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INDUSTRIELE 
MARKETING 

In de marketingpraktijk 
is het heel gebruikelijk 
nieuwe produkten, 
bestemd voor de 
industriele markt te 
testen, alvorens ze op de 
markt te brengen. Uit 
onderzoek van de 
faculteit Bedrijfskunde 
van de T echnische 
Universiteit Eindhoven is 
gebleken dat bij het 
markttesten nog steeds 
grate fouten worden 
gemaakt. 
Drs. W. G. Biemans en 
ir. R. de Vries laten de 
meest gemaakte fouten 
de revue passeren. 

Tijdschrift •·oor Marketing 

Ret markttesten van indu 

Het hier gcnocmde onderzoek maakt 
dee! uit van een groter onderzoek 
naac de m.,;·ktintroductie en accepta
tic van industriele innovaties. Dit ar
tikel geeft de resultatt·n ten aanzien 
van het rnarkttesten van industriele 
innovaties. Deze resultaten zi jn ver
kregen uit gesprekken met managers 
van een aantal grote bedrijven. 

Het eerste deel van het artikel geeft 
de vuschillen aan tussen markttesten 
1n de industriele markt en de wijze 
waarop dat gebeurt in de consumen
tenmarkt. Tevens worden de meest 
voorkomende fouten hij markttesten 
aangcstipt. Het artikel sluit af met 
een raamwerk voor het tcsten van in
dustriele produkten. De nadruk zal in 
Jit arllkel steeds !iggen op hct tcsten 
van industrielc produkten met cen in
novatief karakt.:r. 

Verschillen markttesten in industriele 
en consumentenmarkt 
De wijze waarop een nieuw produkt 
in de markt wordt getest, is sterk af
hankelijk van de aard van de markt. 
Zo geschiedt het testen in de indus
triele markt op geheel andere wijze 
dan in de consumentenmarkt. In ka
der l zijn de belangrijkste verschillen 
op een rijtje gezet. 

Markttesten in industriele markt 
Hierna wordt het verschijnsel markt
testen in de industriele markt aan de 
hand van een aantal vragen nader 
toegelicht. 

Wat wordt verstaan onder markttesten 
in de industriele markt? 
Onder markttesten verstaan we het 
testen van een nieuw produkt door 
mogelijke afnemers in een praktijksi-
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miele innovaties 
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tuatie. Dit betekent voor industriCie ~[-
produkten dat het nieuwe produkt Produktietechnisch ontwikkelingsproc:es op basis van 
wordt geplaatst bij potentiele klan- wetensehappe~jke en technisdle kennis 
ten, die het produkt vervolgens gedu- '----r-----,----r------r------.-----r----~-1 
rende enige tijd in hun eigen bedrijfs
situatie testen. Dit is van belang om
dat normaal gesproken de fabrikant 
van het nieuwe produkt niet in staat is 
om zelf de praktijksituatie met een 
voldoende mate van betrouwbaar
heid na te boot sen. 

Welke p/aats neemt her markttesten 
binnen het produktontwikkelingspro
ces in? 
Wanneer het produktontwikkelings
proces wordt weergegeven als in 
schema 1 zien we dat de markttesten 
worden uitgevoerd nadat de interne 
testen hebben plaatsgevonden en 
l'Oordat wordt overgegaan tot pro
duktie. 

De markttesten worden pas uitge
voerd nadat de interne testen zi jn vol
tooid, omdat deze testen een meer 
technisch karakter dragen en tot doe! 
hebben de technische prestaties/ 
eigenschappen van het produkt te 

Commercieel ontwikkelingsproces op basis van 
kennis van marktbehoellen 

De markttcstcn worden uitgevoerd nadat de interne test en hcbben plaatsgevonden en voordat 
wordt ovcrgcgaan tot produktie. 

Schema /. Markllesten als fase binnrn het produktontwikkelingsproces 

testen. Het is weinig zinvol om het 
nieuwe produkt in de markt te gaan 
testen voordat de interne testen zijn 
voltooid, omdat op bast!> ~'an de resul
taten van de interne testen de eigen
schappen van het produkt nog gewij
zigd kunnen worden. De markttesten 
dienen daarentegen te geschieden 

voordat de produktie wordt opge
start, omdat in deze fase de definitie
ve produktspecificaties en eisen aan 
het produktieproces moeten zijn 
vastgesteld. Het zou dan te laat kun
nen zijn c.q. te kostbaar ~unnen wor
den om de eigenschappen van het 
produkt nog te wijzigen. 

Kader l. Belangrijkste verschillen tussen markttesten op con
sumenten- en industriele markt 

De interne testen worden met een 
duidelijk ander doe! uitgevoerd dan 
de externe testen. Bij de interne tes
ten ligt de nadruk op het testen van de 
technische eigenschappen, terwijl het 
bij het markttesten meer gaat om een 
laatste verifiering van de afstemming 
tussen deze eigenschappen en de 
wensen van de klant. Indien noodza
kelijk kunnen op basis van de resulta
ten van de markttesten de eigen
schappen van het produkt nog wor
den aangepast. 

Consumentenmarkt 

1. Een persoon is betrokken bij 
de markttest 

2. Geen persoonlijke relatie tus-
sen de fabrikant en de testpcr-
sonen 

3. De testconsument word! niet 
als referentie gebruikt bij de 
mark tintroductie 

4. Bij de markttest wordt veelal 
een marktonderzoekhureau in-
geschakeld 

5. De markttest wordt uitgevoerd 
bij een groot aantal consumcn-
ten 

6. Er is een duidelijk ondcrscheid 
tusscn markttesten en marktin-
troductie 

--------------~-----

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

lndustriele markt 

Meerdere personen binnen het 
bedrijf zijn betrokken bij de 
test 
De persoonlijke relatie tussen 
de fabrikant en de tcstklanten 
speelt een centrale rol 
De testklant kan worden ge
bruikt als referentie bij de 
marktintroductie 
De markttest wordt vcelal door 
de fabrikant zclf uitgcvoerd 

De markttest wordt uitgevoerd 
bij ccn bcpcrkt aantal bcdrij- · 
vcn 
Er is een onduiddijkc over
gang tusscn markttcstcn en 
marktintroductie 

Uit her onderzoek is gebleken dat de 
fasc van markttesten niet zo duidelijk 
te scheidcn is van de fuse van markt
introductie. Indien de testcn succes
vol zijn kunnen de testklanten als re
fcrcntics worden gebruikt bij de ver
dcrc marktintroductic. Tcvcns kwam 
uit hct ondcrzock duidclijk naar vo
ren dat in de praktijk hct produktont
wikkelingsproces ailnzicnlijk mindcr 
gestructureerd vcrloopt dan kadcr I 
suggereert: er is sprake Yan vclc te
rugkoppclingcn en overlappingen. 

·-----__ " _____ _ 
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Waarom is markttesten in industriete 
markt juist zo belangrijk? 
Omdat het in de industriele markt 
meestal gaat om aanzienlijke investe
ringen in produktontwikkeling en de 
afnemers erg heterogeen zijn is het 
vooral voor fabrikanten die op deze 
markt opereren van groot belang om 
alvorens een nieuw produkt op de 
markt te introduceren het te testen 
bij een aantal potentiele afnemers. 
Bovendien speelt de persoonlijke re
latie tussen de leverancier en de afne
mers een centrale rol in de industriele 
markt. Door het op de markt brengen 
van een nieuw produkt dat niet aan 
de eisen blijkt te voldoen, zou deze 

relatie en het image van de lcveran
cier mogelijkerwijs kunnen verslech
teren. Door de afnemcr te hctrckkcn 
bij het testen van het produkt worden 
de klantgerichtheid van de fahrikant 
en hct hclang van de goede pcr~oon
lijke rclatic nog eens hcnadrukt. 

Met welk doe! worden markttc.l/l'llllit
gevocrd? 
Hct primaire doc! van het uitvoeren 
van markttestcn is ccn nadere veri fie
ring van de afstemming tusscn pro
duktcigcnschappcn en klantenwcn
scn. Bovendien krijgt de Lthribnt 
door dczc tcsiL'n in;icht in de koop
moticvcn van de klan!. zolLII luj in 
'>laat is zi.jn vnkoopargumL·ntcJi zo 
gocd mogclijk bij dL'/.l' koopmot ie
\'l'll aan tc Iaten sluitcn. 

FtJd" luift ''""' Matl.,·ung 

Gemaakte fouten bij markttesten. 
Wanneer in de praktijk fabrikanten 
industriele innovaties door potentiele 
afnemers Iaten testen worden grote 
fouten gemaakt. Deze fouten kunnen 
betrekking hebben op aile aspecten 
van het markttesten. Hieronder zal 
een zestal mogelijke fouten worden 
gepresenteerd. In kader 2 worden de 
fouten aan de hand van voorbeelden 
ge'illustreerd. 

Moment 
In veel gevallcn is niet voldoende 
aandacht geschonken aan de keuze 
van het moment waarop de markttest 
moet worden uitgevoerd. Bedrijven 
gaan soms al over tot het testen van 
het nieuwe produkt in de markt wan
neer de interne testen nog niet geheel 
zijn voltooid, met als gevolg dat na 
het afsluiten van de interne testen de 
produkteigenschappen cen wezenlij
ke verandering ondergaan. Hierdoor 
kunnen de resultatcn va.~ de markt
tcst aanzienlijk aan relevantie heb
ben ingeboet. 

Selectie van testklanten 
Yeel voorkomend zijn ook fouten 
met betrekking tot de !>clectie van de 
testklant(en). Hierbij kunnen we drie 
zaken onderscheiden. Allereerst kan 
een testklant worden geselectecrd die 
niet representaticf is voor de grocp 
toekomstige afnemers. Ycrdcr kan in 
de industricle markt de fout worden 
gemaakt dat men vergeet dat men te 
maken heeft met ecn afgelcide vraag. 

Dit kan er toe leiden dat men het 
nieuwe produkt test hij cen afncmer, 
terwijl het eigenlijk de afnemer van 
de afnemer is die heslist over de aan
schaf van het produkt en men het dus 
aldaar had moctcn tcstcn. Tcnslottc 
kunnen tcstklanten bij de marktin
troductie worden gehruikt als rek
rcntic; dit is als sclc<:til·<.·riterium wl'l
iswaar van ondergeschikt helang. 
maar in de praktijk wordt hct tc vaak 
over h<.:t hoofd gcziL'Il. 

f-ilrlllllfl'f'ill~ l'llll IC'.IItflll'f<'ll 

Len derdc mogclijke lout hedt be
trekking op de fornwkring van de 

~r.·? .. l.l 
~ ;> •• ,.._....... .,,., . . . 
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testdoelen. Testdoelen worden in de 
praktijk nogal eens verkeerd of ge
heel niet geformuleerd, hetgeen de 
latere evaluatie onmogelijk kan ma
ken. Yerder laat de communicatie 
ten aanzien van de testdoelen vaak te 
wensen over: in veel gevallen zijn de 
leverancier en testklant niet op de 
hoogte van elkaars testdoelstellin
gen, terwijl in andere gevallen de 
testklant niet eens op de hoogte is van 
het feit dat het om ecn test gaat! 

Bege/eiding 
Met betrekking tot de begeleiding 
van de markttest ontbreekt het vaak 
aan betrokkenheid van de fabrikant. 
Herhaaldelijk komt het voor dat de 
fabrikant niet op de hoogte is van de 
aard van de testen die door de test
klan! worden uitgevoerd. 

El'aluatie 
Ten aanzien van de evaluatie kan 
worden gesteld dat deze te vaak nog 
door de fabrikant word! uitgevoerd 
zonder de testklant daarbij te betrek
kcn. 

Fol/ow·Uf1 
Nadal de cvaluatie hecft plaatsgc
vondcn wordt ovcrgcgaan tot de fol
low-up van de markttcst. Hedrijven 
wrzuimcn soms hun tcstklanten mec 
te de len dat de test als bei.'indigd kan 
worden hesdwuwd en makcn \·eclal 
onvoldocndc gehruik \'an de moge
lijkheid om de testklanten (die d:wrin 
hehhen toegestemd) tc gl'l,ruiken als 
rekrcntic hij de marktintmductic. 

111111111 /487 JWJ.:. !7 



Bet markttesten van industriele innovaties 
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De hiervoor genoemde fouten die in 
de praktijk mogelijk kunnen worden 
gemaakt verschillen in belangrijk
heid. Het is moeilijk ten aanzien van 
de lijst prioriteiten toe te kennen. 
Wei kan worden opgemerkt dat de 
eerste twee genoemde pun ten (keuze 
van het moment waarop de markttest 
wordt uitgevoerd en de selectie van 

Kader 2 
Praktijkvoorbeeld 1 
Selectie van testklanten 

Een fabrikant van een innovatieve 
industriele verpakking wilde alvo
rens over te gaan tot marktintroduc
tie na de diverse interne testen nog 
een markttest uitvoeren. Een van 
de eerste vragen die zich voordeed 
was de vraag welk bedrijf in aan
merking kwam om bet nieuwe pro
dukt te test en. Uiteindelijk werd ge
kozen voor een bevriende relatie 
waar het nieuwe produkt uitvoerig 
op de diverse eigenschappen werd 
getest. 

Men hau .uter enkele essentiele 
zaken over het boofd gezien. Aller
eerst is er het belangrijke criterium 
'representativiteit': is de gekozen 
testklant wei representatief? Wan
neer dat niet bet geval mocbt zijn, 
kunnen de testresultaten niet zon
der meer tot de hele markt worden 
gegeneraliseerd. In dit praktijkge
val bleek de desbetreffende test
klant duidelijk niet representatief 

Tijdschrift voor Marketing 

de tcstklantcn) vcrrcwcg hct hclang
rijkstc zijn. 

Raamwerk voor uitvoeren van indus
triele markttesten 
Wanneer we hetgeen hckend is uit de 
theorie met betrckking tot het pro
duktontwikkelingsproces combine
reo met de inzichten die zijn verkre
gen uit het uitgevoerde onderzoek 
komen we tot een algemecn raam
werk (zie schema 2). 
Laten we in het kort nog even ingaan 
op de diverse stappen die in het raam
werk worden onderscheiden. 

Keuzemoment van markttesten 
De eerste vraag die gesteld moet wor
den betreft het moment waarop de 
markttest wordt uitgevocrd. Hierop 
is eerder in dit artikel reeds ingegaan. 

Selectie van testklant(en) 
Zoals uit het eerste praktijkvoor-

voor de totale markt, maar nam 
daarentegen juist een specifieke po
sitie in. 

Ten tweede heeft men de test aileen 
bij de eigen afnemers uitgevoerd en 
niet bij de afnemers van de afne
mers (ofwel de eindgebruikers), 
tewijl deze juist beslissen over de 
aanschaf van het nieuwe produkt! 
Men had dus verzuimd om over de 
eigen markt been naar de markt van 
de eindgebruikers te kijken, bet
geen in de industriele markt zeer es
sentieel is. 

Praktijkvoorbeeld 2 
Cc .• ~lmunicatie tijdens de uit
voering van de' markttesten 

De relatie tussen een fabrikant van 
een industrieel produkt en de test
klant dreigde tijdens het markttes
ten in ernstige problemen te raken 
door een gebrekkige communicatie 
naar de testklant. De geselecteerde 
testklant was een goede relatie van 
de leverancier en een vrij belangrij-

bccld in kader 2 blijkt dient men hicr 
uitermate zorgvuldig te werk tc gaan 
omdat men anders de kans loopt dat 
de testresultaten niet algemeen gd
dig zijn. Bij de selectic van de test
klanten kunnen diverse criteria wor
den gehanteerd; hieronder is een vij
tal weergegeven: 

1. doe! van de markttest; 
2. representativiteit van de testklant; 
3. bereidheid tot samenwerking/in

novatiegerichthcid; 
4. marktdominatie/bedrijfsomvang; 
5. bestaande relatie. 

Formulering van testdoelen 
Het is van belang dat zowel de leve
rancier als de testklant duidelijk de 
doelstellingen van de markttest for
muleren en van elkaars doelstcllin
gen op de hoogte worden gebracht. 
Uiteraard kunnen deze verschillend 
van elkaar zijn, maar een duidelijke 

ke afnemer van diens produkten. 
De afnemer verleende haar mede
werking aan de markttest, maar na 
verloop van tijd ontstonden er pro
blemen. Deze werden veroorzaakt 
door een tekortschietende commu
nicatie. De klant verkeerde in de 
veronderstelling dat het om een 
produkt ging dat al grootschalig op 
de markt was ge'introduceerd door 
de leverancier, terwijl bet in feite 
enkel en aileen om een test ging en 
het dus nog maar de vraag was of bet 
produkt inderdaad op de markt zou 
komen. Omdat het nieuwe produkt 
een uitstekende oplossing bood 
voor bepaalde problemen bij de 
klant wilde deze direct het produkt 
in grote hoeveelheden afnemen. 

Tegelijkertijd waren bij de leveran
cier echter vertragingen in het ont
wikkelingsproces ontstaan zodat de 
marktintroductie moest worden uit
gesteld. Het misverstand dreigde de 
relatie tussen leverancier en klant 
ernstig te ontwrichten en er waren 
enkele gesprekken op hoog niveau 
noodzakelijk om deze te herstellen. 

,, 
J 
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formulering is noodzakelijk om na 
afloop van de test in staat te zijn de 
resultaten te evalueren. 

Schema 2. Een a/gemeen raamwerk voor Iter 
uitvoeren van markllesten 

Uitvoering en begeleiding 
Bij de uitvoering van de markttest is 
de communicatie tussen leverancier 
en testklant van groot belang (zie ka
der 2, praktijkvoorbeeld 2). Er 
moeten duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de kostcn verbonden 
aan de test, lengte van de testperiode, 
tijdstip waarop de test wordt uitge
voerd, de wijze waarop informatie 
tijdens en na afloop van de test wordt 
verzamcld en vastgelegd, de bescher
ming van de verkregen informatie 
(hct gaat vaak om vertrouwelijke in
formatie van stratcgische aard), mo
gelijkc octrooicn/patcntcn, cnz. In 
sommige gevallen kan het noodzakc
lijk zijn dat de lcverancier voor de 
aanvang van de test de testklant in
strueert in hct gcbruik van hct nieuwe 
produkt. Ook kan het soms worden 
;eanbcvolen dat de Jeverancier bij het 
tcstcn van he! produkt aanwezig is. 

£1'11luatie 
De kverancicr zal tijdens de uitvoc
ring van de test metingen moeten vcr
richtl'll zodat hct tijdens en na afloop 
van de test mogclijk is om de result a-

de test dient in sa·menspraak met de 
testklant plaats te vinden. Wanneer 
de innovatie van invloed is op het 
eindprodukt van de afnemer zal deze 
zelf markttesten bij zijn afnemers uit
voeren. De resultaten van deze testen 
zullen worden gebruikt bij de evalua
tie van de innovatie. Innovaties kun
nen op verschillende manieren het 
eindprodukt belnvloeden, bijvoor
beeld een wijziging in het produktie
proces, nieuwe componenten, verbe
terde verpakking, enz. In al deze ge
vallen zal de testklant zelf markttes
ten moeten uitvoeren. 

Follow-up 
De leverancier dient vooral niet te 

Drs. W. G. Biemans 
studurde bedrijfs
economie met spe
cialisatie marketing 
aan de Rijk:iuniver
sitei• Groningen. 
Sind.f /985 is hij a/s 
wetenschappelijk 
medewerker ver

bonden aan de faculteit Bedrijfskunde van 
de Technische Unh•ersitcit Eindhoven. Al
daar verricht hij promotie-onderzoek naar 
de commercialisatie en adoptie \'an indus
triiHe innovaties. 

Jr. R. de Vries stu
decrde Toegepastc 
Wiskunde aan de 
Technische /loge
school Twentc in 
Enschede. Tijdens 
zijn militaire dienst
pliclu was hij wcrk
zaam bij de Rijks
l'crdediging.wrganisatie \'an TNO tc Den 
llaag op ht·t tcrrein van Opaatiom Re
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lu·t gc/Jied wm mark•·ting I'll fill(mcii;n bij 
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vergeten de test bij de klant op een 
correcte manier af te ronden. Zo is 
het bijvoorbeeld onzorgvuldig wan
neer wordt verzuimd de testklant 
mee te delen dat de test als beeindigd 
kan worden beschouwd. 

Bij dit model dient te worden opge
merkt dat de twee stappen 'selectie 
van testklant(en)' en 'formulering 
van testdoelen' nauw met elkaar sa
menhangen en veelal tegelijkertijd 
worden uitgevoerd. 

Het hiervoor gepresenteerde raam
werk moet worden gezien als een 
hulpmiddel dat door de manager 
voor iedere specifieke situatie op
nieuw zal moeten worden ingevuld. 
De accenten zullen hierbij sterk be
paald worden door het type industri
eel produkt. Het is niet zozeer een al
gemeen geldend model maar meer 
een denkraam dat de manager helpt 
bij het structureren van de beslissin
gen om trent het testen van nieuwe in
dustriele produkten bij geselecteerde 
afnemers. 

Conclusie 
Concluderend stellen wij dat in in
dustriele mark ten te weinig aandacht 
wordt geschonken aan en onzorgvul
dig omgesprongen wordt met het 
markttesten. Dit geldt zowel voor de 
leverancier die zijn nieuwe produkt 
in de markt wil testen als voor de po
tentiele afnemer die fungeert als test
klant. D 

ten tc cv;elucrcn. J)czc cv~•:•l:u:a:ti:e_v~•:tn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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