus worden verwacht
dat hij gemakkelijker'on speaking terms' zal blijven met zijn vakgenoten, dan de
gespecialiseerde verkopeNmarketeer zonder technische achtergrond . Zo is de
commercieel technicus ontstaan die een belangrijke rol speelt in het overbruggen
van de kloof tussen markt en technologie .
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Enkele jaren geleden is door middel van een omvangrijk onderzoek doe behoefte
aan commercieel-technici in Nederland in kaart gebracht (van der Har-t, 1987) .
Het rapport definieert de commercieel-technicus als volgt .

'Een functionaris, die een technische basisopleiding heeft gevolgd en tevens
beschikt over kennis en vaardigheden, die hem/haar in staat stellen technisch
complexe produkten te verkopen of in te kopen, daarover te adviseren en service
te verlenen, dan wel een doelmatige commerciële beleidsvorming ten aanzien van
deze produkten te realiseren .'

Het rapport bevat verder gegevens over het beroep van commercieel-technicus,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt in drie opleidingsniveaus .

~ MTS-niveau
• HTS-niveau
• Universitair opgeleide commercieel-technici

De MTS-ers met een commerciële functie treffen we vooral aan in de verkoop
binnendienst en in de technische service-organisatie . Deze categorie van
commercieel-technici heeft vooral een loopbaanperspectief in de rich ting van de
verkoop buitendienst. Zij zullen dus in het algemeen na een start in d e- techniek het
grootste deel van hun loopbaan in de commercieel-technische sfeer ^ertc2aam
blijven .
De commercieel-technici met een hogere opleiding in de techniek sta rten veelal in
de verkoop buitendienst of sales engineering (HTS) of product management dan
wel marketing (universitair opgeleiden), waarbij een belangrijk deel hun loopbaan
vervolgt in het commercieel-technisch management met -voor een d& el van hen-
een doorgroei naar algemene management functies .

Schattingen in het kader van genoemd onderzoek uit 1986 geven aan dat er in
Nederland in de branches waar technisch complexe produkten worden geleverd,
in totaal zo'n 25 .000 personen werkzaam zijn in functies die als comrr Iercieel-
technisch zijn te kwalificeren, waarvan 58% een MTS-achtergrond he eft, 36% een
HTS-opleiding en slechts 5% een universitaire achtergrond . De behoefte aan
commercieel-technici werd in 1986 geschat op ongeveer 3 .500 per ja ar, waarvan
36% met MTS-opleiding, 50% met HTS-opleiding en 14% met een universitaire
achtergrond . De vraag naar de commercieel-technische ingenieurs rrset een HBO-
of universitaire achtergrond is dus relatief groter dan op basis van het huidige
bestand van commercieel-technici mocht worden verwacht. Dat heeft te maken
met de hier aan de orde zijnde problematiek, dat technologieën en pr«:>dukten
complexer worden en dat in toenemende mate systeemoplossingen dienen te
worden geleverd . Dat vereist meer consultatieve activiteiten in het co iirnmerciële
traject. De professionele afnemers verwachten meer technisch advies terwijl ook
het niveau van de professionele afnemers is gestegen.
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In het kader van eerder geciteerd onderzoek is nagegaan welk profiel bedrijven
vindt dat de commercieel-technicus zou moeten kenmerken . Daarbij is er een
opmerkelijke eensgezindheid over de technische basis van de commercieel-
technicus. De commercieel-technisch medewerker dient een stevige basis in de
techniek te hebben, die alleen mogelijk is wanneer een basisopleiding in een
technisch vak (werktuigbouwkunde, electrotechniek, informatica, chemische
technologie e .d.) is gevolgd . Techniek staat daarom als absolute topper genoteerd
in de lijst van eisen die men aan de technicus stelt . Vervolgens hechten bedrijven
aan een cluster kennis en vaardigheden, dat de beheersing van de Engelse taal,
mondelinge communicatie, onderhandelen, presentatietechniek en kennis van
marketing omvat .

Evenzeer genoemd, maar met een minder hoge prioriteit .

0 '
Bedrijfseconomie

• Andere talen dan Engels
• Sociale vaardigheden
• Alerlei bedrijfskundige kennis zoals organisatiekunde, juridische kennis e .d .

Het zal duidelijk zijn dat, met uitzondering van techniek, al deze vaardigheden en
kenniscomponenten niet worden onderwezen in de technische basisopleiding . Het
is de vraag wanneer het meest geschikte moment zich voordoet voor een effectief
opleidingstraject waarin genoemde kennis en vaardigheden met vrucht worden
aangevuld . Veelal zal een eerste kennismaking met de praktijk van het bedrijf de
behoefte aan bijscholing en de motivatie daartoe sterk vergroten .
Dit zou pleiten voor een postervaringsopleidingstraject .

Een voldoende aanbod van commercieel-technici op zowel MTS, HTS als
Universitair niveau is absoluut noodzakelijk teneinde met succes te kunnen werken
aan het overbruggen van de kloof tussen technologie en markt .

Ad 3 Toenemende aandacht voor een adequaat service-aanbod in samenhang
met de levering van technisch complexe produkten

Er zijn enkele duidelijk aanwijsbare factoren voor de verklaring van de toegenomen
en nog steeds verder toenemende betekenis van service in het kader van de
levering van technisch complexe produkten .
Op de eerste plaats biedt service interessante mogelijkheden om zich als
leverancier te onderscheiden van concurrenten . Diensten, in het kader van produkt
service, zijn van wisselende kwaliteit en afhankelijk van de inzet van mensen .
Bovendien is service flexibel en kan in alle opzichten worden aangepast aan de
wensen van de afnemers (Van der Hart, 1989) .
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Op de tweede plaats brengt service de leverancier dichter bij de afnemer en biedt
daardoor de beste mogelijkheden om de kloof tussen technologie-producent en de
afnemer/gebruiker te overbruggen . Bovendien biedt een geïntegreerd aanbod van
produkt en service de mogelijkheid om dicht bij de klant ervaring op te doen met de
problematiek van de klant en het observeren van de wensen en behoeften van
afnemers 'on the spot' . Zoals hiervoor (zie paragraaf 5) werd gesuggereerd, is juist
deze interactie en marktwaarneming van grote betekenis teneinde de kloof tussen
technologie en markt te overbruggen . Het beschikken over een service-apparaat
impliceert dat men tevens een effectief waarnemingsapparaat tot zijn beschikking
heeft .

Een derde factor is de toenemende behoefte van afnemers van technisch
complexe produkten om door zijn leverancier een totaaloplossing geleverd te
krijgen in plaats van een fragmentarische oplossing in de vorm van een produkt,
dat slechts een deel van de oplossing biedt .
Enkele voorbeelden zullen dit illustreren .

• Een afnemer van bedrijfswagens zoekt eigenlijk een oplossing van zijn
vervoersprobleem en is vanuit die behoefte geïnteresseerd in een aanbod
van een systeem, dat hem garandeert dat hij 24 uur per dag de vervoers-
functie tot zijn beschikking heeft. Door middel van het aanbod van een
operationele leasing-overeenkomst, gecombineerd met een perfect
functionerend reparatie- en onderhoudsapparaat en software in de vorm
van routeplanningssystemen, kan de bedrijfswagenleverancier tegemoet
komen aan de wens voor een totaaloplossing en zich daarmee tegelijk
beter positioneren in de markt .

• Een bekende producent van liften heeft zich in de afgelopen jaren steeds
meer toegelegd op de levering van de interne logistieke functie waarin de
liftinstallatie voorziet en behaalt nu 50% van haar winst uit service-
contracten ten behoeve van eigen liftinstallaties, maar ook liftinstallaties van
andere leveranciers .

• Een vooraanstaande leverancier van hekwerken is zich de afgelopen jaren
meer gaan toeleggen op de technologie van toegangscontrolesystemen en
zal zich in de toekomst steeds meer gaan profileren als leverancier van
toegangscontrolesystemen . Wellicht dat men de produktie van hekwerken in
een afzonderlijke werkmaatschappij onderbrengt of zelfs deze produktie
geheel uitbesteedt .

Professionele afnemers, vooral in markten voor kapitaalgoederen, zullen de
komende jaren in toenemende mate van hun leveranciers verwachten dat zij niet
alleen het produkt leveren, maar ook de financiering, het onderhoud, de reparatie
en het op tijd vernieuwen van het systeem .

HH8/920217lmt



23

Voor de producent heeft de trend naar'verdienstelijking' van de industriële levering
nog een aantal belangrijke voordelen .

a Servicelevering biedt ruime mogelijkheden om de relatie met afnemers een
duurzamer en intensiever karakter te geven . Immers serviceverlening vereist
dat er frequent en duurzaam contact met een bestand van afnemers is .
Relatiemanagement, een belangrijke factor in het overbruggen van de kloof
tussen technologie en markt, wordt daardoor gemakkelijker gerealiseerd .

b Service biedt, zoals eerder reeds gesteld betere mogelijkheden voor een
competitief voordeel ten opzichte van de concurrenten .

c Voor bepaalde producenten biedt de ontwikkeling van service de kans om
tot een verruiming van de core business te komen waardoor de ondememings-
risico's worden verkleind .

Ad 4 Marketing integreren tot in de haarvaten van de organisatie

Zoals hiervoor onder punt b reeds werd besproken, is het weinig effectief voor de
overbrugging van de kloof tussen technologie en markt wanneer we de marketing-
functie binnen de organisatie versterken door méér marketing-specialisten aan te
trekken . Dit leidt er juist toe dat men elders in de organisatie de verantwoordelijkheid
voor de marktgerichtheid van de organisatie zal overlaten aan de specialisten op
marketinggebied .
Om dit te voorkomen, is het van groot belang dat er naar gestreefd wordt om het
concept van marketing en de cultuur van marketing te integreren in de gehele
organisatie, anders gezegd : tot in de haarvaten van de organisatie .

Hiertoe liggen verschillende mogelijkheden open, die we hiernavolgend kort zullen
bespreken .

• Verbetering van de communicatie tussen produktie en marketing/verkoop .
In veel organisaties ontstaan door de gescheiden verantwoordelijkheden van
deze beide functies, communicatieproblemen tussen produktie en
marketing/verkoop (Shapiro, 1977) . Produktie verwijt verkoop niet goed te
voorspellen en omgekeerd verwijt verkoop en marketing de collega's uit de
produktie dat men te weinig flexibel is en geen oog heeft voor de
commerciële problematiek. Het is uiteraard de taak van het general
management om interventiemogelijkheden te benutten, teneinde tot een veel
betere afstemming van de beide functies te komen . Wanneer produktie beter
betrokken is bij de marketing filosofie van het bedrijf zal dit de communicatie
belangrijk kunnen verbeteren ; men spreekt beter elkaars taai en langs die
weg kan men tot zinvolle afspraken over afstemming komen . Geïntegreerde
informatiesystemen en de rol van de logistiek manager als intermediair
kunnen eveneens tot een verbeterde afstemming en coárdinatie leiden.
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• De dagelijkse contacten met afnemers bepalen het imago van het bedrijf en
bieden de kans om tot een optimale interactie met afnemers te komen .
Een belangrijk deel van deze contacten vindt plaats tussen andere functies
buiten het specifiek commerciële traject om tussen produktie en de afnemer .
In die rol zal produktie zich er bewust van moeten zijn, dat men bezig is met
een sterk operationele marketing-taak .

• Integratie van de marketing-functie in de organisatie vereist vanzelfsprekend
op de eerste plaats dat er een uitstekende afstemming of integratie tussen
verkoop en marketing bestaat . In toenemende mate kunnen we in de huidige
industriële marketingpraktijk constateren dat de tijd van de centrale
marketing afdelingen achter ons ligt en dat men in de meeste
ondernemingen streeft naar een sterke decentralisatie van de marketing
functie tot op het niveau van werkmaatschappijen . Men installeert de
marketing-functie zo dicht mogelijk bij de markt .

• Al eerder werd betoogd dat de integratie van marketing tot in de haarvaten
van de organisatie niet tot stand komt door het aantrekken van meer
marketing specialisten . Het gaat er vooral om méér affiniteit tot marketing in
de totale organisatie te brengen .
Webster (1988 en1989) betoogt dat er overal in de onderneming marketing
experts nodig zijn . Dat wil zeggen, medewerkers die deskundig zijn op het
terrein van de bekendheid met de wereld van de afnemers, medewerkers
die ook in staat zijn om de voor anderen noodzakelijke marktinformatie door
te geven in de organisatie . Marketing, is zijn stelling, is te belangrijk om
alleen over te laten aan de marketing specialisten . Als illustratief voorbeeld
noemt hij de onderneming Dupont, waar alle medewerkers hun job moeten
formuleren naar de mate waarin zij (meer)waarde leveren aan de afnemer.
Dit maakt duidelijk wat méér affiniteit tot marketing in de onderneming
feitelijk inhoudt .

• Integratie van marketing tot in de haarvaten van de organisatie impliceert
ook dat er ten aanzien van de ontwikkeling van de ondernemingsstrategie
een uitstekende interne communicatie binnen de organisatie is .
Ries en Trout (1989) stellen terecht dat de ideeën voor nieuwe marketing
strategieën aan de basis van de onderneming worden geboren . Daar, waar
de dagelijkse contacten tussen afnemer en organisatie plaatsvinden .
'Bottom-up Marketing' -zoals zij dit betitelen -impliceert dat door middel van
een uitstekende interne communicatie, deze ideeën de top bereiken om te
worden vertaald in uitgewerkte marketingstrategieën .

Door middel van al deze maatregelen en activiteiten moet het mogelijk zijn om het
gewenste doel te bereiken : integratie van marketing tot in de haarvaten van de
organisatie teneinde daarmee bij te dragen tot het overbruggen van de kloof
tussen technologie en markt . Dit stelt belangrijke nieuwe uitgdagingen aan de
industriële marketing in de komende jaren .
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Ad 5 Optimale benutting van de informatie- en communicatietechnologie in de
marketing teneinde effectieve direct marketing tools te ontwikkelen voor
een intensiever relatiemanagement

Algemeen wordt verwacht dat de komende jaren een voortzetting zal zijn waar te
nemen van een op individuele transacties gerichte marketing naar een op het
creëren en continueren van relaties gerichte marketing (Rapp en Collins, 1990 ;
Kotler, 1991) . Deze trend, in de richting van relatiemarketing, wordt ondersteund
door ontwikkelingen in de communicatie- en informatietechnologie, waardoor voor
de marketing nieuwe instrumenten beschikbaar zijn gekomen .

• Ontwikkelingen in de informatietechnologie hebben het inmiddels mogelijk
gemaakt om op een ingenieuze wijze gegevensbestanden op te bouwen, te
gebruiken en te onderhouden . Grote hoeveelheden gegevens over
bestaande en potentiële afnemers kunnen zonder veel moeite voor allerlei
doeleinden worden gebruikt, uiteraard met inachtneming van de daartoe
inmiddels gecreëerde wettelijke kaders . Men spreekt dan ook wel van
Data Base Marketing om het centrale belang van databestanden in
de marketing te onderstrepen . In de Data Base Marketing staat het
databestand centraal en bepaalt dit voor een belangrijk deel de kwaliteit
van de marketing (Postma, 1988, 1991) .

• Combinatie van gegevens uit het centrale databestand biedt ruime
mogelijkheden om markten te segmenteren naar de relevante criteria zoals
koopgedrag, vraagtype, wensen en behoeften, gebruikssituaties, alsmede
alle beschikbare demografische, geografische en psychologische
kenmerken .
Voor de industriële markt zijn dit de kenmerken van bedrijven en over
Decision Making Units . Een scherpe marktsegmentatie maakt het mogelijk
om eik segment rechtstreeks te benaderen en ook elke individuele afnemer
zonder de hoge kosten van persoonlijke bezoeken, rechtstreeks en op
individuele wijze te benaderen ; direct marketing (Roomer e .a .) .

• Onder invloed van de ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn veel
bedrijven inmiddels begonnen met het opbouwen van hun markteting
informatie systeem, waarmee zij beogen een continu inzicht te verkrijgen in
het verloop en het effect van hun marketing inspanningen
(Van Engelen, 1989/Van der Hart, 1987) .

• Door middel van een betere structurering van de informatiestromen kunnen
ook de communicatieproblemen tussen produktie en verkoop voor een deel
worden opgelost. In ieder geval is een verbeterd informatiesysteem ten
behoeve van verkoop en produktie één van de belangrijkste instrumenten
om de afstemmingsproblemen in die sfeer te verhelpen naast een
verbetering van het klimaat waarin beide functies werken, verandering in
doelstellingen en verantwoordelijkheden èn andere interventiemogelijkheden .

HH8/920217/mt



26

Relatiemanagement impliceert dat door een leverancier primair gestreefd wordt
naar het opbouwen van een duurzame relatie met klanten in de door het bedrijf
gekozen marktsegmenten . In dat verband kunnen we verwijzen naar de
relatielevenscyclus, zoals die door Ford (1980) werd ontwikkeld en die een
bruikbaar model levert, afbeeldend het verloop van een relatie in de tijd en
richtinggevend voor de wijze waarop met marketing-instrumenten op de
onderscheiden levensfasen kan worden gereageerd .

7 Slotbeschouwing

Marketing en techniek zullen in de jaren negentig steeds meer met elkaar te
maken krijgen en een optimaal samenspel van beide disciplines wordt van grote
betekenis voor de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven .

Het samenspel van marketing en techniek zal zich met hoge prioriteit richten op
de volgende trends en ontwikkelingen .

• Een aanzienlijke versterking van het service-aanbod of 'customer support'

Voor het verwerven van een 'competitive advantage' biedt in veel gevallen alleen
het gebied van product service en complementaire technische dienstverlening de
mogelijkheden. De kapitaalgoederenindustrie zal ervaren dat customer support
steeds meer de drager zal worden van de marktpositie .
Service biedt ook unieke kansen om rechtstreeks contact te leggen met de
afnemer en de wensen en behoeften van klanten nauwgezet en ter plaatse te
volgen èn om te zetten in nieuwe produkten en nieuw service-aanbod .

• De relatie met afnemers tendeert van harde commercie naar samenwerking

Steeds meer markten kenmerken zich door relaties tussen leveranciers en
afnemers die niet meer alleen op transacties en korte termijnsuccessen zijn
gericht, maar veel meer op duurzame relaties, op samenwerking en lange termijn
successen. Afnemers vragen steeds meer om adequate technische deskundigheid
aan de andere zijde van de onderhandelingstafel in plaats van uitsluitend
commercieel talent .

• Meer inzet van commercieel-technici

Bovengenoemde trends vragen logischerwijze om een versterking van het
commercieel-technisch potentieel van ondernemingen . Er is dan ook veel vraag
naar commerciële medewerkers met een gedegen technische achtergrond die in
staat moeten worden geacht om op continue basis wensen en behoeften van
afnemers te vertalen in technisch complexe maar niettemin op de klant
toegesneden aanbod . Versterking van de ondernemingen die technisch complexe
produkten, diensten en systemen leveren, met commercieel technici van MTS-,
HTS- en universitair niveau zal van grote betekenis worden .
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• Marketing integreren tot in de haarvaten van de organisatie

Succesvolle ondernemingen in de jaren negentig zullen vooral die ondernemingen zijn,
die in staat zullen zijn om marketingbeginselen tot in de haarvaten van de organisatie te
integreren . Dat impliceert, dat ook in die sectoren van de ondememing
waar de techniek een centrale rot speelt, in ruime mate affiniteit tot marketing zal
bestaan .
Het vraagt om een uitstekende interne communicatie en een ondernemingscultuur
waarin de klant steeds centraal staat . Dit tot stand brengen, vormt een belangrijke
uitdaging voor de komende jaren .
Dit handboek 'Marketing voor technici' beoogt daarbij j een hulpmiddel te zijn .

• Benutting van de nieuwe mogelijkheden op het terrein van informatie- en
communicatietechnologie

Deze nieuwe mogelijkheden op het terrein van informatie- en communicatie-
technologie bieden interessante mogelijkheden om sneller en beter geïnformeerd
te worden over de marktontwikkeling . Verder ontstaan hierdoor kansen om
intensiever relaties met afnemers te creëren en deze beter te bewaken en veel
gerichter om te gaan met het voor industriële markten nog altijd belangrijke
marketinginstrument van de persoonlijke verkoop . Dit laatste instrument zal veel
meer gericht worden op relatiemanagement dan op het afsluiten van transacties .

Voor de jaren negentig zal het voorgaande het perspectief zijn waarmee we
rekening moeten houden en waarin voor de leverancier van technisch complexe
produkten, diensten en systemen centraal staat, de interactie tussen marketing en
techniek .
Voor de jaren negentig zal het commercialisatievermogen van ondernemingen op
industriële markten bepalend zijn voor de internationale marktpositie . Een perfect
samenspel van techniek en marketing is daarom noodzakelijk .
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