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ONTWIKKELINGEN EN !DEREN 

NUMMER 17 

INDUSIRIELE MARKETING 
EN DE INfERNEORGANISATIE 

PROF. DR H.W.C. VAN DER HART 



VOORWOORD 

De bedoeling van deze reeks is ontwikkelingen en ideeen op bet gebied van 
management en organisatie aan te geven. 
Het betreft ontwikkelingen. die de adviseurs van de Organisatie Adviesgroep 
Nederland I Holland Consulting Group in hun adviespraktijk aantreffen. 
Jaarlijks zullen verscbeidene nummers worden uitgebracht 
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Ir Drs W J. Vrakking over 
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door Drs G.C. Ezerman. (Niet meer leverbaar) 

5. "De organisatie als apenrots" , 
Dr W.F.G. Mastenbroek over 
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marktgericbte aanpak non profit sector. 
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vernieuwingen in organisaties. 
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Prof. Dr H.W.C. van der Hart over 
het beheren van een portefeuille van relaties. 

11. "Verantwoordelijk: en vernieuwend beheer" 
door O. Brand. 
Nieuw licht of een vergeten waarheid? 

12. "Ziek:enhuismark:eting". 
Prof. Dr H.W.C. van der Hart over 
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Drs O.C. Ezerman 
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Industriele marketing en de 
• • • Interne organlsatle 

1. Inleiding 

Industriele marketing veronderstelt een bepaalde klantgerichte 
opstelling van het bedrijf ten opzichte van de markt. Verder 
omvat industriele marketing een aantal activiteiten, zoals ana
lyse. planning en control waardoor men in staat is zo goed moge
lijk om te gaan met de onzekerheden in de markt. Marketing 
vereist een sterke integratie en coordinatie van alle activiteiten 
die te maken hebben met het zich als bedrijf positioneren in de 
markt en het realiseren van ruiltransacties met afnemers. 
T egen deze achtergrond ligt het voor de hand om te stellen dat 
de wijze waarop dit alles in het bedrijf is georganiseerd van grote 
betekenis is voor de effectivit~it en efficiency van marketing en 
verkoop. Niettemin is de aandacht die aan het onderwerp in
terne organisatie in de marketing literatuur wordt besteed vri; 
beperkt om niet te zeggen dat de organisatieproblematiek vol
strekt onderbelicht is. In deze bijdrage willen we aan interne 
organisatie in relatie tot marketing aandacht besteden. Vooraf 
moeten we erop wijzen, dat organisaties bepaald worden door 
het gedrag van mens en. Oit geidt in niet mindere mate wanneer 
het gaat om marketing en verkoop. Een optimale organisatie
structuur in objectieve zin bestaat niet (zie Botter. 1981, bIz. 
130). 
Mensen bepalen de kwaliteit van het marketingbeleid en niet de 
organisatiestructuur. Het zal dus in hoofdzaak aankomen op 
mensen in de organisatie en hun onderlinge relaties. T egen deze 
achtergrond zullen we in deze bijdrage enkele organisatie
alternatieven bespreken. zoals de functionele, marktgerichte. 
produktgerichte en matrixorganisatie. 
Verder zullen we een bespreking wijden aan de relatie tussen 
marketing en verkoop, productmanagement en projectmana
gement. 
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2. Organisatiestructurering 

De gebundelde menselijke activiteiten, zoals we die in onderne
mingen aantreffen vereisen de opdeling in deeltaken en coordi
natie van deze verschillende taken om tot een voor het bedrijf zo 
optimaal mogelijk resultaat te komen. Hiervoor is een organisa
tiestructuur noodzakelijk. 
Mintzberg (1983, bIz. 2) definieert de structuur van een organi
satie als ' ... het geheel van de wijzen waarop arbeid in onder
scheiden taken is opgedeeld en waarop vervolgens de coOrdina
tie tussen deze taken is gerealiseerd'. 
Naarmate de organisatie omvangrijker en complexer is zal er 
een minder informele organisatiestructuur zijn en zal er meer 
formalisatie van besluitvorming, standaardisatie van procedures 
en regels optreden. De organisatiestructuur is dan ook in grote 
mate afhankelijk van de omvang van het bedrijf, maar ook van 
de aard van de activiteiten en van de mensen. Botter (1981, bIz. 
85) stelt voorts dat organisatiestructuren afgestemd moeten 
zijn op de strategische keuzen die aan de hand van de maat
schappelijke mogeIijkheden en getaxeerde kansen worden be
paald: strategie en structuur liggen in elkaars verlengde. Dat 
voert ons tot de vasts telling dat organisatiestructuren ook flexi
bel moeten zijn en dat veranderingsprocessen parallel aan be
langrijke strategieveranderingen als vanzelfsprekend moeten 
worden beschouwd. 
Evenals strategieen veranderen zullen ook organisaties verande
reno Rond de problematiek van de structurering van organisa
ties hebben zich in de loop van de tijd diverse denkrichtingen 
ontwikkeld. Aanvankelijk legde men het accent sterk op toe
nemende formalisatie en standaardisatie. Fayol, Taylor en 
Weber zijn namen die in dit verband genoemd kunnen worden. 
Vervolgens ontstond de zgn. 'human relations' -beweging die 
zich weer van deze formalisatie distantieerde en op de gevaren 
wees voor de individuele mens in de organisatie bij verregaande 
formalisatie van verhoudingen en standaardisatie van activitei
ten. 
Recente ontwikkelingen gaan weer meer in de richting van het 
vinden van een zinvol evenwicht tussen formalisatie in de orga
nisatie en benutting van de kenmerken en voordelen van de 
informele structuur die zich in elke organisatie ontwikkelt. In 
dat verband wordt het begrip organisatiecultuur weI gehanteerd 
om de informele structuur in de organisatie af te beelden. Deal 
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en Kennedy (1983) hebben hieraan een boeiende beschouwing 
gewijd. 
Voor het beschrijven van organisaties is men in toenemende 
mate gebruik gaan maken van de systeembenadering. Deze be
nadering voor het bestuderen van organisaties wordt o.a. gehan
teerd door In 't Veld (1981) in zijn boek 'Analyse van Organisa
tieproblemen'. Het accent ligt daarbij op de organisatie gezien 
als een systeem bestaande uit elementen of objecten waartussen 
een relatie bestaat. Verder ligt het accent op het bezien van de 
organisatie als een systeem met invoer in de vorm van goederen, 
diensten, menselijke arbeid, informatie en geld en een output 
bestaande uit produkten of diensten. Daarbij ligt de nadruk op 
het proces, veelal een transformatieproces, dat in de organisatie 
wordt gerealiseerd en de procesbeheersing. 
Wanneer we het hebben over de interne organisatie dan kunnen 
we ons daarbij verschillende invalshoeken voorstellen (Mintz-
berg 1983, bIz. 20): . . 
- We kunnen ons bepalen tot de hierarchie van bevoegdheden. 
- We kunnen nagaan hoe processen in organisaties plaats-

vinden. 
- We kunnen de informele ~ommunicatiestructuur analyseren. 
- We kunnen nagaan welke dusters van personen vee] met el-

kaar in samenwerking en overleg taken uitvoeren. 
- We kunnen nagaan hoe beslissingen worden genomen en wie 

daarbij betrokken zijn. 

Bij het structureren van organisaties moeten we vanuit deze 
verschillende gezichtshoeken de alternatieven die zich aan
bieden, beoordelen. Het is daarbij van groot belang om te be
denken dat vooral voor wat betreft industriele marketing er nog 
een speciale dimensie aan kan worden toegevoegd: 
- Nagaan hoe processen, communicatie en beslissingen in de 

richting van dienten verlopen. 
- Nagaan in hoeverre de organisatiestructuur een optimale in

teractie met afnemers bevordert. 

Deze laatste invalshoek speelt een grote rol bij dienstverlenende 
bedrijven. Dienstverlening kenmerkt zich door een sterke inter
actie tussen afnemer en dienstverlener. In sommige gevallen 
bijv. bij hotels, conferentiecentra, banken, onderwijsinstel
Hngen e.d. maakt de client (tijdelijk) onderdeel uit van de orga
nisatiestructuur. De organisatiestructuur is dan elm van de fac
toren waarmee de leverancier zich ten opzichte van 
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concurrenten kan onderscheiden en zich in de markt kan posi
tioneren. Ook voor industriele bedrijven kunnen een slechte 
interne communicatie en een niet optimale organisatiestructllur 
de achterliggende oorzaak zijn van een relatief zwakke markt
positie. 

Met behulp van de organisatiestructuur worden taken en be
voegdheden over afdelingen, groepen en individuen verdeeld. 
Binnen de organisatiestructuur kunnen we verschillende ni
veaus onderscheiden: 
- ondernemingsniveau, 
- afdeling~niveau 
- groepsmveau, 
- individuele niveau. 

Figuur 1. Drganisatiestructuur op ondememingmiveau 

I 
I Algaar Holding N.V. 

I 

Hap-groep I 

H Snack-B.V. 

HWorst-B.V. 

I 
I 

H Kant en Klaar maaltijden B.V·I 

H Soep Unie B.V. 

f-------I Winkdgroep I 

H Supermarkt B.V. I 

H Magazijn Holland B.V. I 

H Boetiekgroep B.V. I 

T ranspongroep 
I 

--1 Container Unie B.V. I 
H Rederij' de Wimpel' B.V. I 

H Expeditie 'De postduir B.V. I 

t 00% aandeel 

100% aanded 

80% aandeel 

60% aandeel 

100% aandeel 

100% aandeel 

30% aanded 

40% aandcel 

SO% aandeel 

80% aanded 
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Het ondememingsniveau treffen we aan in cen holdingstruc
tuur waarbij onderdelcn van cen concern als ondememing zijn 
verzel.fst~digd. F iguur 1 geeft een voorbeeld van een dergelijke 
orgamsatlestructuur. 

Figuur 2. Organisatiestructuur Container Unie BV 

Afdelings
mvcau 

Individueel
niveau 

Per concernafdeling onderscheiden we dan de organisatiestruc
tuur op afdelingsniveau, op groepsniveau en op inclividueel 
niveau (figuur 2). 
We moeten ons realiseren, dat organisatieschema's, zoals hier
boven aangegeven maar een deel van de feitelijke organisatie
structuur weergeven en dat de lijnen waarlangs feitelijke beslis
singen worden genomen niet altijd hiervan kunnen worden 
afgeleid. Er bestaat ook een informele structuur, die zich 
minder eenvoudig laat afbeelden in schema's (zie Mintzberg, 
1983, bIz. 20). Deze informele organisatiestructuur ontwikkelt 
zich langs de lijnen van informele communicatie tussen mensen 
binnen de organisatie. Ook de wijze waarop beslissingen 
worden genomen en de groepen waarin mensen daartoe in wisse
lende samenhang met elkaar,samenwerken volgen niet per defi
nitie het organisatieschema. Dit alles maakt organisaties dan ook 
tot complexe systemen. De keuze uit de verschillende altema
tieven voor de structurering van organisaties is een voortdurend 
levende vraag, die vrijwel nooit eenduidig te beantwoorden is. 
Vanuit marketing-optiek is een belangrijk criterium of de orga
nisatiestructuur voldoende voorwaarden schept tot realisatie 
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van het marketing-concept. Enerzijds wordt de marktgericht
heid, die het marketing concept impliceert, bepaald door de 
mentaliteit, de houding van mensen in de organisatie: het fun
damentele besef dat men voor klan ten produceert. Het stimule
ren van het zogenaamde 'intern ondernemerschap' kan hiertoe 
in belangrijke mate bijdragen. De cultuur van de organisatie is 
mede bepalend voor de klantgerichtheid van de organisatie. An
derzijds wordt de marktgerichtheid bepaald door de wijze 
waarop de organisatie is gestructureerd en met name hoe daarin 
de marketing-functie is gepositioneerd. Het zal duidelijk zijn 
dat er van marketing en een marketing-strategie weinig terecht
komt, wanneer de andere functionele onderdelen van de organi
satie zich hiervan op grond van de organisatiestructuur weinig 
hoeven aan te trekken. Marketing zal dan ook tot op het hoog
ste niveau van de organisatiestructuur moeten zijn vertegen
woordigd. 
In de volgende paragrafen zullen een viertal basisstructuren 
voor de organisatie worden besproken. 

3. Basisstrucuren voor de organisatie 

Hoewel er talloze varianten van organisatiestructuren zijn 
kunnen daarin toch een viertal basisstructuren worden onder
scheiden. 
a. De functionele organisatiestructuur. 
b. De produktgewijze organisatiestructuur. 
c. De marktgewijze of de geografische organisatiestructuur. 
d. Combinaties van a, b en c die leiden tot een matrixorgani

satie. 

Ad a. De functionele organisatiestructuur 

In de levenscyclus van een onderneming vormt de functionele 

FiguuT J. Functionele organisatiestuctuur 

11 

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



organisatie vaak de organisatievorm van de beginperiode. In 
deze structuur zijn taken en bevoegdheden opgedeeld naar 
functies: produktie, inkoop, verkoop enzovoorts. 
In figuur J hebben we daarvan een voorbeeld opgenomen. 
In de organisatiestructuur, zoals weergegeven in figuur J is de 
marketing-functie een onderdeel van verkoop. Wanneer we dit 
onderdeel eruit halen dan zou een organisatiestructuur op 
groepsniveau als in figuur 4 kunnen worden ontwikkeld. 

FiguUT 4. Verkooporganisatie 

I Verkoop. I directJe 

Marketing. Persoonlijke 

5efVt'es verkoop 

I 
Marketing Verkoop 
planning binnen· 

en dienst 
controle 

T I 

Markt· 
Vcrkoop 
buiten-

onderzock dienst 

I 
Red.me 

en 
publicitei! 

Dealer 
service 

In deze opzet vormt de marketing-functie een staffunctie die 
diensten verleent aan de verkoop en geen directe omzetverant
woordelijkheid heeft. Een gevaar bij deze opzet bestaat hierin, 
dat de marketing-functie in de organisatie niet direct is gelieerd 
met de feitelijke verkoop. Verkoop en marketing behoren in de 
organisatie dichtbij elkaar te worden geplaatst, omdat anders 
het gevaar bestaat, dat de marketing-specialisten zich te ver 
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verwijderen van de dagelijkse problematiek in de uitvoerende 
verkoop. In de conform figuur 4 geschetste opzet, zal de ver
koopdirectie op deze liaison tussen verkoop en marketing moe
ten toezien. 

Een andere opzet, infiguur 5 weergegeven, biedt het beeld van 
marketing als hoofdfunctie en persoonlijke verkoop als een van 
de marketing-instrumenten. 

Figuur 5. Marketing-organisatie 

Marketing-
directie 

I 
I 

I Persoonlijke I Marketing Redame 
Mark,- Dealer-

verkoop planning en en 
onderzoek service -control publici'ei, 

In deze opzet heeft de leiding van de marketing-functie ook 
directe omzetverantwoordeIijkheid, hetgeen de liaison tussen 
verkoop en marketing zal bevorderen. 

De taken in de geschetste opzet in figuren 4 en 5 zijn tussen 
marketing en verkoop als voIgt te verdelen (zie tabell). 

Tabell. Verdeling van commerciele taken 

Commmi.l. ,aken 

Marketing Verkoop 

• markeringplan opstellen 
• planhew.king (control) 
• prognoses opstellm 
• marktonderzoek 

• ,alesle.d. opsporco 
• kl.ntenhew.king 
• prospects ben.deren 
• telefon;'che v«koop 

• marketing inlonn.riesysteetn • dealerbezoek 
heheren • facturering 

• mlameheleid ontwikkelen en uitvoeren • serviceverlening 
• pri;sheleid • direct m .. keting (mailing> •. d-l 
• distributiestrategie ontwikkelen en uitvoeren • verkoopplan uiIYoeren 
• produktontwikkding 
• commerciele rraining en oplciding 
• dealerondemeuning 
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De infiguren 3 tIm 5 besproken structuren hebben als kenmerk 
dat het functioneel gestructureerde organisatievormen zijn: het 
uitgangspunt voor de organisatiestructuur vormt de functie van 
de groep binnen het bedrijf. 

Ad b. De produktgewijze oTganisatiestTuctuuT 

In de produktgewijze organisatiestructuur is gekozen voor het 
produkt als criterium voor de verdeling van taken en bevoegd
heden binnen de marketing-organisatie. Een voorbeeld van een 
dergelijke produktgewijze organisatiestructuur is de produkt 
managementstructuur, zoals weergegeven infiguuT 6. 

FigUUT 6. Produktgewijze organisatiestructuur 

De produktgewijze organisatiestructuur binnen de commer
dele functie concentreert zich op de produkt managementop
zet. De product manager richt zijn specialisatie op het produkt, 
terwijl hij op het terrein van de marketing-activiteiten juist een 
generalist moet zijn. De lijst van taken waarvoor de produkt 
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manager, voor zover het betreft het hem toegewezen produkt. 
verantwoordelijk is. is groot. 

Taken product manager produkt A 
- Ontwikkelen marketing-strategie. 
- Opstellen marketing-doelstellingen. 
- Marketing-plan opstellen. 
- Nieuwe produktvarianten introdQceren. 
- Redamebeleid en -campagnes begeleiden en sturen. 
- Beurzen- en tentoonstellingsbeleid ontwikkelen. 
- Budget voor marketing-kosten beheren. 
- Prijsbeleid ontwikkelen. 
- Produktverpakking en -distributie initieren en beheersen. 

FiguuT 7. De organisatiestTuc:tuuT van Ciba-Geigy AG flO/gens een publikatie 
uit 1970 in de Neue Zuricher Zeitung, Femausgabe nr. 197,20,7,1970, biz. 5. 

Divisionm Zenttal. Funktionm 

Farhswff. forschung 

I. USA 
Phanna 2. U.K.lKanada Produknnn 

3. Europa 

Agmchemie 
4. Lt .. inamerika 
5. Afrika + Naher Osten 
6. Fern ... Osten + Australien 

Kunrutoffe und Additive 7. OstbIock 

Photocbemi. Recht 

Markenattikd Kommm:idle Dienst< 
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- Voorstellen voor marktonderzoeken opstellen en de uitvoe
ring bewaken. 

Een knelpunt in deze produkt managementstructuur is de afwe
zigheid van bevoegdheden ten aanzien van degenen die het be
leid en de marketing-programma's, zoals die door de product 
managers zijn ontwikkeld, moeten uitvoeren. Het is in feite 
verantwoordelijkheid zonder bevoegdheid. 

Op ondernemingsniveau vinden we de produktgewijze organi
satie terug bij de divisiestructuur ifiguur 7). 

De divisies bij een structuur als van Ciba-Geigy AG vormen 
sterker dan in de produkt managementstructuur verzelfstan
digde bedrijfsonderdelen. 
In deze situatie is de produktgewijze structuur doorgevoerd in 
aUe functionele gebieden van de onderneming. In de produkt 
managementopzet beperkt dit zich tot het functionele gebied 
van marketing en verkoop. 

Ad c. De marktgewijze organisatiestructuur 

In de marktgewijze organisatiestructuur is als uitgangspunt ge
kozen de markt, waarbij de organisatiestructuur is ingericht 
naar de onderscheiden marktsegmenten. Deze organisatiestruc
tuur wordt toegepast binnen grote verkooporganisaties, maar 
ook in het algemeen bij bedrijven, waar het zwaartepunt ligt op 

Figuur 8. Marktgewijze structuur van een 'Uerkooporganisatie van informa
tiesystemen 
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kennis van de problematiek van afnemers. Het kan ook zijn dat 
specifieke markten een zodanige marktspecifieke benadering ver
eisen, dat dit tot een marktgewijze organisatiestructuur, zal 
leiden. In figuur 8 is hiervan een voorbeeld gegeven. 

Op ondernemingsniveau kan een marktgewijze organisatie
structuur leiden tot een holdingstructuur met afzonderlijke 
werkmaatschappijen voor afzonderlijke marktsectoren (/iguur 
9). 

Figuur 9. Marktgewijze organisatiestructuur op ondernemingmiveau van een 
bedrijf dat vloerbedekkingen levert 

Een specifieke vorm van een marktgewijze organisatiestructuur 
is de geografisch georienteerde marktstructuur (/iguur 10). 

Figuur 10. Geografisch georienteerde verkooporganisatie 

De geografisch georienteerde organisatiestructur speelt vooral 
een rol bij internationale marketing van produkten, waarbij het 
specifieke karakter van afzonderlijke landen een in die landen 
geeigende marketing en verkoop vereist. Bij binnenlandse pro
duktie en dienstverlening kan dit eveneens een rol spelen, daar 
waar regionale aspecten van grote betekenis zijn of waar service
faciliteiten een korte afstand tussen leverancier en afnemer ver
elsen. 
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Bij toename van het aantal en de geografische spreiding van 
industriele afnemers zal men eerder geneigd zijn om een geogra
fisch georienteerde organisatiestructuur te kiezen. 
Alsaiternatief hiervoor, ook wei in aanvulling op de geografi
sche structuur wordt een dealernet ingeschakeld. Zo kent het 
Philips-concern in een aantallanden eigen zgn. nationale organi
saties (in Nederland bijv. Philips Nederland) maar daarnaast 
wordt in een aantallanden waar geen eigen vestigingen bestaan, 
gewerkt met agenten. Dealers en agenten werken uiteraard met 
verschillende opdrachtgevers. Zij behoren feitelijk niet tot de 
interne organisatiestructuur van de onderneming. 

Een bijzondere vorm van marktgewijze organisatiestructuur 
vormt het zgn. account management. A~count management is 
een tot aan de individuele afnemer gedifferentieerde marketing
benadering, die tot een in de organisatie afzonderlijke functie 
leidt. 
Het impliceert dat in de organisatiestructuur tijdelijk of per
manent voor een of enkele individuele afnemers een afzonderlijk 

FiguUT 11. Account management dp dTie niveaus van de organisatie 

AMP = Account Management Program 
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(partieel) marketing-programma wordt ontwikkeld. Voor de 
uitvoering daarvan is een account manager verantwoordelijk 
(zie Shapiro c.s. 1984). Account management kan in iedere or
ganisatiestructuur voorkomen, dus zowel in de functionele, 
produktgerichte als de marktgewijze organisatiestructuur. 

Verder kan account management op elk niveau van de organisa
tie voorkomen. Immers, zoals infiguur 11 als voorbeeld is weer
gegeven, er kunnen allerlei argumenten zijn waarom zowel op 
corporate niveau, als op divisieniveau het marketing-beleid op 
afzonderlijke relaties (accounts) wordt toegespitst via account 
management. Een account kan op verschillende plaatsen in de 
organisatie contacten onderhouden en het kan commercieel 
belangrijk zijn om de strategie·ten aanzien van bepaalde grote 
accounts op corporate niveau af te stemmen. De relatie met 
bepaalde grote afnemers kan specifieke aandacht van het top
management vereisen. 
Bij de afweging ten aanzien van de toepassing van account ma
nagement zijn de volgende aspecten van betekenis: 
- de kosten van de account-benadering; 
- de omvang van de omzet van de afnemer; 
- de mate waarin de afnemer zijn inkoopfunctie heeft gecentra-

liseerd; 
- de mate waarin koopbeslissingen complexer zijn en kennis 

van elkaars organisatie doorslaggevend is; 
- de frequentie waarmee de afnemer bij de ondememing koopt; 
- de mate waarin relatiemanagement noodzakelijk is. 

Vanzelfsprekend heeft account-management aIleen betrekking 
op een kleine selecte groep van afnemers die een relatief belang
rijk deel van de omzet voor haar rekening neemt. 
Account-management is een in de organisatie ver doorgevoerde 
vorm van relatiemanagement (zie Ford, 1984). Het kiezen voor 
account management betekent niet, dat in de overige verkoop
en marketing-functies geen relatiemanagement noodzakelijk is. 
In het algemeen geldt voor de industriele markt, dat het beheren 
van een portfolio van relaties met bedrijven het kenmerkende 
onderscheid met de consumentenmarketing is (Van der Hart, 
1985). 
Account management is daarvan een verbijzonderde vorm. 
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Ad d. M atrixorganisatiestructuren 

Tot de matrixachtige structuren van organisaties rekent men 
veelal combinaties van de onder a, b en c behandelde functio
nele, produktgewijze en marktgewijze organisatiestructuren. 
De organisatiestructuur van het Philips-concern is een voor
beeld van een complexe matrix-organisatie. 
Bij het Philips-concern onderscheidt men: 
• Produktdivisies (medische systemen, huishoudelijke appara

ten e.d.). 
• Functionele staforganen (organisatie, administratie R&D 

enz.). 
• N ationale organisaties in 70 landen. 

De produktdivisies houden zich bezig met het wereldwijde pro
duktbeleid, terwijl de marketing en verkoop per land in de na
tionale organisaties plaatsvindt. Een deel van het marketing
beleid wordt in de produktdivisies geformuleerd en er dient 
derhalve een zeer goede afstemming te bestaan tussen produkt
divisies en landenorganisaties. De functionele staforganen zijn 
dienstverlenend ten opzichie van de andere dimensies van de 
matrix. 
In figuur 12 hebben we deze complexe matrix-organisaties 

Figuur 12. De matrix-organisatie naar drie gezichtspunten 
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weergegeven (ontleend aan C. Botter, 'Industrie en organisatie', 
1981, bIz. 154). 

Infiguur 12 worden de drie dimensies van de Philips-organisa
tiestructuur, Functionele staforganen (F), Produktdivisies (P) 
en Nationale landenorganisaties (G) in hun samenhang weerge
geven. 

Projectorganisatie 
Een speciale vorm van de matrixstructuur is de organisatie in 
projectvorm. Onder een project verstaat men (Botter, 1982, bIz. 
70): 
- een geheel van activiteiten uitgevoerd in een tijdelijk Samen

werkingsverband van diverse specialistische groeperingen of 
personen; 

- op basis van vooraf opgesteide specificaties van het te maken 
geheel en van plannen en begrotingen van de te verrichten 
activiteiten. 

De projectvorm noemen wij matrixachtige organisatievorm 
omdat het ook hier gaat om een naar meer dimensies ont
worpen organisatievorm. 
Projectorganisaties tijn echter van tijdelijke aard omdat een 
project gericht is op afronding in de vorm van het bereiken van 
het einddoel van het project. Projectorganisatie is vooral ge
schikt voor situaties waarin taken moeten worden volbracht die 
de inzet wagen vanuit verschillende functionele en specialisti
sche gebieden in de organisatie. De projectorganisatie is ook 
uitermate geschikt voor de ontwikkeling van nieuwe produk
ten. Produktinnovatie in een organisatie die een aantal goed 
lopende produkten heeft in de meer volwassen fasen van de 
produktlevenscyclus komt vaak in de knel. De bestaande orga
nisatiestructuur biedt aIleen ruimte voor de bestaande business. 
Financiele criteria en kwantitatief aantoonbare marktsuccessen 
domineren in het management, hetgeen Ieidt tot een risico
afkeer en daarmee een afkeer van de produkten van morgen. 
Produktinnovatie waagt een eigen ruimte in de organisatie met 
eigen organisatievormen, creatieve, ondememende en veelzij
dige inzet. Projectorganisatie, venture teams en werkgroepen 
zijn de organisatievormen die waarborgen bieden voor innova
tie. In de traditionele functionele, geografische, produktgewijze 
of marktgeorienteerde organisatiestructuren is de aandacht 
meestal gefixeerd op. de bestaande succesvolle produkten en 
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ontwijkt men innovatie van produkten en mark ten. Menige suc
cesvolle onderneming is door verwaarlozing van produkten in 
de eerste fasen van de produktlevenscydus met haar bestaande 
assortiment, maar ook als gehele organisatie, in de versukkeling 
van de vervalfase belandt. 
De projectorganisatievorm, waarin teams onder leiding van een 
projectIeider worden vrijgemaakt voor assortimentsinnovatie 
kunnen een oplossing vormen voor deze 'vergrijzingstendens' . 
Bennett en Cooper (1985) spreken in dit verband van de 'Pro
duct life cycle trap'. 
Kenmerkende aspecten voor de projectorganisatie zijn de 
volgende: 
- er is een duidelijk omschreven doe1; 
- projectdeelnemers worden tijdelijk gedetacheerd bij de pro-

jectgroep; 
- er is een projectleider of projectmanager, die in staat is het 

werk vanuit de verschillende disciplines te coordineren; 
- van groot belang is de registratie van informatie over de 

voortgang van het project en de toetsingvan de uitvoering 
aan de uitgangspuntenj . 

- het projectteam vormt eeR zelfstandig opererende eenheid in 
de organisatie. i 

In de industriele marketing is de projectorganisatie een veel 
voorkomende vorm. Op de eerste plaats krijgt de leverancier in 
de afnemersorganisatie te maken met projectteams, die bestel
lingen plaatsen. 
Op de tweede plaats vergen complexe leveranties een project
team van leverancier en afnemer samen (bijv. bouwprojecten, 
haveninstallaties, waterbouwkundige projecten). 
Op de derde plaats is de projectorganisatiestrucruur een oplos
sing om voor bepaalde marketing-taken zoals produktontwik
keling, marktintroductie of het betreden van nieuwe markten 
de nodige aandacht te waarborgen. 
Kennis van de problematiek en verschijningsvormen van project
organisaties is daarom zeer relevant bij industriele marketing. 
Voor uitvoeriger informati¢ over dit onderwerp wordt verwe
zen naar Botter (1982) en Galbraith (1973). 

4. Industriele marketing en organisatiestructuur 

De keuze van de organisatiestructuur is een complexe zaak 
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omdat men daarbij te maken krijgt met een veelheid van invals
hoeken, zoals de bedrijfseconomische, juridische en organisa
tiepsychologische optiek. Verder is de keuze afhankelijk van de 
dynamiek van de markt. 
Men zal de aard van het produktieproces en ook de vraag of er 
sprake is van industriele produktie dan weI dienstverlening in 
het keuzeproces moeten betrekken. 
In zijn boek 'Industrie en Organisatie' heeft Botter een aantal 
uitspraken in de organisatieliteratuur ten aanzien van deze 
keuze van de organisatiestructuur samengevat en besproken 
(Botter, 1981, bIz. 160 e.v.). 

In deze bijdrage zullen wij ons beperken tot de typische ken
merken van industriele marketing voor zover ze betekenis 
hebben voo~ de keuze van de organisatiestructuur (zie ook Van 
der Hart, 1985). 

Functionele samenhang intern en extern (DMU) 

Bedrijven die leveren aan de industriiHe markt ervaren een sterke 
verstrengeling van verkoop en marketing met andere functies, 
zoals produktie en R&D. Laatstgenoemde functies zijn vaak 
ook vertegenwoordigd in de onderhandeling met leveranciers 
via de Decision Making Unit (DMU). Dit vereist een organisa
tiestructuur waarin R&D, produktie, marketing en verkoop op 
een flexibele wijze met elkaar samenwerken. De divisiestruc
tuur, productmanagement en de projectstructuur bieden de ge
legenheid om genoemde functies te integreren. 

Directe distributie en integra tie met de afnemersorganisatie 

Distributie van produkten op de industriele markt zal in de 
meeste gevaIlen in rechtstreeks contact met de afnemer plaats
vinden. 
Uit:zonderingen daarop vormen de zgn. 'consumables', stan
daardprodukten die in kleine kwantiteiten aan een zeer groot 
aantal afnemers worden geleverd. AIleen in die gevallen kan het 
indirect distribueren via een groothandel noodzakelijk zijn. 
Rechtstreekse contacten met afnemers kunnen zeer intensief 
zijn. De organisatiestructuur in een bedrijf dat rechtstreeks le
vert aan de industriele markt zal in veel gevallen de mogelijkheid 
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moeten bieden tot het op een breed front samenwerken met de 
afnemer. In toenemende mate eist de afnemer dat de leverander 
opereert als een verlengstuk van zijn organisatie. Dit is vooral 
het geval daar waar de organisatie als toeleverancier afhankelijk 
is van een enkele afnemer. De ontwikkeling van integrale pro
duktienetwerken waarin een in hoofdzaak assemblerend pro
dukt diverse leveranciers als het ware in zijn produktienetwerk 
integreert stelt vanzelfsprekend eisen aan de eigen organisatie
structuur (zie ook Van Weele, 1985). De organisatiestructuur zal 
de samenwerking en integratie met de organisatie van de belang
rijkste afnemer(s) moeten bevorderen. 

Afgeleide en gedifferentieerde vraag 

Industriele markten kenmerken zich door het feit dat ze een 
afgeleide vormen van de mark ten voor eindprodukten. Verder 
kenmerken industriele mark ten zich door een grote differentia
tie in de vraag naar produkten. Dit zal in een aantal gevallen 
betekenen. dat applicaties van prod uk ten sectorspecifiek d. w .z. 
aIleen geschikt voor een of ~eer specifieke sectoren, moeten 
worden ontwikkeld. 
Sector-know-how zal dan op een of andere wijze binnen de 
organisatie moeten worden gehaald. Dit geidt ook voor de bein
vloeding van de eindvraag, waarvan de vraag naar de eigen pro
dukten is afgeleid. 
Marketing-beleid in de richting van markten voor eindproduk
ten vereiSt, dat kennis over die eindmarkten in huis is. Marke
ting in dit verband zal zich uiteraard beperken tot promotie van 
de verkoop van die produkten in eindmarkten, waarin het eigen 
produkt een belangrijke rol speelt. 
Een voorbeeld is de kunststoffenproduktie, waarbij het meestal 
gaat om afzet aan bedrijven die de betreffende soort kunststof 
verwerken in allerlei eindprodukten. De grondstoffenfabrikant 
zal in zijn organisatie ruimte moeten vrijmaken voor verzame
ling van know-how over ei~dtoepassingen. Verder zal er in
cidenteel voor sectorgerichte marketing-acties capaciteit moe
ten worden vrijgemaakt. T enslotte zullen er incidenteel in 
samenwerking met vertegenwoordigers uit bepaalde sectoren 
van applicaties wellicht nieuwe produkten moeten worden ont
wikkeld. 
Dit alles vraagt om enerzijds sterk marktgerichte organisatie-
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vormen voor verzameling van kennis: sectorgericht mark ton
derzoek en R&D. 
Anderzijds vereist dit voor tijdelijke concentratie op bepaalde 
sectoren voor innovatie en marketing per applicatie projectach
tige vormen van organisatie: sectorgerichte projectteams, die als 
taak hebben de vraag vanuit een bepaald segment van de eind
markt te stimuleren dan weI samen met een sector een bepaalde 
produktapplicatie te ontwikkelen tot aan de produktie- en 
marktrijpheid. 

Heterogeniteit in de a/nemerspopulatie naar grootte van de be
stelde hoeveelheden 

De industriele markt kenmerkt zich door het feit dat in veel 
gevallen de jaarlijkse omzet per afnemer sterk kan verschillen. 
Dit is uiteraard afhankelijk van het soort produkt. Wanneer er 
bijv. sprake is van een 80/20 regel d.w.z. 20% van de afnemers is 
verantwoordeIijk voor 80% van de omzet dan zullen grote af
nemers meer aandacht eisen vanuit de organisatie dan kleine 
afnemers. Voor de grote afnemers zijn vormen van account 
management, zoals die eerder werden besproken relevant, ter
wijl voor de kleinere afnemers een geografische of bedrijfstak
gerichte organisatiestructuur gewenst is. 
Grotere afnemers vragen soms zelfs persoonlijke aandacht van 
het topmanagement en voor deze afnemers zijn afzonderlijke 
verkoopbenaderingen gewenst. 
Dit stelt vanzelfsprekend eisen aan de organisatiestructuur: 
zowel grote als kleine afnemers zullen zich in de organisatie
structuur en de daaruit voortvloeiende benaderingen moeten 
kunnen vinden. 

Industriele marketing gaat over heterogene situaties 

In figuur 13 hebben wij het gehele gebied van de industriele 
markten trachten weer te geven in een matrix met als dimensies: 
a. de aard van het produkt/de dienstverlening en de complexi

teit van de produkt/dienstverleningscombinatie; 
b. de mate waarin de afnemer zich bemoeit met de specificatie 

van het produkt en kennis van produktzaken heeft. 

Naarmate men zich langs de verticale as in de matrix naar boven 
beweegt zal men in toenemende mate projectachtige organisa-
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tievormen als passend ervaren. Beweegt men zich echter op de 
horizontale as naar links dan zal men in toenemende mate van 
een marktgewijze structuur naar een produktgewijze organisa
tiestructuur tenderen. Infiguur 13 is dit principe afgebeeld. 

Enkele voorbeelden van de infiguur 13 afgebeelde categorieen 
A, Ben C. 

Figuur 13. Organisatiestructuur en het commerciele karakter van de 
produktlmarktsituatie 
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Minder complex produkt, weinig bemoeienis door de afnemer. 
Voorbeelden 
Aardolie, ijzererts, kantoorbehoeften, verf, kunststof, bougies, 
banden. 

Categorie B 
B-1 Produktcomplexiteit is groot tot zeer groot met weinig 
bemoei~nis of kennis afnemer maar wei noodzakelijke specifieke 
aanpassmg. 
Voorbeelden 
Medische apparatuur, vliegtuigen, klimaatbehandelingsinstalla
tie. 



B-2 Produktcomplexiteit is beperkt, maar de klant eist aanpas
singen en bemoeit zich met specificaties. 
Voorbeelden . 
Natuursteen, industriele borstels, coatings, drukwerk. 

Categorie C 
Complexe combinaties van prod uk ten met dienstverlening 
waarin de afnemer in hoofdzaak de specificatie bepaalt of in 
ieder geval intensief overleg eist. 
V oorbeelden 
Utiliteitsbouw, transport, adviezen, overslaginstallaties, haven
aanleg, informatiesystemen. 

Boven omschreven model vormt een stylering van de werkelijk
heid. Het is onmogelijk om op dit model elke individuele situa
tie haarscherp te toetsen. 

Samenvatting 

In deze bijdrage werden tegen de achtergrond van de industriele 
marketingproblematiek waarmee een bedrijf wordt geconfron
teerd de organisatorische aspecten belicht. 
Er is al in het begin van deze bijdrage geconstateerd, dat het 
opereren op dynamische markten een flexibele organisatiestruc
tuur vereist en dat veranderingsprocessen parallel aan belang
rijke strategieveranderingen als vanzelfsprekend moeten 
worden beschouwd. Vervolgens is gewezen op de noodzaak om 
een zinvol evenwicht te bereiken tussen enerzijds de formele 
organisatiestructuur, die in organisatieschema's e.d. is vastge
legd en de informele organisatiestructuur, die mensen in een 
organisatie als een vanzelfsprekend proces ontwikkelen. 
Men dient zich steeds te bedenken, dat mensen het succes van de 
onderneming in hoge mate bepalen en niet de organisatiestruc
tuur. Een organisatiestructuur mag voor de effectiviteit en crea
tiviteit van mensen geen belemmering vormen. 
Voor wat betreft industriele marketing zijn naast de vanuit de 
organisatiekundige invalshoek gehanteerde beoordelingsaspec
ten nog een tweetal dimensies van belang. 
- Het verloop van processen, communicatie en beslissingen in 

de richting van clienten. 
- De bevordering van een optimale interactie met afnemers. 
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Op de verschillende niveaus van organisaties 
• ondernemingsniveau, 
• afdeling~niveau, 
• groepsnlveau, 
• individueel niveau, 
zijn verschillende basisstructuren en varianten daarop denk
baar: 
• de functionele organisatiestructuur 
• de produktgewijze organisatiestructuur 
• de marktgewijze organisatiestructuur 
• combinaties van bovengenoemde structuren, leidend tot een 

matrixorganisatie. 

Deze verschillende basisstructuren zijn besproken, waaronder 
ook de productmanagement-organisatie en account manage
ment. Bij de matrixorganisatiestructuur is speciale aandacht 
besteed aan de projectorganisatie. 

Tot besluit van deze bijdra~e is aan de hand van de typische 
kenmerken van industritHe qlarketing aangegeven welke conse
quenties hieruit zouden kunnen voortvloeien met betrekking 
tot de interne organisatie. Deze voor industriele marketing spe
cifieke aspecten betreffen: 
- De eis van een grotere samenhang tussen de verschillende 

functionele gebieden binnen de leverende organisatie. Deze 
worden vaak alle intensief betrokken in de commerciie1e relatie 
met afnemers. 

- De interactie met industriele afnemers, door de directe distri
butie en de complexe koopbeslissingen vereist een organisa
tiestructuur die samenwerking en interactie met afnemersor
ganisaties mogelijk moet maken. 

- Industriele marketing is veela! gericht op bedrijfstakken/sec
toren als afzonderlijke segmenten met sectorspedfieke appli
caties. Sectorgerichte of applicatiegerichte projectteams zijn 
in die gevallen vaak eenadequate organisatievorm: markt
gerichte projectorganisatie. 

- Heterogeniteit en de individuele omzetbetekenis van afne
mers (80/20-regel) is kenmerkend voor industriele afnemers. 
Dit vereist voor de belangrijkste afnemers een vorm van ac
count management op ondernemingsniveau. 

- Industriele marketing heeft betrekking op een verzameling 
van marktsituaties die zeer heterogeen is en uiteenloopt van 
eenvoudige 'consumables' tot zeer complexe systeemleve-
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ringen en projecten. Er is getracht om de relatie tussen orga
nisatiestructuur en het karakter van de produkt/marktsitua
tie in een eenvoudig model af te beelden. 

In deze bijdrage heeft vanzelfsprekend de organisatiestructuur 
een centrale plaats ingenomen. Zoals reeds eerder werd bena
drukt zijn situaties elk op zich te verschillend om algemene 
richtlijnen te geven voor de te kiezen organisatiestructuur. 
Keuze van mensen en het samenspel tussen mensen is veel bepa
lender voor de effectiviteit van de organisatie, dan de gekozen 
organisatiestructuur. Het doel van deze bijdrage is dan oak 
geweest am bij de gedachtenvorming rond de problematiek van 
industriele marketing en de interne organisatie aIleen enig hou
vast te bieden. 

29 



Literatuur 

[ 1J BENNETT, R.C. en COOPER, R.G., 'The Product Life Cycle Trap', 
Business Horizons, sept.foct., 1984, biz. 7-16. 

[ 2] BOTTER, c. H. V. A., 'Industrie en Organisatie', 12e dr, K1uwer, 
Deventer, 1981. 

[ 3] BOTTER, c. H. V. A., red., 'Organisatie rond de produktinnovatie', 
Kluwer, Deventer, 1982. 

4] CHISNALL, P. M., 'Strategic Industrial Marketing', Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1985. 

[ 5] DEAL, T. E. en KENNEDY, A. A., 'Corporate cultures', Addison
Wesley, Reading (Mass.), 1983. 

[ 6] FORD, D. 'Buyer/Seller relationships in International Industrial Mar
kets', Industrial Marketing Management, vol. 13, 1984, biz. 101-112. 

[ 7] GALBRAITH, J., 'Designing complex organizations', reading (Mass.), 
1973. 

[ 8] HART, H. W. C. van der, 'Leveren aan bedrijven', Intreerede T. H. 
Eindhoven, 1985. 

[ 8] MINTZBERG, H., 'Structure in fives: designing effective organi
sations', Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1983. 

[ 9] NIESCHLAG, R., DIEHTL, E. en HORSCHAGEN, H., 'Marke
ting', Dunclear & Humblot, Be dr., Berlin, 1983. 

(10] SHAPIRO, B. P. en MORIARTY, E., 'Organizing the National Ac
count Force', MSI, Cambridge, report nr. 84-101, 1984. 

[11] VELD, IN 't, J., 'Analyse van Organisatieproblemen', Elsevier, Am
sterdam,1981. 

[12] TETTERO, J. H. J. P., 'Commerciele Beleidsvorming en Industriele 
Markten', KIuwer, Deventer, 1979. 

[13] WEELE, A. J, V AN, 'Gevolgen van just-in-time inkoop voor industriele 
marketing'; Tijdschrift voor Marketing, april 1985, bIz. 2-9. 

30 



De auteur: 

Prof. Dr H. w.e. van der Hart is firmant van de Organisatie Adviesgroep 
Nederland I Holland Consulting Group, hij is econoom en marketing
deskundige en heeft ruim 15 jaar ervaring in diverse commen:iele functies in 
het bedrijfsleven. Tevens doceert hij aan de afdeting Bedrijfskunde van de 
Technische Hogeschool te Eindhoven. 
Hij adviseert onder andere over marketing-management in organisaties zonder 
winstoogmerk. 
Met name is hij gericht op industriele marketing en marketing van diensten. 

31 



De O.A.N.lH.C.G. 

De Organisatie Adviesgroop Nederland I Holland Consulting Group geeft 
adviezen op het gebied van management, organisatie en beleid. 
Daamaast verricht de O.A.NlH.C.G. onderzook op deze terreinen. 
Ervaringen uit het advies- en onderzoekswerk worden gebruikt in 
management-ontwikkelingsprogramma's. 

Firmanten: 

lng. G. Brand 
Dr P.A.E. van de Bunt 
Drs G.C. Ezerman 
Prof. Dr H.W.C. van der Hart 
Dr W.F.G. Mastenbrook 
Ir Drs W.J. Vrakking 

Geassocieenlen: 

Mevr. Drs HM. Bakker 
Drs O.R. Breetveld 
Drs J.G. Burgers 
DrsPJ. van Delden 
Drs UD.M. Pielage 
Ir S.C. Santema 
Ir H.C.M. Schepers 

Dit artikel is reeds eerder verschenen in: Handbook Marketing, 3e editie. 
Kluwer. Deventer. JUDi 1986. 

32 




