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The downtown Chicago Marriott hotel had been open for fifteen years before its management
discovered that sixty-six percent of all guest calls to the housekeeping department were requests for
irons and/or ironing boards. With this discovery, the hotel manager decided to put irons and ironing
boards in all guest rooms – a $20,000 investment. The problem was where to find the $20,000.
The solution was in the following year’s capital budget: $22,000 was earmarked to replace black and
white television sets with color sets in the bathrooms of concierge-level guest rooms. With no
evidence that guests ever requested color television sets for the bathroom, the manager purchased
the irons and ironing boards instead.
Berry, Parasuraman and Zeithaml
Academy of Management Executive
1994, Vol. 8 No. 2, p. 32
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I

Aanleiding, inleiding en conceptueel model

Marketing is de afdeling binnen een bedrijf, die weet wat de klant wil en weet wat het bedrijf moet doen en
moet laten om klanten te behagen. Klanten zijn de belangrijkste stakeholders van een bedrijf, stelt Reichheld
(1994) (ook: Ambler, 2000; Anderson, Fornell en Rust, 2004): “All cash flow originates in the customer’s wallet.”
Daarom is het relevant te onderzoeken wat de financiële toegevoegde waarde van de afdeling marketing
binnen een bedrijf is.
Marketing wordt in het bedrijfsleven echter niet serieus genomen (Shaw en White, 1999), omdat het als
afdeling respectievelijk als vakgebied moeite heeft aan te tonen wat het waard is (Rust, Lemon en Zeithaml,
2001). Marketing accountability (Mintz en Currim, 2013), de zoektocht naar de geldelijke toegevoegde waarde
van marketing voor een organisatie, staat al jaren bovenaan de lijst met verlangens van AMA (Ambler, 2003:
xiii). Ook het Marketing Science Institute (MSI) heeft “measuring and communicating the value of marketing
activities and investments” als belangrijk onderzoekgebied opgenomen voor de periode 2014-2016. (bron:
MSI.org). Verschillende formuleringen van marketing, verschillende berekenwijzen van resultaten,
verschillende soorten van berekeningen, de vraag of het over geld of over klanten gaat, de vraag of
marketingkosten uitgaves of investeringen zijn, het gebruik van financiële en niet-financiële wijzen van
berekenen, de problemen die ontstaan bij het vaststellen van wat marketing als haar resultaten mag boeken,
allemaal vraagstukken die er voor zorgen dat er nauwelijks antwoord gegeven kan worden op wat marketing
concreet bijdraagt aan de financiële resultaten van een organisatie. Eind augustus 2013 schrijft Dominique
Turpin, president van IMD Business School, via LinkedIn: “nobody has a clear idea of what marketing is and
(the) marketing impact is often hard to measure”.
De manier waarop marketing haar toevoegende waarde voor de organisatie probeert aan te tonen, gaat over
de ‘top-line’ van de organisatie. Er wordt dan gesproken over meer naamsbekendheid, meer marktaandeel,
een hogere share of wallet, meer omzet, een hogere prijs, een betere marge, maar er is vervolgens geen
koppeling naar de waardevermeerdering van het bedrijf (Gupta and Lehmann, 2007).
Als marketing inderdaad de kennis van de klant heeft, dan zou zij een meer leidende rol kunnen spelen ten
aanzien van het doen van investeringen, want die hangen af van wat de klanten (in de toekomst) willen. Maar
ook een rol ten aanzien van het aannamebeleid van personeel, want als je weet wat de klant wil, weet je ook
wat voor soort personeel er aangenomen moet worden. Kortom, marketing zou dan een rol in de verbetering
van de uitkomsten van operationele processen van andere bedrijfsonderdelen kunnen spelen.
Srivastava, Shervani en Fahey (1999) zoeken naar een concept waarin marketing een rol kan spelen in de
uitvoering van de bedrijfsprocessen. Zij citeren eerst Day: “What are the core processes, and what is the contribution
of the marketing function to the direction and integration of these processes?” (p.168)

Daarna stellen zij drie doelen op voor hun artikel:
“1.
2.
3.

To articulate the role of marketing as the primary generator and integrator of market or customer inputs
in core business processes;
To illustrate how marketing, through its influence on core business processes, can affect cash flows
positively and reduce risk; and
To indicate broadly the implications of the relationship among marketing, business processes, and cash
flows for the theory and practice of marketing.” (p. 168)

Srivastava et al. (1999: 171) leggen een verband tussen de vorm van marketing die een klantperspectief
bevordert via product development, supply chain management en customer relationship management en ze
verwijzen naar “efficiencies in (…) inventory control, logistics, production, and so on” op basis van een verbeterd
klantperspectief in het supply chain management proces. Zij stellen dat marketing op deze manier kan
bijdragen tot het verbeteren van de bedrijfsresultaten door een verbetering van de operationele effectiviteit
en efficiëntie:
“A conceptualization of marketing as a sub-process, embedded in the core business processes and explicitly linked
to cash flow consequences, can facilitate the development of theory pertaining to the role of marketing in
organizational efficiency and effectiveness. To the best of our knowledge, such a theory has not been attempted.
Our framework is a step in that direction.” (p.178)

In het huidige onderzoek wordt deze voorgestelde link tussen marketing, de operationele effectviteit en
efficiëntie en de bedrijfsresultaten getoetst.
Kumar, Venkatesan en Reinartz (2008) beschrijven het verband tussen de kennis van de klant binnen de
organisatie en de effectiviteit en efficiëntie van de operationele processen van de verkoopafdeling. Door de
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verkoopafdeling te begeleiden ten aanzien van de wensen van de klant ligt de productiviteit hoger, zijn de
kosten lager en is de winstgevendheid hoger. Kumar et al. (2008) stellen:
Conceptual models propose that, all else being equal, improved productivity can come from (1) more efficiently
creating value – achieving equal response as before but with less input - and (2) efficiently creating more value –
achieving greater resource produced value than before. (p. 53)

De samenvoeging van deze artikelen (Srivastava et al., 1999; Kumar et al., 2008) is derhalve dat wanneer
marketing zorgdraagt voor de implementatie van de wensen van de klant binnen de processen van overige
afdelingen van een organisatie, de effectiviteit en de efficiëntie van deze afdelingen toeneemt, waardoor de
productiviteit van deze afdelingen stijgt, het kostenniveau van deze afdelingen daalt en derhalve
winstgevendheid van de gehele organisatie stijgt.
Een onderzoek dat een dergelijke geïntegreerde rol van marketing binnen de operationele processen van
andere afdelingen binnen een organisatie is ook ná 1999 niet uitgevoerd. Met uitzondering van het artikel van
Kumar et al. (2008) is in de (marketing)literatuur geen gelijke opzet van marketing als bron van kennis voor de
verbetering van effectiviteit of efficiëntie van non-marketing taakgebieden (als bijvoorbeeld inkoop, productie,
logistiek en/of human resources) beschreven. Ramaswami (2008) geeft aan dat “not too many studies have
recognized that marketing’s role needs to be evaluated in terms of how it contributes to better execution of
overall organizational processes”. (p. 98) In het huidige onderzoek wordt gezocht naar een antwoord op de
vraag of marketing een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten of dat het effect van marketing op de
bedrijfsresultaten loopt via de operationele processen van andere afdelingen binnen het bedrijf. Uit deze vraag
volgt het conceptueel model, zie figuur 1, aan de hand waarvan afgeleiden voor onderdelen van het onderzoek
worden gebruikt.
direct effect?

marketing

operationele
processen

bedrijfsresultaten

indirect effect?

Figuur 1. Conceptueel model
Figuur 1 toont het conceptueel model, waaruit naar voren komt dat er drie zaken worden onderzocht, te weten: (1) heeft marketing een direct effect op de
bedrijfsresultaten?; (2) heeft marketing een direct effect op de operationele processen en hebben deze operationele processen een direct effect op de
bedrijfsresultaten en (3) heeft marketing via de operationele processen een indirect effect op de bedrijfsresultaten?

Omissie in de literatuur
Er is geen literatuur beschikbaar die deling van klantkennis vanuit de afdeling marketing koppelt aan
bedrijfsresultaten via de operationele processen van overige afdelingen. Wanneer deze overige
bedrijfsafdelingen beter presteren, dan verbeteren de bedrijfsresultaten. Wanneer de afdeling verkoop betere
resultaten boekt tegen lagere kosten, wanneer de afdeling HRM betere resultaten boekt tegen lagere kosten,
wanneer de afdeling productie beter presteert tegen lagere kosten, wanneer in het algemeen operationele
afdeingen cetera betere resultaten boeken door informatie over de klantwensen vanuit de afdeling marketing,
waardoor de bedrijfsresultaten verbeteren, dan heeft marketing een nieuwe strategische functie in het
vooruitzicht.
Een benadering die deze geïntegreerde aansturing binnen de organisatie nastreeft, staat binnen de literatuur
bekend als market orientation. Deze benadering gaat over het delen van de kennis van de klant (en de
concurrent) binnen de organisatie voor het verkrijgen van een betere dienstverlening richting de klant, een
hogere waardecreatie richting de klant (Day, 1994; Kohli and Jaworski, 1990; Narver and Slater, 1990). Market
orientation is echter niet gelijk aan het delen van kennis binnen de organisatie ter verbetering van de
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processen van de verscheidene afdelingen, teneinde een hogere cash flow te genereren binnen de organisatie.
Dit is een methode van denken die binnen de marketingliteratuur nauwelijks plaatsvindt.
Belang voor de praktijk
Door de moeilijkheid van het kunnen aantonen van de toegevoegde waarde van marketing is de houding vanuit
het bedrijfsleven ten opzichte van marketing niet altijd positief. De marketingafdelingen hebben het moeilijk,
hun begrotingen staan onder druk, personeel wordt wegbezuinigd en er is een tekort aan spreekkracht van
marketing op het hoogste niveau binnen veel organisaties.
Door de werking van marketing via de overige operationele processen aan te tonen, kan het bedrijfsleven
aanzienlijke verbeteringen doorvoeren in deze processen, waardoor tegen lagere kosten betere resultaten
worden geboekt, waardoor de bedrijfsresultaten aanzienlijk verbeteren. Als blijkt dat marketing (in de vorm
van het verspreiden van kennis over de klant en het aansturen op betere resultaten van separate afdelingen) in
staat is om de bedrijfsresultaten van bedrijven te verbeteren, dan ligt hier een grote uitdaging voor de
marketingmanagers en de marketingafdelingen in het bedrijfsleven. Naast al het goede dat de marketers op dit
moment al verrichten, kunnen ze een proactieve houding aannemen om de processen van de overige
afdelingen af te stemmen op de klant en haar wensen, om op basis daarvan een hogere kwaliteit, een hogere
effectiviteit, een hogere efficiëntie en lagere kosten per operationele afdeling te bereiken, om op basis daarvan
de bedrijfsresultaten te verbeteren.
De hoofdvraag van dit onderzoek is derhalve: Levert marketing een bijdrage aan de financiële reslutaten
middels de verbetering van de bedrijfsprocessen? Normaliter wordt marketing gebruikt om hogere omzetten
en hogere brutomarges te bereiken. Een andere wijze van bijdragen aan het bedrijfsresultaten gaat over de
vraag of marketing kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten via de beïnvloeding van de effectiviteit en efficiëntie
van de overige operationele afdelingen van een organisatie.
Als marketing kan aantonen dat zij naast invloed uit te oefenen op de bedrijfsresultaten via de omzetkant van
een winst-/verliesrekening ook via de proceskant van overige afdelingen een invloed heeft op de financiële
resultaten van een organisatie, zal haar positie binnen een organisatie veranderen. Marketing zal niet meer
beschouwd worden als louter een kostenpost, maar het zal een transitie teweegbrengen naar marketing als
strategisch gesprekspartner ter verbetering van de interne processen, ter verhoging van de kwaliteit,
effectiviteit en efficiëntie van de gehele organisatie en dientengevolge ter verlaging van de kosten. Over een
dergelijke positie van marketing binnen een organisatie is nog niets bekend en derhalve betreft het een gat in
de marketingliteratuur, een omissie in het vakgebied van marketing.
Derhalve vraagt deze insteek een verandering van denken over en vanuit marketing; het is niet louter meer de
operationele afdeling die zich bezig houdt met promotie richting klanten, maar marketing speelt een rol in
organisatie-brede operationele effectiviteit en efficiëntie, teneinde te komen tot betere organisatorische
financiële resultaten. Srivastava et al. (1999) geven hiertoe aan:
“A central implication of the framework presented here is the need for many practitioners to alter their mental
model of marketing radically. An understanding of the role of marketing within core business processes may
require a paradigm shift in the way many marketing managers understand the scope and content of marketing,
how it is executed, how its results should be assessed, and, more important, how they can communicate with and
influence managers in the top echelon.” (p. 178)

Om antwoord te geven op de hoofdvraag zal naast een literatuuronderzoek (secundair onderzoek en desk
research) een empirisch onderzoek plaatsvinden door middel van het uitzetten van een enquête onder
medewerkers van bedrijven (primair onderzoek en field research). De insteek van dit onderzoek is het nagaan
of marketing binnen een organisatie een rol speelt in de verbetering van de operationele effectiviteit en
efficiëntie, om te komen tot een overzicht of organisaties met een marketingafdeling, die de kennis over
klanten doorgeeft aan de andere afdelingen binnen de organisatie, ook daadwerkelijk betere (afdelings- en
bedrijfs-)resultaten boeken. Daarnaast worden experts uit verschillende disciplines benaderd om hun visie op
bovenstaande onderzoeksvraag te geven en de onderzoeksbevindingen te valideren.
In lijn met Verschuren en Doorewaard (2005) volgen hieronder de uitwerking van het onderzoekskader,
onderzoeksdoelstelling en zowel een visualisatie als een verwoording van het onderzoeksmodel. Het onderzoek
betreft een theorie-ontwikkelend onderzoek, verwoord in een aantal onderzoeksvragen.
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Onderzoekkader:
Tot nu toe gaat men er voornamelijk van uit dat marketing een bijdrage aan de financiële resultaten van een
organisatie heeft door verbetering van omzet en/of brutowinst. Er is weinig geschreven over de mogelijkheid
dat marketing een positieve bijdrage aan de financiële resultaten van een organisatie kan hebben door
verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de overige (non-marketing) operationele afdelingen van een
organisatie.
Onderzoeksdoelstelling:
Het doel van het onderzoek is de theorie over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een
organisatie aan te vullen, door een overzicht te geven van de huidige standpunten uit de academische
literatuur, alsmede door een analyse te maken van meningen van respondenten uit het bedrijfsleven.
Visualisatie onderzoekmodel:

theorie
marketing
theorie
market
orientation
theorieën
operationele
processen
theorie
management
accounting

literatuur
synthese

voorlopige
theorie
vorming
theorie
vorming

empirisch
onderzoek
validering
experts

theorie
corporate
finance
(a)

(b)

( c)

(d)

Figuur 2. Onderzoeksmodel
Verwoording onderzoekmodel:
Dit onderzoek betreft (a) een bestudering van de bijdrage die marketing kan leveren aan de financiële
resultaten van een organisatie, gebaseerd op een oriëntatie van wetenschappelijke literatuur; (b) een
vergelijking van de uitkomsten van deze bestudering met een onderzoek naar de mening van respondenten uit
de praktijk resulteert in (c) een voorlopige aanvulling van de theorie over de bijdrage van marketing aan de
financiële resultaten van een organisatie, gekoppeld aan de validering van uitkomsten door vakinhoudelijks
experts, hetgeen (d) leidt tot een definitieve aanvulling op de theorie over de bijdrage van marketing ana de
financiële resultaten van een organisatie.
Om antwoord te kunnen geven op de vraag: Levert marketing een bijdrage aan de financiële resultaten middels
de verbetering van de bedrijfsprocessen? zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld.

8

Onderzoeksvragen:
1. Welke theoretische inzichten zijn er ten aanzien van de wijze waarop marketing kan bijdragen aan de
financiële resultaten van een organisatie?
1.1 Welke zijn de theoretische inzichten over de directe bijdragen van marketing aan de financiële
resultaten van een organisatie?
1.1.1
Wat is marketing?
1.1.2
Hoe wordt marketing gemeten?
1.1.3
Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
1.1.4
Heeft marketing een direct effect op de processen van andere afdelingen?
1.2 Welke zijn de theoretische inzichten over de bijdragen van marketing aan de financiële resultaten
van een organisatie via andere operationele afdelingen?
1.2.1
Welke operationele processen worden onderzocht?
1.2.2
Hoe meet je deze operationele processen?
1.2.3
Hebben deze processen een directe invloed op de bedrijfsresultaten?
1.2.4
Wat valt onder de noemer bedrijfsresultaten?
1.2.5
Hoe meet je deze bedrijfsresultaten?
1.2.6
Heeft marketing een indirect effect op de bedrijfsresultaten?
2.

Welk beeld blijkt uit het empirisch onderzoek?
2.1 Leidt kennis over de klant vanuit marketing tot betere operationele resultaten bij verschillende
afdelingen binnen een organisatie? En zo ja, op welke manier?
2.2 Leidt kennis over de klant vanuit marketing tot betere financiële bedrijfsresultaten via betere
efficiëntie en effectiviteit van de verschillende afdelingen? En zo ja, op welke manier?

3.

Wat leert de confrontatie van de theoretische inzichten en de praktijk met het oog op de aanvulling
van de theorie over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een organisatie?

Dit proefschrift is als volgt opgebouwd: in dit eerste hoofdstuk is de aanleiding en het conceptueel model
uitgewerkt. In hoofdstuk 2 volgt een literatuurstudie om antwoord te kunnen geven op de voorgaande vragen.
In hoofdstuk 3 wordt de methodologie van het onderzoek uitgewerkt. In hoofdstuk 4 worden de bevindingen
van dit onderzoek getoetst middels een (parallel mutipele) mediatiemodel (Hayes, 2013). In het laatste
hoofdstuk worden de bevindingen van het literatuuronderzoek gekoppeld aan de bevindingen uit de praktijk
en vice versa. Een reflectie, de bibliografie (literatuurlijst) en andere bijlagen volgen aansluitend.
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II

Theoretisch kader

Paragraaf II.1 beschrijft wat marketing is en het onderscheid tussen marketing als afdeling, als theoretische
stroming of vaardigheid, tussen strategische en operationele, alsmede financiële en niet-financiële
marketing. De paragraaf geeft een omschrijving van marketing, die wordt geabstraheerd uit 36 verschillende
definities uit de literatuur, staat stil bij de manier waarop marketing waarde toevoegt, alsmede bij de vraag
of marketing een direct , een indirect of een direct én indirect effect heeft op de bedrijfsresultaten. Deze
paragraaf leidt tot de eerste hypothese: ‘Marketing, geduid in termen van market orientation heeft géén
direct effect op de bedrijfsresultaten’ en onderzoekt of marketing als vaardigheid een geschikt domein is om
te specificeren (Churchill, 1979).
II.1

Domein 1: van marketing naar market orientation

II.1.1.a Wat is marketing?
Om de theorie over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een bedrijf via de verbetering
van de effectiviteit en efficiëntie van de overige afdelingen aan te vullen, is het eerst nodig om duidelijk te
krijgen wat bedoeld wordt met marketing. Figuur 3 toont dat allereerst marketing wordt geduid, voordat
getoetst kan worden of marketing direct danwel indirect effect uitoefent op de bedrijfsresultaten.
direct effect?

marketing

operationele
processen

bedrijfsresultaten

indirect effect?

Figuur 3. Wat is marketing?
Samenvatting paragraaf II.1.1.a:
Er is geen eenduidige omschrijving van marketing noch een eenduidige omschrijving van de doelstellingen van
marketing.
Paragraaf II.1.1.a geeft antwoord op de vraag: wat is marketing? Om hier een beeld van te krijgen is allereerst
een overzicht opgesteld van de verschillende omschrijvingen van marketing, zoals die in (studie-)boeken en
artikelen naar voren komen. Het lijkt erop dat ieder boek, ieder instituut, iedere auteur een eigen omschrijving
van marketing er op na houdt, waardoor er vele omschrijvingen van marketing bestaan, van logistiek als
onderdeel van marketing tot verkoop als onderdeel van marketing en zelfs marketing als onderdeel van de
verkoopafdeling.
Day (1990) geeft aan dat er duidelijke ontwikkelingen zijn in het belang van marketing. Zo geeft hij aan dat in
de jaren vijftig marketing gelijk geschaard werd aan verkoop, waarbij het de taak van marketing was om de
klant te overtuigen van wat het bedrijf kon produceren. De jaren zestig en het begin van de jaren zeventig
waren de gouden jaren van marketing, waarbij het marketingconcept gezien werd als de drijvende kracht
achter het succes van een bedrijf. In de loop van de jaren zeventig werd marketing steeds minder belangrijk en
werd het ingehaald door strategie (strategische planning) en financiën. Misschien wordt het probleem van
marketing wel het best omschreven door Doyle (2000: 300):
“The basic problem with marketing management is that its objectives are unclear.”

Om te duiden wat marketing is, wordt als eerste gekeken naar het abstractieniveau van marketing, te weten
marketing als (1) theorie of filosofie, marketing als (2) afdeling of functie of (3) marketing als proces of
vaardigheid. Uit de literatuur blijkt dat deze drie zienswijzen door elkaar heenlopen:
"Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value
to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stake
holders." (American Marketing Association in Kotler & Keller, 2007: 3)
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"Marketing is een van de functionele gebieden (of functies) in een organisatie waarin verschillende activiteiten
worden uitgevoerd. Deze marketingactiviteiten dienen te leiden tot resultaten die de doelstellingen van de
organisatie ondersteunen." (Hummel, 2007: 20)
“Marketing capability represents a firm’s ability to understand and forecast customer needs better than its
competitors and to effectively link its offerings to customers (market sensing and customer-linking).” (Krasnikov en
Jayachandran, 2008: 1)
“Marketing is a complex set of tasks as well as a philosophy of business (…).” (Kotler, Keller, Brady, Goodman en
Hansen, 2009: 5)
“Wij beschouwen marketingmanagement als de kunst en de wetenschap van het selecteren van markten en
marktsegmenten en het werven, behouden en ontwikkelen van klanten door het creëren, aanbieden en
communiceren van een superieure klantwaarde.” (Kotler, Keller, Robben, Geuens en Ponfoort, 2014: 6)

Workman, Homburg en Gruner (1998) geven aan dat er twee verschillende manieren van kijken naar marketing
zijn: het kijken naar de functionele groep binnen een organisatie (zij noemen het: functional group perspective)
en naar marketing als een verzameling activiteiten (of de activity-based perspective, aldus deze auteurs).
Deductie: Het huidige onderzoek beschouwt marketing als een vaardigheid in lijn met Krasnikov en
Jayachandran en niet als functie/afdeling of theorie/wetenschap, teneinde te komen tot een specificeerbaar
domein (Churchill, 1979). Door marketing als vaardigheid te beschouwen kan een verbetering van marketing
direct leiden tot een verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de operationele processen en indirect
leiden tot een verbetering van de bedrijfsresultaten. In een later stadium (domein 2 en 3, paragrafen II.3 en
II.5) zullen de concepten effectiviteit, efficiëntie, operationele processen en bedrijfsresultaten worden geduid;
in het huidige domein staat de definiëring van het concept marketing centraal.
Om een beter beeld te krijgen van de veelheid aan definities van marketing worden ze enerzijds ingedeeld naar
de mate waarin deze definities strategisch respectievelijk operationeel zijn. Dit is in lijn met hetgeen Doyle en
Wong (1997) schrijven als zij aangeven dat:
“the popular discussions of marketing have been bedevilled by a confusion between marketing as a functional
activity and marketing as an organistion-wide approach.” (p.515)

Met strategisch wordt hier bedoeld afdeling overstijgend (‘organisation-wide approach’), in lijn met de
omschrijving van corporate-level strategy door Johnson, Whittington en Scholes (2011: 7):
“Corporate-level strategy is concerned with the overall scope of an organization and how value is added to the
constituent businesses of the organization whole.”

Het gaat hierbij onder meer over de verdeling van middelen tussen de verschillende elementen van de
organisatie (Johnson et al., 2011: 7).
Met operationeel wordt bedoeld gericht op de uitvoering, gericht op één afdeling:
“Operational strategies are concerned with how the components of an organisation deliver effectively the
corporate- and business-level strategies in terms of resources, processes and people.” (Johnson et al., 2011: 7)

Dit is in lijn met Rust, Lemon and Zeithaml (2004a), die een onderscheid maken tussen strategie vanuit de
organisatie en de meer tactische marketingacties, alsmede Stratis en Powers (2001), die aangeven:
“(Consequently,) strategic planning concentrates on the organizational/environmental interplay and the nature of
the business, while marketing concentrates on market selection, competition and tactics (e.g. timing of
entry/exit).” (p. 167)

Dit komt weer overeen met de wijze waarop Douma (2012) operationele beslissingen beschrijft:
“Operationele beslissingen zijn beslissingen met een routinematig karakter, die regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks
of wekelijks, moeten worden genomen.” (p. 17)

II.1.1.b Strategische versus operationele en financiële versus niet-financiële marketing
Paragraaf II.1.1.b duidt het verschil tussen strategische en operationele marketing, alsmede financiële en nietfinanciële marketing om te onderzoeken of marketingomschrijvingen met name strategisch, operationeel,
financieel of niet-financieel zijn.
Samenvatting paragraaf II.1.1.b:
Het merendeel van de definities van marketing is operationeel en niet-financieel.
Geen van de definities van marketing richt zich op het verbeteren van de operationele processen van de
overige afdelingen binnen de organisatie.
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Voorbeelden van operationele definities van marketing zijn:
“(Strategisch) marketingmanagement houdt zich bezig met het proces van identificeren, het definiëren en het
leveren van superieure klantwaarde door de vraag centraal te stellen welke posities de organisatie op welke
markten met welke middelen op welke tijdstippen op de lange termijn wil innemen en op welke wijze.” (Frambach
& Nijssen, 2005: 21)
“Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas,
goods, services, organizations and events to create and maintain relationships that will satisfy individual and
organizational objectives.” (Boon & Kurtz in Proctor, 2007: 2)

Ook al wordt het dan ‘strategisch marketingmanagement’ genoemd, bij deze operationelere omschrijvingen
van marketing gaat het met name over de uit te voeren taken (‘conception, pricing, promotion and
distribution’ respectievelijk ‘het proces van identificeren, het definiëren en het leveren van…’), op basis
waarvan relaties met klanten ontstaan, die het bereiken van de doelstellingen van de organisatie mogelijk
moeten maken.
Bij de strategische omschrijvingen van marketing gaat het over de koppeling van de activiteiten van de gehele
organisatie, van de verschillende afdelingen binnen de organisatie, opdat de behoeften van de klanten en de
organisatie behaald kunnen worden. Voorbeelden van strategische definities van marketing zijn:
“Het marketingconcept is de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de marktbenadering, waarbij ervan
uitgegaan wordt dat ruiltransacties het best tot stand komen door de behoeften van de afnemers als uitgangspunt
te nemen bij de activiteiten van de organisatie.” (Smal & Tak, 2008: 18)
“The marketing concept holds that the planning and coordination of all company activities around the primary
goal of satisfying customer needs is the most effective means to attain and sustain a competitive advantage and
achieve company objectives over time.” (Walker & Mullins, 2008: 11)

Het verschil tussen operationele en strategische omschrijvingen van marketing is dat de eerste met name
kijken naar de uit te voeren taken binnen de afdeling, waarbij de tweede meer kijken naar de onderlinge
afstemming van de verschillende afdelingen binnen een organisatie om de doelstelling van de organisatie te
bereiken.
Het huidige onderzoek kijkt niet naar marketingactiviteiten op het operationele niveau, maar op strategisch
niveau. Het gaat over de invloed die marketing kan uitoefenen op de effectiviteit en efficiëntie van
afzonderlijke afdelingen, de bedrijfsresultaten ten goede komende.
Tegenover enerzijds de opdeling naar operationele en strategische omschrijvingen van marketing kunnen deze
definities anderzijds ingedeeld worden naar de mate waarin ze gericht zijn op het behalen van financiële
resultaten. Deze insteek is gekozen omdat het huidige onderzoek gaat over de wijze waarop marketing
bijdraagt aan de (financiële) bedrijfsresultaten.
Voorbeelden van definities van marketing die niet of nauwelijks gericht zijn op het behalen van financiële
resultaten, zijn:
“Marketing is een van de functionele gebieden (of functies) in een organisatie waarin verschillende activiteiten
worden uitgevoerd. Deze marketingactiviteiten dienen te leiden tot resultaten die de doelstellingen van de
organisatie ondersteunen.” (Hummel, 2007: 20)
“Marketing zijn de op de markt afgestemde – en daarmee rekening houdend met de wensen en behoeften van de
(potentiële) afnemers – ontwikkeling, promotie en distributie van producten, diensten en ideeën, teneinde
planmatig transacties te creëren waarmee organisaties en personen hun wederzijdse doelstellingen
verwezenlijken.” (Oostra & Slaa, 2012: 48)

Bij deze vormen van omschrijvingen van marketing wordt niet of nauwelijks concreet aangegeven wat de
(financiële) resultaten van de marketingactiviteiten voor de organisatie zijn. Het betreft algemeenheden als ‘de
doelstellingen van de organisatie’ of ‘de wederzijdse doelstellingen van organisaties en personen’. Dit is in lijn
met hetgeen Stewart (2008) stelt:
“And while the financial results of many firms depend on marketing, the link between traditional marketing
metrics and the financial performance of the firm is seldom explicit.” (p. 95)
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Voorbeelden van definities van marketing die gericht zijn op het behalen van financiële resultaten, zijn:
“Marketing (defined broadly) is involving every employee in building superior customer value very efficiently for
above average profits” (Davidson, 1999: 759)
“Marketing is how the firm secures its key objectives, ie. how it sources the cash flow.” (Ambler, 2000: 59)
“Marketing is the management process that seeks to maximize returns to shareholders by developing and
implementing strategies to build relationships of trust with high-value customers and to create a sustainable
differential advantage.” (Doyle, 2000: 300)

Deze omschrijvingen van marketing geven aan welke financiële resultaten bereikt moeten worden door het
uitvoeren van de activiteiten, zoals ‘above average profits’, ‘sourcing the cash flows’ respectievelijk ‘maximizing
the returns to shareholders’.
Bij de op financiën gerichte doelstellingen van marketing kan een onderscheid gemaakt worden naar de wijze
waarop deze doelen bereikt moeten worden. De Chernatony, Harris en Christodoulides (2004) beschrijven dit
onderscheid:
“Differences exist between researchers about the central objective of marketing (…). Ambler, Doyle and Srivastava
and colleagues argue that the objective of marketing is to generate healthy returns to shareholders by creating
and managing market-based assets (…). Rust and colleagues concur with this, but because they believe the route
to achieving this is through maximizing the lifetime value of a firm’s customer base, they place more emphasis on
a consumer equity metric.” (p. 17)

Het verschil tussen financiële en niet-financiële marketingomschrijvingen is dat de ene aangeven welke
financiële resultaten behaald moeten worden door middel van de activiteiten van marketing, waarbij de
andere niet of nauwelijks in financiële terminologie omschrijven welke resultaten concreet bereikt worden.
Ook binnen de wél financiën gerichte stroming wordt nog onderscheid gemaakt over de wijze waarop deze
resultaten bereikt kunnen worden.
Deductie: Het huidige onderzoek richt zich op marketing op een strategisch niveau, waarbij expliciet de
koppeling naar financiële bedrijfsresultaten wordt gezocht. Er wordt niet gekeken naar (externe) ‘market-based
assets’ noch naar het (externe) concept van ‘lifetime value of the customer’ noch naar het creëren van
superieure waarde voor de klant. In het huidige onderzoek wordt gezocht naar verbanden die wijzen op de
mogelijke verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van niet-marketingafdelingen door gebruikmaking van
klantkennis, ten einde te komen tot betere operationele afdelingsresultaten, ten einde te komen tot betere
bedrijfsresultaten.
De definities van marketing kunnen worden uitgezet in een diagram, waarbij op de horizontale as het
onderscheid wordt gemaakt tussen operationele en strategische omschrijvingen van marketing en op de
verticale as het onderscheid gemaakt wordt naar de mate waarin de definities van marketing gericht zijn op het
behalen van financiële resultaten. Figuren 4 en 5 groeperen de omschrijvingen van marketing in de vier
dimensies strategisch versus operationeel en financieel versus niet-financieel. Op deze manier komt een
indeling van de soorten van omschrijvingen van marketing naar voren.
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Figuur 4 geeft aan dat
marketing opgedeeld kan
worden naar vier grootheden,
te weten operationeel
tegenover strategisch en
financieel tegenover nietfinancieel.
Door deze indeling kunnen de
verschillende
marketingomschrijvingen
worden gerubriceerd in
aparte subkwadranten
binnen kwadranten.
Binnen het kwadrant
financieel-operationeel zijn
vervolgens weer vier
subkwadranten te
onderscheiden.

Figuur 4. Opzet indeling soorten marketingomschrijvingen

Figuur 5 geeft aan dat binnen
de verschillende
subkwadranten een indeling
gemaakt kan worden naar de
hoeveelheid marketingomschrijvingen, die binnen
ieder subkwadrant vallen.
Zo toont het figuur dat het
merendeel van alle
omschrijvingen van
marketing (genummerd als in
bijlage 2.1) valt in het
kwadrant operationeel en
niet-financieel, alsmede dat
slechts een klein deel van de
marketingomschrijvingen valt
binnen het kwadrant
strategisch - financieel.

Figuur 5. Plaatsing marketingomschrijvingen

14

Uit Figuur 5 blijkt dat het overgrote deel (19 van 37) van de omschrijvingen in het kwadrant operationeel/nietfinancieel valt. Een klein deel van de definities van marketing (6 van 34) valt in het kwadrant
strategisch/financieel. Dit is in lijn met Stewart (2008) die aangeeft dat de meeste meetwaarden van marketing
van tactisch niveau zijn en niet direct relevant zijn met de algehele financiële prestaties van het bedrijf,
alsmede met Workman et al. (1998), die aangeven dat een groot deel van de onderzoeken naar marketing
binnen organisaties een functionele insteek kiezen:
“(There are) two different perspectives: marketing as a functional group within the organization and marketing as
a set of activities whose placement varies across organizations. (…) a significant portion of the research on
marketing organization has adopted a functional group perspective.” (p. 21)

Uit bovenstaande overzicht van 37 omschrijvingen komt de definitie van Walker en Mullins (2008) het dichtst
bij hetgeen onderzocht wordt in het onderhavige onderzoek:
“The marketing concept holds that the planning and coordination of all company activities aroud the primary goal
of satisfying customer needs is the most effective means to attain and sustain a competitive advantage and
achieve company objectives over time.” (p. 11)

Het centraal stellen van de klant om op basis daarvan de planning en coördinatie van alle bedrijfsactiviteiten te
regelen is een eerste aanzet om de effectiviteit en efficiëntie en kosten te verbeteren. Dit laatste deel (de
zoektocht naar een verbetering van de operationele processen op basis van het centraal stellen van de klant
wordt echter niet geëxpliciteerd in deze omschrijving van marketing.
Uit de verzameling van 37 omschrijvingen van marketing kan geabstraheerd worden dat marketing te
omschrijven valt als:
de set van bedrijfsmatige activiteiten, die mogelijk maken dat
waarde geleverd wordt aan de klanten, middels
het leveren van goederen, diensten of ideeën, die
voldoen aan de behoeften van de klant en die
beter voldoen dan het aanbod van concurrent of alternatieve aanbieders, opdat
een langdurige relatie met de klanten ontstaat, waardoor
de doelstellingen van het bedrijf worden behaald.
Uit deze gesynthetiseerde omschrijving van marketing blijkt eveneens dat niet duidelijk wordt beschreven wat
de doelstellingen van marketing zijn, buiten het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. Ook valt op dat
het niet gaat over het verbeteren van de processen van non-marketingafdelingen.
Het huidige onderzoek bekijkt of het mogelijk is dat marketing de ‘set van bedrijfsmatige activiteiten’ van,
alsmede ‘het leveren van goederen, diensten of ideeën’ door deze operationele afdelingen verbetert in de
vorm van een hogere effectiviteit en efficiëntie van deze operationele afdelingen, waardoor nog steeds de rest
van de bovenstaande gesynthetiseerde marketingdefinitie van toepassing is, echter met betere operationele
afdelings- en bedrijfsresultaten.
Voor een nadere uitwerking van de marketing omschrijvingen, zie bijlage 2.1;
voor een nadere uitwerking van de marketingabstrahering, zie bijlage 2.2.
Samenvatting: Het merendeel van de definities van marketing is operationeel en niet-financieel.
Geen van de definities van marketing richt zich op het verbeteren van de operationele processen van de
overige afdelingen binnen de organisatie om op basis daarvan de financiële resultaten van een organisatie te
verbeteren. De gebruikte omschrijving van marketing door Walker en Mullins (2008) zou derhalve moeten
worden aangevuld met dit inzicht.

II.1.2. Hoe voegt marketing waarde toe?
Paragraaf II.1.2 beschrijft of, en zo ja, op welke wijze marketing waarde toevoegt aan de bedrijfsresultaten,
omdat dit een steeds belangrijker onderdeel voor marketing en marketers wordt:
“Marketing practitioners and scholars are under increased pressure to be more accountable for and to show how
marketing expenditure adds to shareholder value.” (Rust et al., 2004: 76)
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Samenvatting paragraaf II.1.2:
De effecten van de marketingactiviteiten zijn goed weer te geven in ketens, die de stappen beschrijven die
klanten en het bedrijf doorlopen. Deze marketingketens richten zich op het verbeteren van de
bedrijfsresultaten via de inkomsten (‘top line’) van een organisatie, niet over het verlagen van de kosten door
het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de operationele afdelingen.
In principe wordt de bijdrage die marketing levert aan de (financiële) resultaten van een organisatie
beoordeeld vanuit de ‘top line’ (top line versus bottom line, Ambler 2003: 126). Het overgrote deel van de
literatuur gaat ervan uit dat marketing een bijdrage levert (nu of in de nabije toekomst) aan de inkomsten van
een bedrijf; Rust, Moorman en Dickson (2002) noemen dit de ‘revenue emphasis’. Een van de meest
onderzochte marketingmeetwaarden is consumer satisfaction, waarvan uitgegaan wordt dat het de cashflow
van de organisatie verbetert (Srivastava et al., 1998). Ambler, Kokkinaki en Puntoni (2004) beschrijven dat de
meest gebruikte marketingmeeteenheden waarden betreffen vóór de aankoop door de klant (awareness,
perceived quality / esteem), het faciliteren van de aankoop door de klant (market share, distribution /
availability), rondom de aankoop door de klant (sales (value and/or volume), total numbers of customers) of ná
de (en dus vóór een eventuele volgende) aankoop door de klant (consumer satisfaction, number of consumer
complaints, level of dissatisfaction, loyalty, retention). Gupta en Lehmann (2005) stellen dat de meest
gebruikte metrics in traditionele marketing nog altijd omzet en marktaandeel zijn. Eventueel aanpalende
metrics zijn klanttevredenheid en merkwaarde.
Aksoy, Cooil, Groening, Keiningham en Yalcin (2008) geven aan dat consumer satisfaction zorg draagt voor
hogere aankoopintenties, hogere omzetten en hogere winsten. Het betreffen allemaal meeteenheden die eerst
de topline van de organisatie (positief) beïnvloeden om op basis daarvan de (financiële) resultaten van een
organisatie te verbeteren.
Meerdere auteurs beschrijven een keten van effecten (Ambler, 2003; O’Sullivan and Abela, 2007; Rust et al.,
2004), waarin wordt aangetoond hoe marketing bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Srivastava et al. (1998)
beschrijven een keten van effecten waarin ‘market-based assets’ (in het bijzonder klant- en partnerrelaties)
leiden tot betere ‘market performance’ (zoals snellere marktpenetratie, hogere prijsstelling en verhoogde
klantloyaliteit), hetgeen weer leidt tot hogere aandeelhouderswaarde. Doyle (2000) beschrijft dat
marketinguitgaven waarde toevoegen wanneer de vier ‘marketing assets’ (marketing knowledge, brands,
customer loyalty en strategic relationships) toekomstige cash flows genereren met een positieve netto
contante waarde. Rust et al. (2001) beschrijven dat verbeteringen in ‘value, brand and relationship equity’
leiden tot een verhoging van customer lifetime value en vanuit daar een verbetering van customer equity (p.
27). Reinartz, Krafft en Hoyer (2004) beschrijven een keten van effecten, verzorgd vanuit een CRM (Customer
Relationship Management) perspectief:
“If companies are able to understand more effectively the value of the customer to the firm, they will perform
better on these three primary dimensions (customer relation initiation, maintenance and termination). Companies
will then be better able to manage individual customer relationships and to determine more effectively the
contribution of these relationships to the profitability of the unit and/or the firm.” (p. 296)

Lehmann beschrijft een keten waarin marketingacties leiden tot klantreacties, die weer leiden tot een
product/marktimpact, hetgeen leidt tot financiële resultaten waardoor de waarde van de organisatie verandert
(Lehman, 2004). Ambler et al. (2004) beschrijven een keten van effecten in de vorm van meeteenheden
(‘metrics’), waarbij marketingactiviteiten leiden tot tussentijdse veranderingen bij de klant (bijvoorbeeld
bekendheid en houding), hetgeen zou leiden tot gedragingen (bijvoorbeeld aankopen), die dan weer leiden tot
financiële resultaten. Rust et al. (2004) beschrijven een keten van effecten, waarbij investeringen in marketing
leiden tot verbeterde klantpercepties, die via het aantrekken en behouden van meer klanten leiden tot een
hogere customer life time value en tot een verhoogd ‘customer equity’.
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Op een geaggregeerd niveau zien deze ketens er als volgt uit:
1. Het bedrijf doet
2. De klant verandert
3. De klant koopt
4. Het bedrijf levert
5. De klant ontvangt, betaalt en ervaart
6. Het bedrijf ontvangt
7. De klant deelt
8. De waarde van het bedrijf verandert.
Uit deze aggregatie komt naar voren dat de marketingketens beogen om de houding van de klant ten opzichte
van het bedrijf of product/dienst/idee te veranderen, met de insteek dat de klant afneemt en betaalt. De
verbetering van de bedrijfsresultaten verloopt derhalve via de klant en via de ‘top line’ van de organisatie. Uit
deze abstrahering blijkt eveneens dat de meeste marketingketens niet aantonen dat marketing via een
verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie de bedrijfsresultaten kan verbeteren.
In reguliere marketingonderzoeken wordt gekeken hoe ketenstappen 1 tot en met 4 verbeterd kunnen
worden, terwijl het huidige onderzoek de binnenkant van de organisatie onderzoekt, achterliggend stap 4. Als
de operationele processen van het bedrijf effectiever en efficiënter uitgevoerd worden, verandert de waarde
van het bedrijf ook, omdat náást de betaling van de klant er lagere kosten zijn en dus er meer winst wordt
gemaakt. Voor een nadere uitwerking van de aggregatie van marketingketens, zie bijlage 2.3
II.1.3 Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.1.3 onderzoekt of of marketing een direct effect heeft op het bedrijfsresultaat.

direct effect?

marketing

operationele
processen

bedrijfsresultaten

indirect effect?

Figuur 6. Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.1.3:
Er is een veelvoud aan metrics, die kunnen aantonen of marketing waarde toevoegt. Desondanks zijn er veel
oorzaken waarom het moeilijk is aan te tonen op welke wijze marketing waarde toevoegt. Geen van de
marketing metrics richt zich op het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie van de operationele afdelingen
van de organisatie.
Ondanks de verschillende ketens die gebruikt kunnen worden om aan te tonen op welke wijze marketing
waarde toevoegt, is er kritiek op de bewezen aantoonbaarheid van deze resultaten, zoals aangegeven door de
volgende auteurs:
“(…) one would assume that management is supplied information which provides considerable insight into the
effect of marketing dollars on profits. Such is not the case (…)” (Feder, 1965: 132)
“When trying to assess performance, there is no business function top executives worry about more than
marketing. They fear being sold fancy marketing gizmos they do not want, and they worry that the pledges of
marketing salvation will bring real and measurable returns only in a ‘better world to come’.” (Bonoma, 1989: 44)
“A survey by management consultants McKinsey found that marketing departments are “often a millstone around
an organisation’s neck”. A study by Coopers and Lybrand concluded that the marketing department is ‘critically
ill’”. (Doyle and Wong, 1997: 514)
“In many firms, the marketing function is inefficient, unaccountable and imprecise.” (Rust et al., 2001: 26)
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“’I waste half of the money I spend in advertising. I just don’t know which half.’ This is a famous quote first
attributed to John Wanamaker, a US store merchant, in 1862. The sad news is that it is still heard all too often
today (…).” (Doyle, 2004: 379)
“For too long, marketers have not been held accountable for showing how marketing expenditures adds to
shareholder value. As time has gone by, this lack of accountability has undermined marketers’ credibility,
threatened the standing of the marketing function within the firm and even threatened marketing’s existence as a
distinct capability within the firm.” (Rust et al., 2004: 76)
“We [marketers] don’t speak the same language as senior management, so there is little trust and even less belief
in our capabilities. If we don’t find a better way to communicate the value of marketing and communication, none
of the other factors will matter.” (Mintz en Currim, 2013: 17)

Voor meer quotes rondom de afwezigheid van aantoonbaarheid van marketingeffect, zie ook bijlage 2.4.
Ook de mate waarin er een academische en praktische koppeling wordt gemaakt van marketing naar de
(financiële) resultaten van een organisatie is onduidelijk:
“The recent marketing literature pays scant attention to the actual content of corporate goal hierarchies. (…)
Moreover, contemporary marketing texts devote little space to the subject. Typically, an author’s perspective on
corporate goals is revealed in his/her definition of the marketing concept, but one is hard pressed to find further
development of the topic.” (Anderson, 1982: 15)
“The marketing and CM (cost management) / MA (management accounting) literatures contain substantial
differences in focus. Traditionally, marketing has emphasized sales volume and sales revenue while the CM / MA
literature has emphasized cost and more specifically cost of goods sold. While many decisions facing managers
require integration of issues covered in both literatures, there are few published examples of such
integration.”(Foster and Gupta, 1994: 43)
“There is little published academic work related to the topic of this paper, perhaps because it spans two knowledge
areas – marketing and finance.” (Davidson, 1999: 759)
“Chief marketing officers were united in positioning the definition as a major issue to be addressed. Their point: It
is hard to win budgetary support for marketing if it remains an ambiguous concept with unclear responsibilities
and makes an uncertain contribution to the company’s financial performance.” (Webster et al., 2005: n.p.)

Het is niet dat marketing niet meetbaar is; er zijn honderden manieren om de effecten van marketing
inzichtelijk te maken. Zo beschrijven Beik en Buzby (1973) verscheidene manieren om de kosten van marketing
te relateren aan de opbrengsten en Ambler en Kokkinaki (1997) komen met een lange lijst ‘measures of
marketing success’ en komt Davidson (1999) met een lijst van 47 marketing metrics, waar hij de 10
belangrijkste uithaalt. Doyle (2003) beschrijft meer dan 125 ‘measures of the overall effectiveness of
marketing’. Ambler (2003) maakt melding van Skandia, een Zweedse financiële dienstverlener, die 117
meetwaarden gebruikt. Ambler et al. (2004) komen met een top 15 van meest gebruikte meeteenheden,
alsmede een long list van 54 meetwaarden, waaruit een overzicht wordt geabstraheerd van 19 meetwaarden,
die ‘could be considered as the primary general metrics”. Farris, Bendle, Pfeifer en Reibstein (2006) beschrijven
‘50+ marketing metrics ever executive should master’ en Davis (2007) beschrijft ‘103 key metrics every
marketer needs’. Mintz en Currim (2013) geven een uitgebreid overzicht (>100) van veelgebruikte marketing
metrics. Ambler (2003) geeft aan dat de variëteit van mogelijke metrics nagenoeg oneindig is.
Ondanks de vele honderden rekenkundige methodes om aan te tonen wat marketing toevoegt aan de
(financiële) resultaten van een bedrijf, blijft het moeilijk om een directe relatie aan te tonen tussen de uitgaven
aan marketingactiviteiten en de (financiële) bedrijfsresultaten (Berger, Holton, Bowman, Briggs, Parasuraman
en Terry, 2002; Foster en Gupta, 1994; Shaw en White, 1993). Ambler en Kokkinaki (1997: 675) geven aan dat
marketingsucces moeilijk is vast te leggen:
“(…) there are no absolute measures of marketing success.”
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Barwise en Farley (2004) geven aan dat de meeste marketing metrics nog niet worden gekoppeld aan huidige
of toekomstige financiële resultaten. Stewart (2008: 94) geeft aan dat marketing nog een grote stap te maken
heeft inzake aantoonbaarheid in vergelijking met andere vakgebieden:
“A central problem is that marketing lacks the kind of accountability and measurement metrics common to the
rest of the corporation. While manufacturing and service organizations can quantify their costs down to a fraction
of a penny and project their return on investments, marketing remains a corporate dark science, where its
practitioners can generate desirable results, but cannot tell you how they achieved them.”

Deductie: Er zijn meer dan genoeg meeteenheden (metrics) en meetketens om het effect van marketing in
beeld te brengen, maar toch blijft het in kaart brengen van de directe relatie tussen marketing en de
(financiële) bedrijfsresultaten een uitdaging. Uit alle overzichten komt duidelijk naar voren dat er geen
marketingmeetwaarden gebruikt worden om een koppeling te maken naar de effectiviteit en efficiëntie van de
operationele (non-marketing) processen om via deze weg de bedrijfsresultaten te verbeteren.
De moeilijkheid om aan de directe relatie tussen marketing en de (financiële) resultaten van een bedrijf aan te
tonen, heeft te maken met het feit dat:
boekhoudkundige systemen gebruikt worden om marketingresultaten aan te tonen;
er een gat zit tussen het moment van het uitgeven van marketinggeld en de inkomsten als gevolg van
deze uitgaven;
onduidelijk is wat de lengte van een lange-termijn visie is;
de toekomst niet meetbaar is;
wat in het hoofd van de consument gebeurt moeilijk te meten is;
marketers zich niet bezig houden met financiën;
er misschien wel te veel informatie is;
er geen eenduidige standaard van marketingmeetwaarden is;
er te veel variabelen zijn;
het moeilijk is om de resultaten van individuele marketingactiviteiten te meten;
er in verschillende ‘talen’ wordt gesproken.
In de marketingliteratuur wordt uitgebreid stilgestaan bij deze redenen, waarom een direct effect tussen
marketing en de bedrijfsresultaten niet aantoonbaar is. Voor een nadere uitwerking van deze (bovenstaande)
redenen, zie ook bijlage 2.5. Toch is de vraag naar een betere koppeling tussen de uitgaven aan marketing en
de hierdoor gegenereerde opbrengsten en inkomsten niet nieuw:
“Perhaps marketing management will some day have information and techniques which will lead to an
investment of marketing funds by area (and by product) such that the last dollar spent on each will return an equal
amount.” (Feder, 1965: 142)

Al decennia lang wordt onderzocht wat marketingactiviteiten opleveren (Ambler et al., 2004), terwijl iedere
keer deze koppeling moeilijk aantoonbaar blijkt (Foster en Gupta, 1994) en de statuur van marketing binnen de
organisatie afneemt (Rust et al., 2004). Shaw en White (1999: 858) citeren John Stubbs, Chief Executive of the
Marketing Council in 1997:
“I was taken aback by just how little reputation marketing actually has among other functions… marketing and
marketers are not respected by the people in their organisations for their contributions to business strategy,
results or internal communication. We often do not know what or who is good or bad at marketing; our
measurements are not seen as credible; our highest qualifications are not seen to have compatible status with
other professions.”

Verhoef en Leeflang (2009: 14) stellen het nog concreter:
“An anthology of the status of marketing in today’s organizations reveals that marketing is in deep trouble. On the
basis of existing discussions and publications, we might conclude that ‘marketing (has) died, was declared
impotent or most likely just became irrelevant to many senior managers’.”

Deductie: Er is een veelvoud van omschrijvingen van marketing; er is een veelvoud van mogelijkheden om
marketing meetbaar te maken; er zijn allerlei argumenten waarom marketing moeilijk meetbaar is; de
koppeling naar financiële resultaten is moeilijk en er wordt al jaren gevraagd om een beter inzicht in wat
marketing oplevert. Het ligt buiten het bereik van dit manuscript om uitgebreid stil te staan bij een nadere
duiding van de redenen waarom de directe relatie tussen marketing en de (financiële) resultaten zo moeilijk is.
Dit wordt als gegeven aangenomen, op basis waarvan de vraag gesteld wordt of misschien marketing een
invloed kan hebben op de operationele processen van de non-marketing afdelingen om op basis daarvan de
(financiële) bedrijfsresultaten te verbeteren. Dit betreft een aanvulling op de bestaande literatuur.
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II.1.4 Heeft marketing een ander-dan-direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.1.4 onderzoekt of marketing een ander-dan-direct effect heeft op het bedrijfsresultaat.
Samenvatting paragraaf II.1.4:
Een bedrijf levert waarde aan een klant (1) en een klant heeft waarde voor het bedrijf (2). Een derde manier
van kijken betreft de waarde van de klant binnen het bedrijf; inzicht in de klantwensen benutten om de
effectiviteit en efficiëntie van de operationele processen te verbeteren, ter verbetering van de
bedrijfsresultaten.
In lijn met Connor en Tynan (1999) is het mogelijk om een nieuwe lijn van denken ten aanzien van de
effectiviteit van marketing te stellen. Zij stellen:
“The current inadequate definitions of marketing effectiveness offer an opportunity to devise a new instrument as
there is no consensus as to which the best measures are and no one has yet devised a model which pulls the
various strands together into a convincing whole.” (p. 735)

Door de vaststelling dat het directe effect van marketing op de bedrijfsresultaten moeilijk aantoonbaar is, lijkt
het relevant te onderzoeken of er andere-dan-directe effecten zijn van marketing op de bedrijfsresultaten.
Figuur 7 toont deze vraag.
direct effect?
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operationele
processen

bedrijfsresultaten
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Figuur 7: Heeft marketing een ander-dan-direct effect op het bedrijfsresultaat?
Omdat uit de marketingliteratuur naar voren komt dat het moeilijk is om marketing concreet meetbaar te
maken via de omzetkant van een organisatie, is het relevant te onderzoeken of er andere effecten van
marketing op de bedrijfsresultaten zijn. Het huidige onderzoek onderzoekt of marketing via de kostenkant een
effect heeft op de bedrijfsresultaten. Hierbij wordt niet gekeken naar de kosten van de afdeling marketing zelf,
maar naar de effectiviteit en efficiëntie van de processen van de overige operationele bedrijfsafdelingen.
Bijna nergens in de literatuur wordt gesproken over de mogelijkheid dat uitgaan van de behoeften van de klant
ook lagere kosten voor de organisatie kan opleveren - de ‘bottom line’. Een duidelijk voorbeeld van hoe
marktinzicht een substantiële verlaging van een investering kan betekenen, komt van Bonoma (1984: 74):
“For example, when I asked managers in one company why they were planning a $700-million plant addition to
support a new product line that market research suggested would require only one-half that capacity, the
marketing vice president responded: ‘We don’t see much sense around here in chinning ourselves on the curb.’”

In het voorbeeld van Bonoma had inzicht in de wensen van de klant honderden miljoenen aan investeringen
kunnen voorkomen en daarmee de winst van de organisatie kunnen verbeteren.
Als uitbreiding op de manier waarop tegen marketing wordt aangekeken is het relevant om te onderzoeken of
er andere manieren zijn of marketing (in de vorm van kennis van de behoeften van de klant) kan bijdragen aan
de bedrijfsresultaten. Is het mogelijk om de bedrijfsresultaten te verbeteren op manieren die anders dan via de
top line verlopen? Het huidige onderzoek onderzoek of het mogelijk is om de kosten van de organisatie te
verlagen, doordat een organisatie beter zicht heeft op de wensen van de klant. Is het mogelijk om de
winstgevendheid van een organisatie te verhogen door inzicht in de behoeften van de klant, waardoor de
kosten van de operationele bedrijfsafdelingen verlagen? Deze manier van denken betreft niet:
1. het stoppen met investeren in het bedrijf om de bedrijfsresultaten te verbeteren;
2. het verlagen van de marketingkosten om de bedrijfsresultaten te verbeteren;
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(1)
Deze manier van denken is anders dan de insteek van kostenbesparing door simpel niet meer te investeren.
Wong, Saunders en Doyle (1988) geven aan dat de winstgevendheid van het Engelse bedrijfsleven verbeterde
ten koste van investeringen in bedrijfsmatige gezondheid en toekomstige werkgelegenheid. Ook refereren zij
aan Doyle (1987), die aangeeft dat je óf links- óf rechtshandig bent, waarbij Doyle doelt op óf gericht op
marktresultaten óf gericht op financiële resultaten. Het lijkt niet mogelijk om te investeren in bedrijfsmatige
gezondheid, waardoor de financiële resultaten verbeteren. De insteek van het huidige onderzoek is juist dat
het niet ‘of/of’ is, maar ‘en/en’. Het huidige onderzoek bekijkt of het mogelijk is door juist méér gericht te zijn
op de wensen van de klant, betere bedrijfsmatige resultaten op het gebied van kosten te bereiken? Beter
inzicht in de wensen van de klant levert hogere effectiviteit en efficiëntie voor de operationele afdelingen op,
hetgeen leidt tot betere bedrijfsresultaten. Bedrijfskundige ambidextrie dus, om in de denkbeelden van Doyle
te blijven.
(2)
De manier van denken in het huidige onderzoek betreft niet het komen tot louter lagere marketingkosten
(Foster en Gupta, 1994), zijnde kosten van of door de afdeling marketing veroorzaakt, maar juist de verbetering
van de kosten en de opbrengsten van de overige operationele afdelingen. Het gaat dus niet over de winst per
klant, waarbij de jaaropbrengsten verminderd worden met de directe klantkosten (Gupta en Lehmann, 2007)
noch over het besteden van de huidige marketing euro’s of dollars op een effectievere en efficiëntere manier
(Berger et al., 2002), in het huidige onderzoek gaat het over het verlagen van de kosten van de overige
operationele afdelingen van het bedrijf. Deze insteek ligt meer in lijn met hetgeen Vorhies (1998) aangeeft als
hij de koppeling tussen marketingvaardigheden en organisatie-brede effectiviteit onderzoekt:
“Marketing capabilities are seen as processes supportive of the firm’s strategic objectives. Developing marketing
capabilities creates a set of processes that enable an organization to achieve its strategic goals (…). (…) marketing
capabilities are predicted to contribute to firm effectiveness (when they enable attainment of the organization’s
strategic goals).” (p. 8)

Traditionele marketing beschouwt klantwaarde op twee manieren: de waarde die het bedrijf levert aan de
klant en de waarde die de klant levert aan het bedrijf. Gupta en Lehmann (2005: 93) stellen:
“We need to examine two sides of customer value – the value a firm provides to its customers (the traditional
marketing view) and the value customers provide to the firm (the finance view).”

Ook Berger et al. (2002) geven aan dat customer value op deze twee manieren beoordeeld wordt:
“The term customer value can be a source of ambiguity because it has been defined in the marketing literature in
at least two different ways (…) as the ‘value that the customer provides to the firm’ and the ‘value provided by the
firm to the customer’.” (p.1)

Maar kan de klant ook waarde toevoegen binnen het bedrijf, waarbij de processen van de organisatie beter
afgestemd worden op basis de klantwensen, waardoor de kosten van de processen lager respectievelijk de
productiviteit van deze processen hoger liggen? Reinartz et al. (2004) stellen dat als bedrijven beter de waarde
van de klant voor een bedrijf begrijpen, dat ze beter zullen presteren. Het huidige onderzoek onderzoekt óf,
marketing -middels het verschaffen van inzicht in de klantwensen- de effectiviteit en efficiëntie van de overige
operationele afdelingen kan verhogen, de kosten van deze afdelingen kan verlagen en daarmee de
bedrijfsresultaten kan verbeteren.
Het koppelen van marketing aan de kosten van een organisatie komt niet veel voor in de literatuur. Larréché en
Srinivisan (1981; 1982) beschrijven wel hetgeen marketing doet en de hoogte van “raw material, labor,
overhead, depreciation, working capital financing, order / invoice processing and logistics”, maar in hun model
zijn de operationele kosten niet afhankelijk van inspanningen vanuit marketing. De kosten worden apart
meegenomen in het STRATPORT-model, maar zijn niet gekoppeld aan de kennis van marketing over de wensen
en behoeften van de klant. Doelstelling van het STRATPORT-model is niet om aan te tonen dat een verbetering
van het inzicht in de klantwensen leidt tot een verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de andere
operationele afdelingen.
Srivastava, Reibstein en Joshi (2006) maken wel een koppeling tussen marketing en de kosten van de
organisatie:
“Some marketers focus on metrics such as growth in sales and market share to report the impact of their actions.
This should be extended to include a discussion of the impact on margins, working capital and cash flow.” (p. 8)
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“The indirect value of reduced volatility of sales and ultimately cash flows might be reflected in reduced liquidity
requirements and therefore working capital requirements – just as reduction in uncertainty in demands reduces
inventory requirements and carrying costs.” (p. 18)

Zij geven aan dat marketing niet alleen een impact kan hebben op de verkopen en het marktaandeel van de
organisatie, maar ook een impact kan hebben op winstmarges, nettowerkkapitaal en cashflows, tot aan
voorraden aan toe. Zij stellen dat minder onzekerheid ten aanzien van de verkopen en uiteindelijk cashflow
leidt tot lagere kosten; het huidige onderzoek trekt deze lijn door in de lijn dat er een koppeling bestaat tussen
marketing, de effectiviteit en efficiëntie van alle operationele afdelingen (in plaats van alleen de afdeling
verkoop) en de uiteindelijke bedrijfsresultaten.
Deductie: Het moet mogelijk zijn om middels het beter inzicht hebben in de wensen van de klant de
effectiviteit en efficiëntie van de operationele processen te verbeteren. Srivastava, Reibstein en Joshi (2006)
doen een eerste aanzet daartoe door middel van het koppelen van marketing aan werkkapitaal en cash flow.
Deze wijze van denken is echter niet wijd verbreid.
Marketing wordt vaak aan de overige operationele afdelingen gekoppeld om de behoeften van de klant te
bevredigen. De bevrediging van de klantbehoefte is hierbij het uitgangspunt. De koppeling van marketing aan
de overige operationele afdelingen om de taakuitvoering van deze afdelingen te verbeteren, is niet veel
onderzocht. Het uitgangspunt is hierbij dus niet de bevrediging van de behoefte van de klant, maar het
uitgangspunt is de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de overige operationele afdelingen. Doyle
en Wong (1997: 516) beschrijven dat het marketing zou moeten zijn die de klantwensen vertaalt naar de
andere organisatieonderdelen:
“Marketing encourages the organisation to ‘recognise’ the priority of satisfying customers’ needs, but the ability to
satisfy them depends on the capabilities embedded throughout the firm’s supply-chain and operational processes.”

Barnes, Fox en Morris (2004: 595) noemen deze taak ‘Internal Marketing’ (IM):
“Traditionally, marketing has tended to concentrate upon satisfying the needs and requirements of customers that
are external to the organization. Despite this, over recent years, several practitioners and academics have readdressed the effectiveness of their business operations and have come to a conclusion that customer orientation
is only likely to occur when an appropriate design and structure is in place internally i.e. within the organization. As
a result, IM has evolved as a strategic tool for firms in order for them to create a sense of customer consciousness
with their particular organization.”

Uit de samenvoeging van bovenstaande literatuur blijkt een koppeling van marketing aan de bedrijfsresultaten
via de operationele afdelingen mogelijk zou moeten zijn, maar dat er geen concrete invulling aan wordt
gegeven. Het onderhavige onderzoek onderzoekt het effect van marketing op de bedrijfsresultaten via de
effectiviteit en efficiëntie van de overige operationele afdelingen.
Inzicht hoofdstuk II.1:
Er is veel onduidelijk over marketing: wat is het precies, wat doet het precies, hoe het meetbaar gemaakt kan
worden en wat het oplevert. Het is duidelijk dat marketing met name gericht is op de operationele uitvoering
van de marketingtaken, dat marketing nauwelijks een koppeling maakt naar de bedrijfsresultaten, ondanks dat
deze koppeling wel meetbaar is (qua metrics) en de wijze van totstandkoming van bijdrage ook inzichtelijk is
(qua ketendenken). Er wordt geklaagd over het feit dat marketing niet kan aantonen wat haar
waardetoevoeging is, maar er zijn ook gegronde redenen waarom de gebruikelijke manier van aantonen van de
bijdrage van marketing aan de bedrijfsresultaten (top line; revenue emphasis) niet werkt.
Gegeven dat bijdrage van marketing aan de bedrijfsresultaten niet of nauwelijks aantoonbaar lijkt, wordt de
vraag gesteld of marketing op een andere manier kan bijdragen aan de (financiële) bedrijfsresultaten. Hierbij
wordt uitgegaan van het standpunt dat marketing weet wat de klant wil en op basis daarvan andere
onderdelen kan ondersteunen in hun werkzaamheden, opdat zij beter hun werk kunnen doen. De term ‘value
of the customer within the firm’ werd hiertoe geïntroduceerd, waarbij beter weten wat de klantwensen zijn
zou kunnen leiden tot een hogere effectiviteit en efficiëntie van de operationele afdelingen, hetgeen weer
leidt tot betere bedrijfsresultaten.
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In het voorliggende onderzoek is het de bedoeling om een koppeling te maken tussen het kennen van de
wensen van de klant en het beter uitvoeren van alle operationele processen van de organisatie, om daarmee
betere financiële bedrijfsresultaten te boeken. Echter, omdat ‘marketing’ als vaardigheid te breed, te
onduidelijk en te lastig meetbaar te maken blijkt, alsmede omdat er binnen dit onderzoek gezocht wordt naar
de bedrijfsmatige vaardigheid om te ‘weten wat de klant wil’ met als doel deze kennis over te dragen aan de
overige afdelingen ter verbetering van de operationele processen teneinde te komen tot betere
bedrijfsresultaten, wordt marketing marketing als mogelijk domein (Churchill, 1979) verlaten en de stap naar
market orientation gemaakt. Binnen de marketingliteratuur is dit de stroming, die kennis van de klant zou
moeten koppelen aan de operationele processen. In hoodfstuk II.2 zal worden onderzocht wat market
orientation inhoudt en of dit concept gebruikt kan worden om te onderzoeken of marketing, geduid in termen
van market orientation een direct of een indirect effect heeft op de bedrijfsresultaten.
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II.2

Market orientation

In paragraaf II.2 wordt stilgestaan bij het concept market orientation. Er wordt antwoord gegeven op de
vraag wat market orientation is en op de vraag of marketing geduid in termen van market orientation een
direct effect heeft op de bedrijfsresultaten. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of marketing geduid
in termen van market orientation een direct effect op de operationele processen heeft. Aan het einde van
deze paragraaf volgt hypothese 2: Marketing, geduid in termen van market orientation heeft een indirecte
invloed op de bedrijfsresultaten via het beïnvloeden van de operationele processen van andere afdelingen.
Ook wordt vastgesteld dat market orientation voldoet als gespecificeerd domein (Churchill, 1979).
II.2.1 Marketing of market orientation?
Paragraaf II.2.1 beschrijft wat market orientation is, zoals verwoord in de literatuur.
Samenvatting paragraaf II.2.1:
In de literatuur worden drie hoofdstromingen van market orientation genoemd, te weten die van Day, Narver
& Slater en Kohli & Jaworski. Market orientation gaat over het krijgen van inzicht over de wensen van de klant,
het krijgen van inzicht in de reacties van concurrenten en het delen van deze informatie binnen de gehele
organisatie.
Om te onderzoeken of marketing kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten via de verbetering van processen van
non-marketingafdelingen binnen een organisatie, wordt een koppeling gemaakt naar wat de kern van
marketing wordt genoemd: market orientation. Narver en Slater (1990: 20) stellen:
“Market orientation is the very heart of modern marketing management and strategy.”

Market orientation is dat deel van het marketing vakgebied, dat zich bezig houdt met de kennis over de klant
en de concurrentie en deze kennis deelt binnen de organisatie. Het gaat hierbij over weten wat de klant wil en
deze kennis verdelen over de organisatie:
“A market orientation is considered an organizational response to consumer needs and tastes.”
(Mavondo,1999: 240)

Omdat de klant de oorsprong van alle cash flows is (Ambler, 2000; Stewart, 2008) is het belangrijk om een
beeld te krijgen en te behouden van de behoeften van de klant. Bedrijven die het zicht op de wensen van de
klant verliezen, kunnen gemakkelijk in (financiële) problemen geraken:
“Sears Roebuck is a classic case of what happens when a firm loses touch with its markets. Until 1986, Sears was
the dominant retailer in the united States, with a strategy fully in harmony with the changing requirements of
suburban homeowners. By 1992, it was struggling to absorb a $3.9 billion loss and overcome a declining market
share, bloated costs and some of the worst customer satisfaction ratings in the retail industry.”(Day, 1999: 12)

In de market orientation-stroming komen drie verschillende generieke insteken naar voren: die van Day, die
van Narver en Slater en die van Kohli en Jaworski.
Day (1994) beschrijft drie processen binnen een organisatie, die er voor zorgen dat organisaties zicht op de
wensen van de klanten behouden: outside-in processes (waaronder market sensing en customer linking),
inside-out processes (in termen van financieel management, logistiek, productie en HRM) en spanning
processes, die ervoor zorgen dat de wensen van de klant ook uitgevoerd worden door de organisatie
(waaronder customer order fulfilment, purchasing, new product/service development):
“The overall objective (of a market-driven organization) is to demonstrate a pervasive commitment to a set of
processes, beliefs and values, reflecting the philosophy that all decisions start with the customer and are guided by
a deep and shared understanding of the customers’ needs and behavior and competitors’ capabilities and
intentions, for the purpose of realizing superior performance by satisfying customers better than competitors.”
(Day, 1994: 45)

Narver en Slater (1990; 1994) beschrijven dat market orientation bestaat uit drie onderdelen, te weten
customer orientation, competitor orientation en cross-functional coordination. Het uitgangspunt bij customer
orientation is dat de hele organisatie op de hoogte is van de wensen en behoeften van de klant om op basis
daarvan blijvend waarde voor de klant te kunnen leveren. Deze voortdurende waarde kan geboden worden in
de vorm van het leveren van meer voordelen bij gelijke kosten of het verzorgen van gelijke voordelen, maar
dan tegen lagere kosten. Dawes (2000: 117) beschrijft customer orientation door een opdeling te maken naar
customer analysis en customer responsiveness:
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“Customer analysis comprises the analysis of customer needs and the wider forces that shape those needs.
Customer responsiveness comprises actions taken in response to information about customer needs or market
dynamics.”

Bij competitor orientation geven Narver en Slater (1990; 1994) aan dat naar het geheel van vaardigheden en
strategieën van huidige en toekomstige concurrenten gekeken moet worden. Bij interfunctional coordination
geven zij aan dat het gaat over het gecoördineerd inzetten van alle bedrijfsmiddelen om de klant een
superieure waarde te bieden:
“Interfunctional coordination is the coordinated utilization of company resources in creating superior value for
target customers.” (Narver en Slater, 1990: 22)

Kohli en Jaworski (1990; 1993) omschrijven market orientation als volgt:
“the organizationwide generation of market intelligence pertaining to current and future needs of customers,
dissemination of intelligence within the organization and responsiveness to it”. (Kohli and Jaworski, 1993: 53)

Onder intelligence generation vatten zij het verzamelen en beoordelen van informatie over de wensen en
voorkeuren van de klant, maar ook de krachten die invloed hebben op deze wensen en voorkeuren. Onder
intelligence dissemination vatten zij het proces van en de mate waarin deze verzamelde en beoordeelde kennis
wordt gedeeld binnen de organisatie, zowel horizontaal (tussen afdelingen) als verticaal. Onder responsiveness
vatten zij de acties die ondernomen worden op basis van de gedeelde kennis.
Mogelijk niet bewust van de opkomst van de terminologie rondom market orientation, schrijven Roth en
Jackson (1995) over ‘market acuity’, hetgeen zij omschrijven als:
“the ability to see the competitive environment clearly, and thus to anticipate and respond to customers’ evolving
needs and wants” (p. 1725),

een bewerking die veel overeenkomsten heeft met market orientation. Uncles (2000) vat market orientation
samen door te stellen dat:
“market orientation is concerned with the processes and activities associated with creating and satisfying
customers by continually assessing their needs and wants, and doing so in a way that there is a demonstrable and
measurable impact on business performance.” (p. i)

Barwise en Farley (2004) omschrijven het als volgt:
“Market orientation has been defined in many ways, but they all involve a combination of ‘market sensing’ and
appropriate, cross-functional responsiveness to the resulting data.” (n.p.)

Krasnikov en Jayachandran (2008) maken het nog ingewikkelder; daar waar anderen zeggen dat het market
orientation is, noemen zij het weer marketing:
“Marketing capability represents a firm’s ability to understand and forecast customer needs better than its
competitors and to effectively link its offerings to customers (market sensing and customer-linking capabilities).”
(p. 1)

Mintz and Currim (2013) omschrijven market orientation als:
“the extent to which the firm measures, monitors, and communicates customer needs and experiences through the
firm and whether the firm’s strategy is based on this information.” (p. 18)

Binnen de context van het huidige onderzoek gaat market orientation over het verkrijgen en benutten van
kennis van en over de klant. De verschillende stromingen en de verschillende auteurs geven in de kern
hetzelfde aan: weet wat de klant wil en zorg ervoor dat deze kennis binnen de organisatie wordt gedeeld en
benut. Binnen dit onderzoek zal gewerkt worden met de market orientation omschrijving van Uncles (2000),
die aangeeft dat market orientation gaat over het verkrijgen en bevredigen van de wensen van de klant door
het uitvoeren van activiteiten en processen op een zodanig wijze dat er een meetbare impact is op de
bedrijfsresultaten. Echter wordt in deze omschrijving niet aangegeven op welke wijze de bedrijfsresultaten
worden verbeterd, dus dit moet nog verder worden uitgezocht en uitgewerkt.
Deductie: Omdat market orientation gaat over het in beeld krijgen van de wensen van de klant en deze wensen
binnen de organisatie te verspreiden, alsmede dat market orientation het hart van marketing is, wordt het
mogelijk dat marketing, geduid in termen van market orientation een invloed kan uitoefenen op de processen
van de non-marketingafdelingen ter bevordering van de (financiële) bedrijfsresultaten. Uitgezocht moet nog
worden wat precies wordt bedoeld met marketing, geduid in termen van market orientation en of marketing,
geduid in termen van market orientation de bedrijfsresultaten kan verbeteren.

25

II.2.2 Wat is market orientation precies?
Paragraaf II.2.2 probeert market orientation te duiden.
Samenvatting paragraaf II.2.2:
Er is geen eenduidige omschrijving van market orientation. De meest gebruikte inzichten en
onderzoeksmethoden sluiten niet op elkaar aan, maar sluiten elkaar ook niet uit. Omdat al decennia lang wordt
geschreven over het belang om de klant (en haar wensen) centraal te stellen, is deze omschrijving van market
orientation het uitgangspunt van het huidige onderzoek.
Market orientation is niet nieuw: in 1990 beschrijven Narver en Slater dat de koppeling tussen
organisatieresultaten en markt oriëntatie al dertig jaar wordt onderzocht. Ook Anderson (1982) schrijft:
“However, also Levitt noted more than two decades ago, the real lesson of the marketing concept is that
successful firms are able to recognise the fundamental and enduring nature of the customer needs they are
attempting to satisfy.” (p. 23)

Kohli, Jaworski en Kumar (1993) beschrijven dat al in 1959 geschreven wordt over market orientation, waarbij
het toen ging over het betrekken van marketing executives in het vaststellen van de strategische beslissingen.
Ook andere insteken van market orientation door de jaren heen, worden in dit artikel gepresenteerd. Dawes
(2000) beschrijft dat in 1958 door McKitterick al beschreven werd dat organisaties moesten inspelen op de
wensen van de klant, want anders zouden concurrenten betere producten ontwikkelen en dus hun markt
afpakken. Wrenn (1997) geeft aan dat in artikelen in zowel de Journal of Marketing en de Harvard Business
Review van de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw er al sprake is van elementen van het
marketingconcept.
Toch is er niet één eenduidige omschrijving van market orientation. Deng en Dart (1994) geven aan dat er geen
twee onderwerpen zijn waarover zoveel onduidelijkheid in de marketingliteratuur is als de termen ‘marketing
concept’ en ‘market orientation’. Pitt, Caruana en Berthon (1996) geven aan dat er veel kritiek is op het
(marketing) concept, omdat:
“(…)it appears that there has been no complete agreement as to what constitutes market orientation. What is
often implemented in the name of market orientation may therefore differ considerably.” (p. 8)

Homburg en Pflesser (2000) (ook: Han, Kim en Srivastava, 1998; Noble, Sinha en Kumar, 2002; Vasquez, Santos
en Alvarez, 2001) geven aan dat er twee insteken mogelijk zijn ten aanzien van market orientation, te weten
een gedragsmatige en een cultuurgebonden insteek (ook in: Han et al., 1998), refererende aan de insteek van
Kohli en Jaworski respectievelijk Narver en Slater. Harris (2001) geeft aan dat de literatuur rondom market
orientation vervuild is met andere termen, zoals ‘customer orientation’, ‘market driven’ en ‘market oriented
culture’. Verder geeft hij aan:
“Whilst justifiable and arguably understandable, this loose usage of terms has recently been criticized as confusing
and inaccurate.” (p. 18/19)

Kirca, Jayachandran en Bearden (2005) werken de twee zienswijzen van Homburg en Pflesser (2000) uit door
aan te geven dat het gedragsmatige perspectief gekoppeld is aan de ‘generation and dissemination of and
responsiveness to market intelligence (e.g. Kohli and Jaworski)’, alsmede dat het cultuurgebonden perspectief
zich richt op organisatorische waarden en normen die gedrag beïnvloeden gelijk aan wat onder market
orientation wordt verstaan. Uncles (2000) geeft eveneens aan dat er weliswaar twee veelgebruikte
onderzoeksmethoden zijn (MARKOR en MKTOR, wederom gekoppeld aan Kohli en Jaworski respectievelijk
Narver en Slater), maar deze noch aan elkaar gekoppeld noch onderling uitwisselbaar zijn. Dit wordt bevestigd
door Vasquez et al. (2001), waarbij deze auteurs tevens aangeven dat het MARKOR meetinstrument niet
geheel bruikbaar zou zijn. Ook Dawes (2000) geeft aan dat de definities en betekenissen van de term market
orientation bij verschillende auteurs onderling verschillend zijn. Connor en Tynan (1999: 734) brengen het als
volgt:
“Whilst the Marketing Concept and Marketing Orientation have occupied academics’ and practitioners’ interest
for more than a generation (…) the marketing literature reflects remarkable inconsistency amongst the various
definitions of these two most frequently used terms.”

Chan Hung Ngai en Ellis (1998: 121) vatten het kort en krachtig samen:
“there is clearly some confusion over the terms.”

Naast de discussie over de juiste omschrijving van market orientation is er ook nog de discussie over het
verschil tussen market orientation en marketing orientation. Net als Day (1994) gebruikt Wrenn (1997) de
termen door elkaar heen, aangevende dat market orientation en marketing orientation hetzelfde zijn:
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“An examination of the literature indicates that both “marketing” orientation and “market” orientation have been
used in describing the implementation of the marketing concept.” (p. 33)

Chan Hang Ngai en Ellis (1998) geven aan dat er wel degelijk verschil zit tussen market en marketing
orientation. Zij geven aan dat wanneer klanten de eerste prioriteit van het management zijn, dat het bedrijf
market oriented is – er is dan sprake van een ‘corporate state of mind’. Zij stellen daar tegenover dat:
“a marketing-oriented company merely implies the effective management of the marketing function, an activity
which is typically localized with a particular division or department.” (p. 124)

Pitt et al. (1996) leggen het op hun manier uit:
“The market-oriented firm is one which successfully applies the marketing concept. The term “market”- oriented is
to be preferred to “marketing”-oriented as this highlights its organization-wide application. On the other hand a
marketing orientations is seen to be specific to the activities of the marketing department or division.” (p. 6)

Wrenn (1997) citeert de auteurs Hunt en Morgan (1995):
“a market orientation is not the same thing as, nor a different form of, nor the implementation of, the marketing
concept. Rather, it would seem that a market orientation should be conceptualized as supplementary to the
marketing concept.” (p. 34)

Mavondo (1999) stelt hetzelfde en breidt het weer verder uit door te stellen:
“Our model specifically recognizes that market orientation is not the implementation of the marketing concept,
but marketing effectiveness can be conceived as implementation. Our results suggest that being market oriented
improves marketing effectiveness.” (p. 247)

Nobel et al. (2002) leggen wel weer een koppeling tussen market orientation en marketing:
“For marketers, the emphasis that has been placed on the antecedents and consequences of maintaining a market
orientation is not surprising. The main tenets of this view – customer-oriented thinking, market analysis and
understanding and the imbedding of the marketing concept throughout the organization – are some of the truly
fundamental principles in the discipline.” (p. 25)

Om de onduidelijkheid nog duidelijker in kaart te brengen, geeft Anderson (1982) aan dat ‘market-driven’
organisaties het marketing concept juist niet omarmen:
“These (“market-driven”) firms have simply deluded themselves into believing that consumer survey techniques
and product portfolio procedures automatically confer a marketing orientation on their adopters.” (p. 23)

In dit licht is een uitgebreid citaat van Shapiro (in Slater en Narver, 1994) interessant:
“Shapiro (1988) tells the anecdote of a company CEO explaining to top managers that because of increasing
competition, the business needed to become more market-oriented. With that encouragement the marketing vice
president jumped in, “I’ve been saying all along we need to be more marketing-oriented. Marketing has to be
more involved in everything because we represent the customer and we have an integrated view of the company.”
At that point the CEO snarled: “I said more market-oriented, not marketing–oriented.”” (p. 24)

De samenvoeging van de besproken literatuur geeft aan dat er geen duidelijkheid is rondom het concept
market orientation. Of je het market of marketing orientation noemt, uiteindelijk staat het belang van de klant
voorop. Al decennia lang is dit gegeven bekend in de (marketing) literatuur, door de tijd genomen zijn er alleen
andere namen aan gegeven. Als je doet wat de klant wil en de klant is bereid daarvoor te betalen, dan zal jouw
organisatie floreren.
Deductie: In het huidige onderzoek wordt derhalve uitgegaan van de basisgedachte van dit concept, te weten
dat de klant centraal gesteld moet worden als richtlijn voor het uitvoeren van processen binnen een
organisatie. Derhalve pas ik het conceptueel model aan door marketing als variabele te duiden in termen van
market orientation. Figuur 8 toont het aangepast conceptueel model.
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Figuur 8. Aangepast conceptueel model
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Het aangepast conceptueel model geeft de volgende vragen weer:
1. Heeft marketing, geduid in termen van market orientation een direct effect op de bedrijfsresultaten?
2. Heeft marketing, geduid in termen van market orientation een direct effect op de operationele
processen?
3. Heeft marketing, geduid in termen van orientation een indirect (mediating) effect op de
bedrijfsresultaten via de operationele processen?
II.2.3 Heeft marketing geduid in termen van market orientation een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.2.3 onderzoekt of marketing geduid in termen van market orientation een direct effect heeft op de
bedrijfsresultaten.
Samenvatting paragraaf II.2.3:
Marketing, geduid in termen van market orientation leidt (door de bank genomen) tot betere
bedrijfsresultaten, omdat de wensen van de klant centraal gesteld worden, waardoor hoogwaardiger
producten en diensten worden geleverd, waardoor klanten meer tevreden zijn en dus blijven kopen. De
doelstelling van market orientation is derhalve met name gericht op het verbeteren van de inkomsten van de
organisatie (top-line). Dat marketing, geduid in termen van market orientation leidt tot een verbetering van de
effectiviteit en efficiëntie van operationele processen binnen een organisatie wordt in de literatuur heel
summier beschreven.
Figuur 9 toont de vraag of marketing, geduid in termen van market orientation een direct effect heeft op de
bedrijfsresultaten.
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Figuur 9. Heeft marketing, geduid in termen van market orientation een direct effect op de bedrijfsresultaten?
De doelstelling van market-orientation is in principe het verbeteren van de winstgevendheid van de
organisatie. Rust et al. (2002) stellen dat de academische literatuur in zowel customer orientation als strategie
aantonen dat bedrijven met een market orientation beter presteren dan bedrijven zonder market orientation.
Ook Kumar, Jones, Venkatesan en Leone (2011: 16) stellen kort en krachtig vast:
“Our analyses indicate that market orientation had a positive effect on business performance in both the short and
the long run.”

Market orientation is gericht op het verzorgen van een hogere klantwaarde:
“a market-oriented business continuously examines these alternative sources of SCA (Sustained Competitive
Advantage) to see how it can be most effective in creating sustainable superior value for its present and future
target buyers.” (Narver and Slater, 1990: 21)

Kohli en Jaworski (1994) geven aan dat het niet zo zeer gaat om de verbetering van de winstgevendheid, maar
om de aandacht voor de processen rondom de kennisverwerking, in tegenstelling tot Doyle en Wong (1997),
die aantonen dat het hebben van een market orientation (in lijn met marketing) leidt tot betere
bedrijfskundige resultaten:
“Clearly there is a strong correlation between marketing and business performance. Companies with a strong
market orientation are more likely to be high performers.” (p. 531)

Wrenn (1997) geeft aan dat het nastreven van market orientation leidt tot verbeterde organisatorische
resultaten. Naast de financiële resultaten zijn er ook interne (bedrijfsmatige) voordelen te erkennen:
“Adopting a market(ing) orientation can have significant internal benefits in addition to the external market
performance benefits attributable to its adoption. Siguaw, Brown and Widing report that if the firm is perceived as
having a high market orientation, the sales force practices a greater customer orientation, has reduced role stress
and expresses greater job satisfaction. Likewise, Jaworski and Kohli discovered a significant positive relationship
between a firm’s marketing orientation and employee commitment to the firm.” (p. 39)
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Homburg en Pflesser (2000: 452) onderscheiden twee soorten van resultaten, te weten market performance en
financial performance:
“Market performance is defined as the effectiveness of an organization’s marketing activities and is measured by
items pertaining to achieving customer satisfaction, providing value to customers, retaining customers and
attaining the desired market share. Financial performance is operationalized as return on sales (in our study).”

In 1999 stelt Mavondo dat market orientation het werk van marketing ondersteunt, maar dat er geen
duidelijke noch positieve relatie tussen market orientation en financiële resultaten was te ontdekken in hun
onderzoek. Dawes (2000) geeft aan dat van de 36 door hem onderzochte onderzoeken er 30 zijn die een
directe positieve koppeling weergeven tussen market orientation en bedrijfsresultaten. Harris (2001) geeft
weer aan dat, wanneer de resultaten gemeten worden volgens de meningen van managers of met
gebruikmaking van objectieve financiële meetwaarden, market orientation niet direct leidt tot betere
resultaten:
“The results of the survey of UK industry suggest that market orientation does not directly affect sales growth or
profitability, using either subjective or objective measures.” (p. 36)

Rust et al. (2002) geven echter weer aan dat uit literatuur van verschillende disciplines (zowel market
orientation als ook strategie) duidelijk naar voren komt dat bedrijven met een market orientation betere
resultaten boeken dan bedrijven die geen market orientation nastreven. Kirca et al. (2005) geven daarentegen
weer aan dat niet alle studies dezelfde kant op wijzen:
“Although the predominant view is that market orientation is positively associated with performance, several
researchers have reported nonsignificant or negative effects for this association.” (p. 24)

Noble et al. (2002) geven aan dat meerdere studies geen directe relatie tussen market orientation en objectief
meetbare bedrijfsresultaten aantonen. Verder geven Kirca et al. (2005) aan dat de resultaten van market
orientation in vier groepen zijn op te delen, te weten: organizational performance, customer consequences,
innovation consequences en employee consequences. Zij delen de organizational performance op naar lagere
kosten en hogere opbrengsten, de customer consequences worden opgedeeld naar hogere klanttevredenheid
en loyaliteit, omdat market orientation voorstaat de door de klant waargenomen kwaliteit van de producten en
diensten van de organisatie te verbeteren. Bij medewerker verbeteringen geven zij voorbeelden als een hogere
trots, een hogere betrokkenheid, een hogere klantgerichtheid en meer tevredenheid over het werk.
De samenvoeging van relevante market orientation- en marketingliteratuur laat zien dat (1) het directe effect
van marketing op de bedrijfsresultaten moeilijk aantoonbaar is, dat (2) het effect van marketing met name via
ketens verloopt, dat (3) ook het directe effect van marketing, geduid in termen van market orientation op de
bedrijfsresultaten niet onomstotelijk vast staat en (4) dat alle onderzoeken over de bijdrage van marketing en
market orientation gaan over de invloed op de omzet en brutowinst (top-line) van een organisatie. In
onderhavige onderzoek is het niet de bedoeling om vast te stellen in welke mate, onder welke omstandigheden
respectievelijk middels welke effecten marketing (al dan niet geduid in termen van market orientation) wél een
directe invloed zou kunnen uitoefenen op de bedrijfsresultaten; dit valt buiten het kader van het voorliggende
onderzoek. Ook is het niet de bedoeling van het onderhavige onderzoek om een aanvulling te geven op de
marketingliteratuur met betrekking tot het beïnvloeden van de top-line van de organisatie. Doelstelling van
onderhavige onderzoek is om vast te stellen of marketing, geduid in termen van market orientation, een
invloed op de operationele processen van een organisatie heeft, via welke een mediërende invloed op de
bedrijfsresultaten wordt uitgeoefend. Uit bovenstaande volgt de formulering van de eerste hypothese:
Hypothese 1:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft géén direct effect
op de bedrijfsresultaten.

II.2.4 Heeft marketing, geduid in termen market orientation een direct effect op de operationele
processen?
Paragraaf II.2.4 behandelt de vraag of market orientation een direct effect heeft op de operationele processen.
Samenvatting paragraaf II.2.4:
Marketing, geduid in termen van market orientation gaat over het verbeteren van de resultaten van een
organisatie door klantkennis dat gedeeld wordt met alle andere bedrijfsonderdelen. Echter, dit delen van
kennis binnen een organisatie vindt niet of nauwelijks plaats noch is het gericht op het verbeteren van de
processen van operationele organisatieprocessen. Omdat market orientation de hele organisatie betreft en
niet alleen de marketingafdeling, wordt onderzocht of market orientation een indirecte invloed heeft op de
financiële bedrijfsresultaten via de operationele processen van de verschillende afdelingen.
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In de literatuur over market orientation komt nauwelijks naar voren dat meer kennis van de klant ook kan
leiden tot beter verlopende operationele processen. De vraag of marketing, geduid in termen van market
orientation een direct effect heeft op de operationele processen wordt getoond in Figuur 10.
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Figuur 10. Heeft marketing, geduid in termen van market orientation een direct effect op de operationele
processen?
Zoals eerder beschreven, gaat het huidige onderzoek niet over de waarde van de organisatie naar de klant,
noch de waarde van de klant naar de organisatie (Berger et al., 2002; Gupta en Lehmann, 2006), maar over de
waarde van de klant binnen de organisatie. Marketing, geduid in termen van market orientation gaat niet
alleen over het verzamelen en verdelen van kennis over de klant, maar juist ook over het zorgdragen voor een
gezamenlijke afstemming van de andere afdelingen van de organisatie tot het komen van superieure
dienstverlening:
“Interfunctional coordination is based on the customer and competitor information and comprises the business’s
coordinated efforts, typically involving more than the marketing department, to create superior value for the
buyers.” (Narver en Slater, 1990: 21)

Het gaat er dus om dat de kennis over de klant niet opgeslagen wordt op één afdeling, maar gedeeld moet
worden met andere afdelingen (Homburg, Droll en Totzek, 2008; Workman et al., 1998), teneinde te komen tot
betere processen van deze operationele processen. Bruns en McKinnon (1993) geven aan dat het interdepartmentale communiceren en samenwerken een belangrijk onderdeel vormen van informatievoorziening.
Slater en Narver (1994) maken de koppeling tussen market orientation en de afdeling Human Resources.
Dawes (2000) beschrijft een koppeling van market orientation naar de afdeling verkoop. Ook Doyle en Wong
(1997) geven aan dat marketing niet geïsoleerd werkt, maar juist gekoppeld moet worden aan andere
vaardigheden en processen binnen de organisatie, omdat marketing op zichzelf geen garantie is voor succes.
Han et al. (1998) geven aan dat market orientation zeker niet alleen tot de marketingafdeling beperkt blijft:
“Several decades after the advent of the marketing concepts, there are indications that practitioners are
acknowledging the responsibility of a market orientation as reaching beyond the scope of the marketing
department alone. In field interviews with several enterprises, senior management often has noted that various
departments being cognizant of the market intelligence was not sufficient and that coordinated effort among
various functions was instrumental in the firm’s responsiveness to customer needs.” (p. 34)

Barnes et al. (2004) stellen dat market orientation slechts effectief kan zijn als de organisatie zich daar als
geheel op richt:
“(…) a customer orientation is only likely to be effective when the firm designs the necessary structures, processes
and incentives to operationalize customer-oriented values.” (p. 593)

Zij stellen dat het taakgebied van marketing verder gaat dan meestal wordt aangenomen:
“The task of the marketer is thus extended beyond merely informing customers of the products and services of the
company using the 4Ps. The marketer’s role must also involve informing the company’s personnel of the needs and
expectations of the customers so that the company may become more proactive in its design process and delivery
activities.” (p. 594)

Homburg et al. (2008) tonen aan dat een hoge mate van structurele informatieverschaffing binnen organisaties
betere marktresultaten en een hogere winstgevendheid oplevert. Barnes et al. (2004) komen echter tot
ontmoedigende resultaten:
“Horizontal communication between departments and employees was weak and the sharing of knowledge and
skills between employees was also a problem.” (p. 597)

Han et al. (1998) gaan nog een stap verder. Zij stellen dat het hebben van een market orientation geen zin
heeft als de individuele medewerkers niet weten wat zij moeten doen:
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“From a strategic standpoint, however, a market orientation remains incomplete if practitioners do not
understand the modus operandi that gives rise to superior customer value and corporate performance.”
“As functions are integrated across departments in an organization, the problem-solving capabilities potentially
are enhanced by employees working toward the common goal: however, if personnel in different departments do
not open up to one another, they are more likely to conform to their routine mode of problem solving and less
likely to be creative and take risks.” (p. 31)

Ook Mavondo (1999) maakt de koppeling tussen de effectiviteit van marketing, geduid in termen van market
orientation en de uitvoering van de taken door de medewerkers van een organisatie:
“A firm’s (organizational) capability is developed when its employees repeatedly apply their knowledge and skills
to transform marketing input into output.” (p. 242)
“The significant influence of market orientation on market effectiveness, product innovation and human resource
practices suggest the effect of market orientation on financial performance is mediated by functional strategies.”
(p. 247)

Belangrijk is hierbij de koppeling die gemaakt wordt van market orientation als cultuur naar het meten van de
uitvoering van alle medewerkers van alle afdelingen binnen de organisatie.
Deductie: market orientation is niet alleen een taak vanuit marketing, het zou een gedraging over alle
afdelingen moeten betreffen. Hiertoe zou marketing met andere afdelingen moeten communiceren, waarbij
in de marketingliteratuur aangegeven wordt dat deze communicatie vaak tekort schiet. Er zijn hypothetische
insteken bekend tussen marketing, geduid in termen van market orientation en andere afdelingen (een
mediërend effect van marketing op de bedrijfsresultaten via operationele processen), maar de
resultaten hiervan zijn niet integraal in kaart gebracht.
In de literatuur wordt aangegeven dat de taak van marketing verder reikt dan alleen de marketingafdeling. Ook
wordt aangegeven dat het delen van de klantwensen met de overige operationele afdelingen leidt tot betere
financiële resultaten – de indirect invloed van market orientation op de bedrijfsresultaten. Wel wordt gesteld
dat er maar weinig geschreven is over marketing, dat verder reikt dan haar eigen afdelingsgrenzen. Workman
et al. (1998) stellen:
“(…) there has been little effort to develop measures of marketing’s power on various issues in organisations.”
“We found indirect discussion of where marketing tasks might be assigned in discussions of topics such as total
quality management, business process reengineering and value chain analysis. However, most of the research on
networks and relationships has focused on the allocation of marketing activities and responsibilities across
organizational boundaries rather than within the firm” (p. 22)

Appiah-Adu (1998) stelt het nog duidelijker:
“One of the significant shifts in management considerations within the current market-place is a realization that
firms often fail to develop a focus on their customers and markets. A market focus entails orienting the operations
of an organization to satisfy customer needs and wants.” (p. 28)

Doelstelling van marketing, geduid in termen van market orienation is het doorgeven van kennis over de
wensen van de klant, op basis waarvan de processen van de non-marketingafdelingen een hogere kwaliteit,
een hogere effectiviteit en efficiëntie bij lagere kosten kan bereiken. Wiegel en Maes (2014) stellen dat
conform de Lean managementtheorie:
“Waarde wordt gedefinieerd vanuit het perspectief van de klant. Alles wat geen waarde toevoegt noemen we
‘verspilling’. Maar wat zijn niet-waardetoevoegde stappen in een proces? Niet-waardetoevoegende stappen zijn
alle stappen in het proces die gerelateerd kunnen worden aan de acht vormen van verspilling die in de Leantheorie bekend zijn: wachten, overproductie, overbewerking, verspilling van talent, transport, beweging,
voorraden en defecten.” (p. 35)

Als marketing, geduid in termen van market orientation, kan bewerkstelligen dat de overige operationele
afdelingen hun processen beter en goedkoper (“minder verspilling”) kunnen uitvoeren middels een mediërend
effect, dan verbeteren de financiële resultaten. Dit betreft het te onderzoeken indirecte effect van marketing,
geduid in termen van market orientation op de financiële bedrijfsresultaten.
In dit manuscript wordt gewerkt met de omschrijving van marketing conform Walker en Mullins (2008), die
stellen dat:
“The marketing concept holds that the planning and coordination of all company activities aroud the primary goal
of satisfying customer needs is the most effective means to attain and sustain a competitive advantage and
achieve company objectives over time.” (p. 11)

Deze visie wordt aangevuld met de omschrijving van market orientation conform Uncles (2000), die stelt dat:
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“market orientation is concerned with the processes and activities associated with creating and satisfying
customers by continually assessing their needs and wants, and doing so in a way that there is a demonstrable and
measurable impact on business performance.” (p. i)

Beide visies worden aangevuld met de vraag of marketing, geduid in termen van market orientation, een direct
effect heeft op de operationele processen van een organisatie, die vervolgens een direct effect hebben op de
(financiële) bedrijfsresultaten, waarmee marketing, geduid in termen van market orientation een indirect
effect heeft op de bedrijfsresultaten via het verbeteren van de operationele processen van een organisatie.
In dit manuscript wordt bedoeld met marketing, geduid in termen van market orientation:
‘the planning and coordination of all company processes and activities in line with the needs and wants
of customers and doing so in a way that there is a demonstrable and measurable impact on business
performance’ van de operationele afdelingen ter verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten.
Deze omschrijving van marketing, geduid in termen van market orientation is bedoeld om een uitgangspunt te
hebben om te onderzoeken of marketing een direct effect heeft op de operationele afdelingen en daarmee een
indirect effect heeft op de (financiële) bedrijfsresultaten.
Samenvatting market orientation:
In het algemeen wordt onder market orientation verstaan het onderzoeken van de klantwensen, het in kaart
brengen van de concurrentie-ontwikkelingen en het verdelen van deze informatie binnen de gehele
organisatie. Het meest aangegeven resultaat van market orientation is de hogere opbrengsten door meer
tevreden klanten; dat market orientation ook lagere kosten kan bewerkstelligen, wordt sporadisch aangehaald.
Er wordt gesteld dat market orientation de financiële resultaten van een organisatie verbetert via operationele
afdelingen, echter wordt er niet gestuurd op de effectiviteit en efficiëntie van operationele processen.
Losstaand van en ter aanvulling op de bestaande literatuur van marketing en market orientation wordt in het
voorliggende manuscript onderzocht of marketing, geduid in termen van market orientation een invloed
uitoefent op de processen van de operationele processen van een bedrijf om via deze manier te komen tot
betere (financiële) bedrijfsresultaten. Dit is een aanvulling op de bestaande marketingliteratuur. De
synthetisering van relevante literatuur leidt derhalve tot de volgende hypothese:
Hypothese 2:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft een indirect effect op de
bedrijfsresultaten via het beïnvloeden van de operationele processen van andere
afdelingen.

Market orientation is weten wat de klant wil en deze kennis doorgeven aan andere afdelingen binnen de
organisatie. Omdat marketing geduid in termen van market orientation beter dan marketing beschrijft wat ik
wil onderzoeken, namelijk of kennis van en over de klant bij de overige operationele processen leidt tot een
hogere effectiviteit en efficiëntie, resulterende in betere bedrijfsresultaten, wordt hiermee het eerste domein
(Churchill, 1979) gespecificeerd. Marketing geduid in termen van market orientation als vaardigheid kan in
meer of mindere mate aanwezig zijn binnen een organisatie en dientengevolge in meer of mindere mate de
operationele processen beïnvloeden en dientengevolge de bedrijfsresultaten in meer of mindere mate
beïnvloeden. Het indirecte effect van marketing geduid in termen van market orientation via de operationele
processen op de bedrijfsresultaten wordt getoond in figuur 11.
direct effect?

market
orientation

operationele
processen

bedrijfsresultaten

indirect effect

Figuur 11. Heeft marketing, geduid in termen van market orientation een indirect effect op de
bedrijfsresultaten?

32

II.3

Domein 2: van operationele processen naar uitvoeringsjuistheid van operationele vaardigheden

In paragraaf II.3 wordt stilgestaan bij de wijze waarop operationele processen invloed uitoefenen op de
bedrijfsresultaten. Hiertoe wordt gekeken naar het voorkomen van fouten in de processen, omdat minder
procesfouten resulteert in meer opbrengsten en lagere kosten. Ook worden de concepten kwaliteit,
effectiviteit en efficiëntie geduid in het licht van operationele processen, eveneens resulterende in meer
opbrengsten en lagere kosten. Een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie en lagere kosten worden
samengenomen in de noemer ‘uitvoeringsjuistheid’. Aan het eind van paragraaf II.3 wordt het tweede
domein (Churchill, 1979) gespecificeerd.
II.3.1 Wat wordt bedoeld met operationele processen?
Voordat onderzocht kan worden ofde operationele processen een direct effect hebben op de
bedrijfsresultaten, zal bepaald moeten worden wat wordt verstaan onder operationele processen. Gelijk er bij
marketing niet werd gekeken naar een theorie of filosofie respectievelijk naar afdelingen of functies, zal ook bij
het specificeren van de operationele processen worden gekeken naar operationele vaardigheden.
Krasnikov en Jayachandran (2008) geven aan dat:
“Operations capability is the skills and knowledge that enable a firm to be efficient and flexible producers or
service providers that use resources as fully as possible.” (p. 2)
(…)
“Overall, operations capability has been described as focusing on efficient delivery of quality products and services,
cost and flexibility.” (p. 3)
(…)
“Operations capability is frequently based on processes that have been benchmarked and codified. For example,
many firms have pursued total quality management and international standards organization programs to
enhance quality and efficiency.” (p. 4)

In het artikel geven de auteurs vier methoden aan om de mate van juistheid van uitvoering van de operationele
vaardigheden te meten: quality (kwaliteit), effective (effectiviteit), efficient (efficiëntie) en costs (kosten).
Hierna zullen de termen kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie geduid worden; dat lagere kosten leidt tot betere
bedrijfsresultaten hoeft geen verdere duiding.
II.3.2 Wat is kwaliteit?
In paragraaf II.3.2 wordt de term kwaliteit geduid, alsmede de verschillende zienswijzen rondom kwaliteit.
Samenvatting paragraaf II.3.2:
Kwaliteit wordt op twee verschillende manieren beoordeeld. In de (marketing)literatuur is de door de klant
gepercipieerde kwaliteit is meer leidend dan de product(ie)kwaliteit. Kwaliteit betreft niet alleen de kwaliteit
van het geleverde eindresultaat (diensten en producten), maar ook de processen binnen de organisatie. In het
onderhavige onderzoek wordt onder kwaliteit verstaan: doe alles de eerste keer goed, iedere keer!
Er zit een verschil in de wijze van interpreteren van kwaliteit tussen de verschillende vakgebieden.
Parasuraman, Zeithaml en Berry (1988) geven aan dat klanten niet aan hetzelfde denken bij het woord
‘kwaliteit’ als marketingmensen en onderzoekers:
“The conceptual meaning distinguishes between mechanistic and humanistic quality: mechanistic (quality) involves
an objective aspect or feature of a thing or event; humanistic (quality) involves the subjective response of people
to objects and is therefore a highly relativistic phenomenon that differs between judges.” (Holbrook en Corfman,
geciteerd in Parasuraman et al., 1988: 15)

Zeithaml (1988) geeft vele verschillende zienswijzen van kwaliteit, waaronder ook de meer Japanse filosofie,
waarbij kwaliteit meer gezien wordt als ‘zero defects – doing it right the first time’. Interessant genoeg geeft
Zeithaml ook aan dat objectieve kwaliteit mogelijk niet bestaat, omdat het altijd een interpretatie is:
“To reiterate, perceived quality is defined in the model as the consumer’s judgment about the superiority or
excellence of a product. (…) Perceived quality is also different from objective quality, which arguably may not exist
because all quality is perceived by someone, be it consumers or managers or researchers (…).” (p. 5)

Berry et al. (1994) stellen dat kwaliteit door de klant wordt bepaald:
“Quality is defined by the customer. Conformance to company specifications is not quality; conformance to the
customer’s specifications is.” (p. 33)

Barnes et al. (2004) omschrijven het weer anders, als zij aangeven:
“The ‘technical quality’ provides a technical solution for the customer, whereas ‘functional’ quality represents
those additional elements that impact the customer experience at the supplier-customer interface.” (p. 595)
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Chang (2006) geeft de volgende omschrijving van TQM:
“TQM has developed from a largely statistical, production based concept to an all-encompassing philosophy of
business excellence; ‘quality means not only quality of product but also of after-sales service, quality of
management, the company itself and the human being’.” (p. 766)

In het huidige onderzoek wordt kwaliteit gezien als ‘doe allesde eerste keer goed, iedere keer’ (Bamber et al.,
2008). Er wordt niet gekeken naar de eindresultaten (in de vorm van producten of diensten), maar naar de
processen van de organisatie. De processen van non-marketingafdelingen iedere keer de eerste keer goed
doen omvat het afgestemd zijn op de wensen van de klanten (anders doe je ze niet de eerste keer goed),
alsmede zonder fouten of onvolkomenheden (anders doe je ze dus niet de eerste keer goed). De vraag is of
hierdoor de kwaliteit van de processen stijgt, en zo ja, of dit het de bedrijfsresultaten ten goede komt.
II.3.2.a Hogere opbrengsten en lagere kosten door betere kwaliteit
Paragraaf II.3.2.a toont aan dat betere kwaliteit leidt tot hogere opbrengsten en lagere kosten.
Samenvatting paragraaf II.3.2.a:
Verbetering van de processen en de productiviteit van afdelingen is een belangrijk resultaat van het verbeteren
van kwaliteit. Hogere opbrengstenen lagere kosten kunnen bereikt worden via een hogere productiviteit door
een hogere effectiviteit en een hogere efficiëntie.
Wat zijn de resultaten van een hogere kwaliteit? Rust et al. (2002) geven aan dat er twee voordelen zijn, te
weten hogere omzetten en lagere kosten:
“The literature on both market orientation and customer satisfaction provides considerable support for the
effectiveness of the revenue expansion perspective, whereas the literature on both quality and operations provides
equally impressive support for the effectiveness of the cost reduction perspective.” (p. 7)

Naast de voordelen van een hogere klanttevredenheid, klantloyaliteit en marktaandeel (Rust, Zahorik en
Keiningham, 1995) geven Ittner en Larcker (1996) aan dat er zowel directe als indirecte voordelen van een
betere kwaliteit zijn in de vorm van kostenbesparing en productiviteitsverbetering door het elimineren van afen uitval:
“The more tangible direct productivity benefits from higher quality are achieved through increased output of
defect-free products and services and lower expenditures on scrap, rework, inspection and warranty and repair.
Even more significant are the less tangible indirect productivity effects, such as fewer disruptions in operations due
to out-of-conformance purchases and production, elimination of buffer inventories held to compensate for poor
quality, improved machine utilization and reductions in quality-related schedule changes, congestion and
downtime. (non-conformance costs).” (n.p.)

Elders schrijven Ittner en Larcker (1996) het concreter op:
“One of the primary links between quality improvement and enhanced financial returns is through the cost
reductions and productivity gains achieved by eliminating non-value-added activities and waste.” (n.p.)

Rust et al. (2002) geven het volgende ter overweging mee:
“Advocates of programs that emphasize increasing efficiency and productivity by eliminating defects and
unnecessary effort hold that profitability improvements associated with quality efforts will come primarily through
cost reduction.” (p. 10)

Ook Mittal, Anderson, Sayrak en Tadikamalla (2005) stellen dat investeren in kwaliteit op twee manieren de
winstgevendheid van de organisatie kan verbeteren: enerzijds de toegenomen omzet door hogere
tevredenheid van klanten, maar anderzijds ook de verhoogde efficiëntie:
“Increased revenue from higher customer satisfaction is only one of the many paths to profitability. Managers
should also be concerned with efficiencies that emanate from process improvements.” (p. 545)

Dat het verbeteren van kwaliteit geld oplevert wordt duidelijk uit berekeningen door Ittner en Larcker (1996):
“Assuming production of the same output with fewer inputs, (…) the average annual reductions in defect and scrap
rates in these areas reduced costs by more than $800,000 per year.” (n.p.)

Rust et al. (2002) beschrijven dat het behalen van lagere kosten bereikt wordt door de nadruk te leggen op de
efficiëntie van de bedrijfsprocessen:
“Successful programs tend to increase the productivity of quality efforts by reducing the input (labor and
materials) required to produce a unit of output.” (p. 9)
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Waar in de literatuur gekeken wordt naar twee manieren waarop kwaliteit en kwaliteitsmanagement geld
opleveren, onderzoekt het huidige onderzoek de wijze waarop bedrijven hun processen kunnen verbeteren
door deze beter af te stemmen op de wensen van de klant. De vraag is of door een dergelijke betere
afstemming de processen beter verlopen, hetgeen zou leiden tot hogere productiviteit tegen lagere kosten,
met andere woorden een hogere winstgevendheid.
II.3.2.b Verborgen kwaliteitskosten in processen
Paragraaf II.3.2.b geeft uitleg bij het concept verborgen kwaliteitskosten en duidt hoe dit principe ook gebruikt
kan worden in de beoordeling van uitvoeringsjuistheid van processen.
Samenvatting paragraaf II.3.2.b:
‘Verborgen’ kwaliteitskosten ontstaan wanneer producten of processen niet optimaal verlopen. Een afwijking
van de optimale kwaliteit betreft kostenverhogende kwaliteitskosten; het niet juist uitvoeren van de
procesvaardigheden betreft dus eveneens ‘verborgen kwaliteitskosten’. Het afstemmen van de processen op
de wensen van de klant leidt tot hogere kwaliteit en productiviteit, alsmede lagere kosten, hetgeen de
bedrijfsresultaten ten goede komt.
Albright en Roth (1992) geven een nauwkeuriger methode van het meten van kwaliteit aan. Zij beginnen met
het stellen van wat normaliter kosten van kwaliteit zijn, waarbij ze aangeven dat alles dat niet voldoet aan de
gestelde norm, buiten de kwaliteit valt en dus geld kost (in lijn met Anderson, 2013). Al hetgeen binnen de
gestelde normen valt, wordt niet als kwaliteitskosten beschouwd:
“”Quality costs” are usually defined as “costs incurred because poor quality can exist or because poor quality does
exist”. In this definition, quality refers to conformance to design specifications. Thus, quality costs are incurred to
ensure that quality standards are met or because quality standards are not met.” (p. 18)

Zij beschrijven echter ook het concept van ‘hidden costs’, waarmee ze aangeven dat er ook kwaliteitskosten
kunnen zijn wanneer de geleverde prestaties toch binnen de gestelde normen vallen. Zij gebruiken hiertoe de
‘Taguchi Quality Loss Function’, die stelt dat als een product niet optimaal is maar wel binnen de normen valt,
er toch kwaliteitskosten gemaakt worden:
“As an alternative to the traditional view (on quality), the QLF (Quality Loss Function) (…) shows a loss due to
variability when a product deviates from a target value even if the actual value falls within the specification limits.
(…) Thus, the QLF suggests that hidden quality costs exist any time a product varies from a target value.” (p.21)
“The QLF also shows managers that there are costs associated with variability in processes and products even
when the products are within specification limits, and these costs become greater as process and product
variability increases. By having an estimate of these costs, managers may be more likely to realize that reducing
variability in processes and products is an effective way of improving both quality and profits.” (p. 26)

Afwezigheid van optimaliteit kan dus beschouwd worden als kwaliteitskosten.
Kwaliteit is iets dat niet alleen van toepassing is op productieafdelingen. Ook andere dan productieafdelingen
’produceren’, hebben diensten die uitgevoerd worden. Het principe van het leveren van kwaliteit is dus ook
van toepassing op afdelingen als bijvoorbeeld distributie en verkoop als de processen van deze afdelingen niet
optimaal juist uitgevoerd worden. Ittner en Larcker (1996) beschrijven dat:
“(…) reported poor quality costs are generally restricted to manufacturing-related expenditures for quality
planning and administration, inspection and test, scrap, rework and warranty claims. Relatively few of the units
measure poor quality cost in white collar areas such as purchasing, accounting, marketing or production control,
despite the fact that studies by IBM and Westinghouse estimate that non-conformance costs represent between
20 percent and 50 percent of a white collar function’s total budget.” (n.p.)

Slater en Narver (1994) beschrijven dat hoge kwaliteit en prestaties afdelingsoverstijgend is:
“High quality and performance also require coordinating the work force so that such quality is an outcome of the
design, production, distribution and sales processes, with input from each function along the way.” (p. 25)

Een duidelijk voorbeeld van de kosten door afwijking van het optimale wordt gegeven door Albright en Roth
(1992):
“The manufacture of farm implements consists of cutting, forming, assembling and painting various gauges of
sheet metal. If the cumulative tolerances of several pieces of sheet metal vary from a target specification, a large
gap may occur at the welding joint. As a result, certain activities with cost implications occur. When a gap is large,
a large weld joint must be produced which increases costs because larger welds require more materials and time
to manufacture (including constructing several layers of welding material, grinding and polishing) than smaller
welds. Additionally, while functionally sound, the larger weld is often unattractive and unappealing to the
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consumer. Thus, larger welds are likely to result in higher opportunity costs of dissatisfied customers than smaller
welds.” (p. 25)

Hieronder staan een aantal voorbeelden rondom hoe het verbeteren van de uitvoeringsjuistheid van
operationele processen leidt tot betere bedrijfsresultaten. De voorbeelden komen uit de wereld van HRM,
sales, inkoop en logistiek. Roth en Jackson (1995) leggen een koppeling tussen de vaardigheden van de
medewerker, de klant, de processen en kwaliteit als zij aangeven dat:
“More competent, knowledgeable staff are more likely to design processes and deliver services that conform with
customer needs. Individual knowledge affects service quality by (…) reducing process variability (…).” (p. 1724)

Dus als de afdeling, die gaat over het aannemen en ontslaan van personeel, geen goed werk verricht, als zij
zogezegd afwijken van de optimale kwaliteit respectievelijk hun processen niet juist uitvoeren, dan werken er
binnen een organisatie medewerkers, die qua taakuitvoering afwijken van de optimale procesvaardigheid. Als
dezelfde afdeling HRM geen zicht heeft op de wensen en behoeften van de klant, verrichten zij zelf
werkzaamheden die afwijken van de optimale kwaliteit. In dezelfde lijn van verborgen kwaliteitskosten kan
proceskwaliteit dus gekoppeld worden aan de afdeling HRM, alsmede de vaardigheden van de medewerkers,
ongeacht de afdeling waar zij werken. Roth en Jackson (1995) geven aan:
“Organizational knowledge, embedded in internal people and process resources, was the primary determinant of
superior service quality influencing market performance.” (p. 1729)

Singh (2000:16) stelt dat kwaliteit en productiviteit losstaande, maar positief gecorreleerde aspecten van
medewerkers (FLE = FrontLine Employees) zijn:
“Productivity and quality are posited to be distinct aspects of FLE performance that are positively correlated.“

Hieruit blijkt dat de kwaliteit (van de processen) positief gecorreleerd zijn aan de productiviteit van
medewerkers. Een hogere kwaliteit (afwezigheid van fouten) leidt tot een hogere productiviteit, leidt naast
hogere opbrengsten tot lagere kosten en dus tot hogere winsten. Bruns en McKinnon (1993) bespreken de
uitvoeringsjuistheid van inkoop, door te stellen dat de inkoopmanagers worden aangesproken op het
minimaliseren van (dagelijkse) prijsvarianties en het bereiken van een laagste inkoopprijs (kwaliteit van de
inkoopvaardigheid leidt tot hogere effectiviteit en hogere efficiëntie). Ten aanzien van logistiek wordt
aangegeven dat het beschikbaar zijn van voorraden belangrijk is, dat orders op tijd de deur uit kunnen, maar
alles wel tegen de laagst mogelijke kosten (kwaliteit van het logistieke proces leidt tot hogere effectiviteit bij zo
laag mogelijke kosten). Ten aanzien van productie geven zij aan dat het onder andere gaat over verloren
productietijd en capaciteit (proceskwaliteit en efficiëntie).
Indien bij het uitvoeren van processen een betere afstemming op de klant plaatsvindt, treden minder
verborgen kwaliteitskosten op, stijgen de kwaliteit en de productiviteit, alsmede dalen de kosten van de
operationele afdelingen en verbeteren de bedrijfsresultaten.
II.3.3 Wat is efficiëntie? Wat is effectiviteit?
Paragraaf II.3.3 duidt de termen effectiviteit en efficiëntie, ook gericht op de uitvoeringsjuistheid van
processen.
Samenvatting paragraaf II.3.3:
Onder effectiviteit wordt verstaan het bereiken van de gestelde doelen en onder efficiëntie wordt verstaan het
gebruiken van minder middelen om de doelen te bereiken.
Drury (2003: 532/533) geeft aan dat bedrijven, om een voorsprong op de concurrentie te behalen, de kosten
laag moeten houden en kostenefficiënt moeten werken. Drury beschrijft zowel efficiency als effectiviteit:
“Efficiency heeft te maken met het bereiken van een bepaald resultaat met minimaal gebruik van hulpmiddelen of
het behalen van de maximale output met behulp van een gegeven niveau aan inputbronnen. (…) Bij metingen van
de effectiviteit gaat het om de vraag of de actie het gewenste resultaat heeft gehad. Effectiviteit heeft dus te
maken met het behalen van de doelstellingen; een handeling is effectief als deze bereikt wat zij moest bereiken.”

Ambler (2004) geeft een omschrijft effectiviteit als het bereiken van de gestelde doelstellingen en efficiëntie als
het behaalde resultaat gegeven de bepaalde uitgaven. Atkinson et al. (2004) omschrijven efficiënt als:
“Een proceskenmerk dat betrekking heeft op de mate waarin het proces het beoogde resultaat oplevert met
opoffering van zo min mogelijk productiemiddelen.” (p. 823)

Mittal et al. (2005) beschrijven dat efficiëntie gemeten wordt door:
“comparing the inputs it (a decision–making unit) needs to those needed by a combination of the most efficient
units operating under similar conditions to produce the same levels of output.” (p. 548)
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Zij meten het dus niet op intra-afdelings-, maar inter-afdelingsniveau. Krasnikov en Jayachandran (2008) geven
in dezelfde lijn aan dat:
“operations capability is focused on performing organizational activities efficiently and flexibly with a minimum
wastage of resources.(…) Overall, operations capability has been described as focusing on efficient delivery of
quality products and services, cost, and flexibility.” (p. 2/3)

waarbij het bijzonder is dat deze auteurs eigenlijk drie keer een vorm van efficiëntie aanhalen. Mittal et al.
(2005: 554) geven aan dat het nastreven van efficiëntie een verborgen winstmotor voor de organisatie kan zijn.
Echter stellen zij ook dat:
“the concept of firm efficiency and its antecedents are not well understood within the marketing literature.”

In het huidige onderzoek betreft effectiviteit het bereiken van de gestelde doelen en betreft efficiëntie het
bereiken van de gestelde doelen met een zo laag mogelijk verbruik van middelen. Door te streven naar een
hogere kwaliteit van de processen van operationele afdelingen kan met gelijke middelen meer bereikt worden
(een verbetering van effectiviteit) respectievelijk kan hetzelfde bereikt worden met minder middelen (een
verbetering van de efficiëntie).
II.3.4 Heeft uitvoeringsjuistheid een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.3.4 geeft weer of uitvoeringsjuistheid een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten.
Samenvatting paragraaf II.3.4:
Onder uitvoeringsjuistheid wordt in het huidige onderzoek verstaan een verbeterde proceskwaliteit in de vorm
van een hogere kwaliteit, een hogere effectiviteit, een hogere efficiëntie en lagere kosten. Hoe hoger de
uitvoeringsjuistheid van de processen van de operationele afdelingen, hoe beter de bedrijfsresultaten.
Voor productie- en niet-productieafdelingen zou verbeterde proceskwaliteit (‘uitvoeringsjuistheid’) een hogere
productiviteit en een verbetering van effectiviteit en efficiëntie moeten betekenen, resulterende in minder
fouten, meer resultaten én betere resultaten, minder menskracht, minder gebruik van machines, grond- en
hulpstoffen et cetera. Rust et al. (2002) geven aan dat kwaliteitsmanagement vaak óf omzetverbetering door
verbetering van de klanttevredenheid dan wel kostenbesparing door het verbeteren van de interne processen
inhoudt:
“Although some quality improvements may increase revenues and decrease costs simultaneously, efforts to
improve customer-perceived quality usually increase profits through revenue expansion and efforts to improve the
efficiency of internal processes tend to increase profits through cost reduction.” (p. 7/8)

In het huidige onderzoek gaat het juist over een combinatie van de twee zienswijzen: is het mogelijk om door
het beter weten wat de wensen van de klant zijn, beter uitgevoerde processen te krijgen, waardoor er lagere
kosten zijn en dus de bedrijfsresultaten verbeteren? Dit is onderscheidend van Rust et al. (2002) in hun
onderzoek of kostenbesparing en omzetverbetering simultaan kunnen plaatsvinden. Zij halen Deming aan, die
aangeeft dat verbeterde bedrijfsprocessen uiteindelijk leiden tot zowel lagere kosten alsook meer tevreden
klanten, dus dat bedrijven zowel een kosten- als ook een klantgerichte insteek van kwaliteit moeten nastreven.
Echter beschrijven zij ook dat het nastreven van deze duale insteek voor bedrijven niet mogelijk blijkt, onder
andere omdat organisaties er niet op ingericht zijn:
“A dual emphasis (cost & revenue) may not be possible because many firms have not developed organizational
structures that link areas of the firm involving customers and costs. Moreover, functional differences often reduce
the effectiveness of existing structures.” (p. 11)

Mittal et al. (2005) gaan verder in de denkwijze van Rust et al. (2002), waarbij zij aantonen dat het bereiken (in
plaats van het nastreven) van een dual emphasis wél leidt tot hogere winstgevendheid, ondanks het gegeven
dat het nastreven van efficiëntie en omzetverbetering voortkomen uit twee zeer verschillende organisatie
theorieën. Voorts geven zij aan dat het nastreven van óf meer omzet (revenue-oriented) óf lagere kosten (costoriented) suboptimale resultaten oplevert.
In het huidige onderzoek vindt het bereiken van lagere kosten via op een andere manier plaats, namelijk niet
door het verbeteren van de bedrijfsprocessen, waardoor de klant meer tevreden wordt, maar door het centraal
stellen van de wensen van de klant, waardoor de bedrijfsprocessen verbeteren, waardoor de kosten verlagen.
Als de wensen van de klant als uitgangspunt van de organisatorische activiteiten van alle bedrijfsafdelingen
worden genomen, dan zijn alle afwijkingen van de optimale processen om te komen tot het vervullen van deze
klantwensen kostenverhogende kwaliteitskosten. Verbetering van de uitvoeringsjuistheid van de operationele
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processen door beter inzicht in de wensen van de klant zou derhalve moeten leiden tot hogere productiviteit,
hogere effectiviteit en hogere efficiëntie en lagere kosten.
Kumar et al. (2008) omschrijven de bronnen van verbetering van prestaties als volgt:
“Conceptual models propose that, all else being equal, improved productivity can come from (1) more efficiently
creating value – achieving equal response as before but with less input – and (2) efficiently creating more value –
achieving greater resource-produced value than before.” (p.53)

Met deze omschrijving van verbetering van prestaties in het algemeen, gekoppeld aan het krijgen van betere
informatie over de wensen van de klant, wordt in het huidige onderzoek bekeken of de overige non-marketing
afdelingen binnen een organisatie efficiënter en effectiever kunnen werken, wanneer zij betere klantinformatie
(van de afdeling marketing) zouden krijgen.
In het huidige onderzoek wordt gekeken of het mogelijk is om met behulp van betere klantkennis een hogere
proceskwaliteit te leveren (lees: afwezigheid van verborgen kwaliteitskosten in de procesvaardigheden), niet
alleen voor de productieafdeling, maar voor alle operationele afdelingen. Die optimale juistheid van uitvoering
van de individuele procesvaardigheden zou moeten leiden tot een hogere productiviteit, een hogere
effectiviteit en efficiëntie van de operationele afdelingen, waardoor betere bedrijfsresultaten worden bereikt.
II.3.5 Welke operationele vaardigheden worden onderzocht?
Om te onderzoeken of het delen van informatie over de klant en de klantwensen leidt tot een verbetering van
de uitvoering van de operationele procesvaardigheden worden een aantal bedrijfsafdelingen tegen het licht
gehouden. De keuze voor deze operationele afdelingen is afgeleid van de ‘core business processes’ (Day, 1994:
70) en resulteert in het onderzoeken van de uitvoeringsjuistheid van processen van:
selling (and communications)
(verkoop en klantcontact)
human resources
(HRM / personeelszaken)
service delivery
(houding van het personeel)
procurement
(inkoop en voorraadlogistiek)
order fulfillment
(distributie)
manufacturing
(productie)
finance/ resource allocation and control
(boekhouding / financiën)
Het kernproces ‘service delivery’ is aangevuld met hetgeen Hesket et al. (1997, p.19) vatten onder ‘operating
strategy and service delivery system’, waarbij de tevredenheid, vaardigheden, loyaliteit, productiviteit en
kwaliteit van dienstverlening en andere output worden meegenomen. Ook is het uitgebreid met hetgeen Stull
et al. (2008) onder ‘tuned in’ verstaan – betrokken en meedenkend personeel.
In hoofdstuk II.4 worden deze bedrijfsafdelingen op iedere keer dezelfde wijze besproken in ongeveer twee
pagina’s per afdeling. Doelstelling hiervan is het aantonen dat iedere afdeling -middels een hogere
uitvoeringsjuistheid van haar processen- direct bijdraagt aan de bedrijfsresultaten.
Samenvatting paragraaf II.3.5:
De samenvoeging van relevante literatuur met betrekking tot bovenstaande afdelingen en haar processen
toont aan dat een verbeterde uitvoeringsjuistheid van de procesvaardigheden van deze afdelingen leidt tot een
hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op die afdeling, resulterende in een hogere productiviteit bij lagere
kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten ten goede komt.
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II.4

Processen operationele afdelingen

In hoofdstuk II.4 wordt stilgestaan bij de processen van verschillende operationele afdelingen, om te
onderzoeken of deze processen een direct effect hebben op de bedrijfsresultaten. In totaal worden zeven
verschillende afdelingen onder de loupe genomen, te weten: verkoop en klantcontact, HRM/personeelszaken,
distributie, inkoop en voorraadlogistiek, productie, boekhouding en financiën. De laatste ‘afdeling’ betreft de
houding van de medewerkers. Door een beeld te geven van de vereiste vaardigheden van deze afdelingen
worden aan het eind van hoofdstuk II.4 het tweede domein gespecificeerd (Churchill, 1979).
II.4.1 Heeft de afdeling verkoop & klantcontact een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.1 onderzoekt of de afdeling verkoop en klantcontact een direct effect heeft op de
bedrijfsresultaten. Deze mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 12.
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Figuur 12. Heeft verkoop een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.1:
De afdeling verkoop en klantcontact is een belangrijke afdeling voor ieder bedrijf, omdat daar de contacten
met de klanten worden gelegd en onderhouden. Hoe beter de processen en vaardigheden van deze afdeling
worden uitgevoerd, hoe beter de verkoopresultaten zijn, hoe beter de bedrijfsresultaten (met name de topline) zijn. De samenvoeging van relevante verkoopliteratuur toont dat een betere uitvoering van de
procesvaardigheden op de afdeling verkoop kan leiden tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op
die afdeling, resulterende in een hogere productiviteit bij lagere kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten
ten goede komt.
Omdat de afdeling verkoop en klantcontact een belangrijke taak binnen iedere organisatie heeft met
betrekking tot het verwerven van opdrachten van klanten, stellen Bruns en McKinnon (1993):
“Because of the importance of sales to the success of a company, it should surprise no one that virtually every
manager in every firm was interested in the rate and flow of orders.” (p. 99)

Als de afdeling verkoop beter werkt, dan worden meer cold leads omgezet naar hot leads, meer hot leads
omgezet naar daadwerkelijke opdrachten, dan is de afstemming tussen verkoop en andere afdelingen van het
bedrijf beter, waardoor er minder onduidelijkheden zijn. En bij een hogere effectiviteit van de medewerkers
van de afdeling verkoop, zullen er ook minder debiteuren openstaan. Daarnaast wordt de rol van ‘front line
employees’ in veel literatuur als belangrijk element van het naleven van de bedrijfswaarden gezien en als
belangrijk onderdeel in het streven naar klanttevredenheid (Wang, Beatty en Liu, 2012).
Kumar et al. (2006) doen een veldonderzoek naar de wijze waarop de verkoop- en bedrijfsresultaten beter
worden door het toevoegen van kennis van de klant. In dit onderzoek tonen zij aan dat een verhoogde
effectiviteit en efficiëntie van verkoop een gevolg is van betere kennis van en over de klanten. De verhoogde
effectiviteit en efficiëntie van de afdeling verkoop leidt vervolgens tot betere bedrijfsresultaten in de vorm van
hogere omzet, lagere kosten en hogere winstgevendheid.
Bij een hogere efficiëntie van de afdeling verkoop zullen er in dezelfde tijd meer orders kunnen worden binnen
gehaald, zal er met minder mensen meer werk verricht worden. Kumar et al. (2008) geven aan dat:
“Thus, the model improves efficiency of targeting (…) Thus, an approximately similar absolute value of revenues is
generated at a much lower level of investments (…) significantly higher revenue is generated at investments that
are similar to the previous levels.” (p. 64)
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Als de afdeling verkoop en klantcontact een hogere mate van uitvoeringsjuistheid van processen beoogt, dan
zal dat naar voren komen uit een hogere mate van klantgerichtheid op de afdeling. Reichheld en Sasser (1990)
geven het voorbeeld van de leverancier van kantoorspullen Staples, wiens telemarketers er achter probeerden
te komen welke klanten wat wilde hebben, zodat dit in de mailing naar die klanten gestopt kon worden, in
plaats van proberen om alles aan iedereen te verkopen. Day (1994) noteert het volgende:
“The overall objective is to demonstrate a pervasive commitment to a set of processes, beliefs and values,
reflecting the philosophy that all decisions start with the customer and are guided by a deep and shared
understanding of the customer’s needs and behavior and competitors’ capabilities and intentions, for the purpose
of realizing superior performance by satisfying customers better than competitors.” (p. 45)

Door de klantwensen te verwerken in de mailingen, kunnen minder mailingen meer orders opleveren, zijnde
een hogere effectiviteit en een hogere efficiëntie.
Hoe meer er gewerkt wordt naar een hogere uitvoeringsjuistheid, hoe meer de afdeling verkoop en
klantcontact betere en snellere beslissingen neemt, omdat klanten niet willen wachten op antwoorden.
Daardoor weten ze de orders ook sneller binnen te halen. Kumar et al. (2008: 60) meten de waarde die klanten
voor het bedrijf betekenen onder andere door ‘het aantal contacten per aankoop’, daarmee indicerend dat
minder contacten nodig zijn bij verhoogde klantkennis, resulterende in het sneller binnen halen van orders.
Een beter presterende verkoopafdeling hoeft minder kortingen te verlenen om toch de opdrachten binnen te
halen en er worden geen beloftes gedaan, die vervolgens niet nagekomen kunnen worden. Cespedes (1995:
52) noemt dit de formele en informele ‘beloftes’ die de verkopers doen tijdens het verkoopproces.
Een effectieve afdeling verkoop kan hogere verkoopprijzen vragen én krijgen en heeft minder ‘nee-verkopen’.
Kaplan en Norton (2004) geven aan dat hogere kwaliteit van de verkopers omgezet moet kunnen worden naar
meer verkopen en een hogere marge.
Een afdeling verkoop die effectiever en efficiënter werkt, zal beter dan geplande resultaten halen. Kumar et al.
(2008) schrijven hier het volgende over:
“We find that the revenues and, thus, profits increased between the pre-experimental en experimental periods for
the control group. The improvement in revenues and profits for the control group is attributable to the better
performance of the proposed model in identifying the customers who are expected to purchase in each product
category.” (p.63)

Op een efficiënt werkende afdeling verkoop werken niet te veel medewerkers en blijven de kosten laag. Kumar
et al. (2008) geven aan dat een beter geïnformeerde verkoopafdeling lagere verkoopkostenheeft , mede omdat
minder centrale coördinatie en aansturing nodig is. Minder aansturing is minder personeel is minder kosten.
Tevens geven zij aan:
“For example, by understanding each customer’s total needs, a firm can design a single, consistent message,
leading to a lower number of sales calls required to complete a sale.”(p. 51)

Een lager aantal verkoopgesprekken biedt de mogelijkheid om dezelfde resultaten met minder mensen te
realiseren.
Kumar et al. (2008) tonen aan dat beter inzicht in de wensen van de klant in het algemeen resulteert in betere
resultaten van de afdeling verkoop, in het bijzonder in het verhogen van de omzet, het verlagen van de kosten
en het verbeteren van de winstgevendheid:
“The experiments show that adopting a customer-focused sales campaign can significantly increase firm profits
and return on investment.” (p. 50)
“Our study shows that the promise of a customer focus, at least in customer-facing activities, such as sales calls,
can be realized by (1) understanding each customer’s needs, (2) customizing the firm’s offerings to customer
needs, and (3) coordinating sales calls across product silos to deliver a consistent and single message to the
customer. (…) Our results add to the literature that provides empirical evidence that marketing decision support
models, especially choice models, can improve the ROI of marketing actions.”
“The success of a customer-focused sales campaign depends on the firm translating the better understanding of
customer needs into coordinated sales calls that deliver a consistent and single message to the consumers.” (p. 65)
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Meer algemeen stellen zij dat:
“Higher profits can be obtained from cost reduction (greater efficiency), revenue growth (greater effectiveness) or
both. Improved efficiency of targeting implies that the organization is able to reduce the campaign costs while
maintaining overall revenue levels. (…) An improved effectiveness of targeting implies a match between customer
needs and either the type of message or the timing of the message.” (p. 51)

De samenvoeging van de verkoopliteratuur toont aan dat een hogere uitvoeringsjuistheid van de processen van
de afdeling verkoop en klantcontact een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie bewerkstelligt op deze
afdeling tegen lagere kosten. Dit heeft een direct effect op de bedrijfsresultaten.

41

II.4.2 Heeft de afdeling HRM / personeelszaken een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.2 onderzoekt of de afdeling HRM / personeelszaken een direct effect heeft op de
bedrijfsresultaten. Deze mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 13.
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Figuur 13. Heeft HRM een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.2
De afdeling HRM / personeelszaken heeft een belangrijke invloed op de bedrijfsresultaten. Een samenvoeging
van de HRM literatuur toont aan dat een betere uitvoering van de procesvaardigheden op de afdeling HRM /
personeelszaken leidt tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op de eigen en andere afdelingen,
resulterende in een hogere productiviteit bij lagere kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten ten goede
komt.
De afdeling Human Resource Management of personeelszaken heeft een belangrijke taak binnen ieder bedrijf,
omdat zij de personeelsleden enerzijds aannemen en begeleiden, anderzijds ontslaan indien noodzakelijk. Dyer
en Reeves (1995) omschrijven het als volgt:
“Thus, SHRM’s (Strategic Human Resources Management) spreading popularity owes much to the explicit promise
of greater organizational effectiveness achievable, according to the dominant models, through the development of
internally consistent bundles of human resources practices – human resource strategies – which are properly
matched or linked to extant organizational contexts, most notably business strategies.” (p. 657)

Huselid en Becker (1997) tonen aan dat de effectiviteit van HRM (systemen) positief effect hebben op de
bedrijfsresultaten. Becker, Huselid, Pickus en Spratt (1997) geven aan dat het implementeren van een HPWS
(High Performance Work System) kan leiden tot verbeteringen in de marktwaarde van een bedrijf tussen de
$15.000 en $60.000 per medewerker. In 2004 stellen Bowen en Ostroff:
“Based on research evidence to date, it is becoming increasingly clear that the HR system is one important
component that can help an organization become more effective and achieve a competitive advantage.” (p. 203)

Er is veel geschreven over de koppeling tussen HRM / personeelszaken en de resultaten van een bedrijf (Guest
et al., 2003). Delaney en Huselid (1996) schrijven het simpel op:
“(…) professionals and academics have long asserted that the way in which an organization manages people can
influence its performance.” (p. 949)

Huselid en Becker (1997) komen tot de conclusie dat één standaardafwijking verbetering van de HRM systemen
gelijk staat aan een verbetering van aandeelhouderswaarde ter grootte van $41.000. Patterson et al. (2004)
geven echter aan dat de koppeling tussen HRM en de winstgevendheid van de organisatie uitsluitend loopt via
verbeterde productiviteit. Bowen en Ostroff (2004) stellen dat het streven naar een betere efficiëntie van de
organisatie verloopt via de afdeling HRM:
“That is, given some strategic goal such as service, efficiency or quality, a set of HRM practices should be devised
to help direct human resources in meeting this goal. To be effective in terms of content, the foci of the RHM
practices must be designed around a particular strategic focus, such as service or innovation.” (p. 206)

Barber et al. (2005) geven aan dat:
“in a people business (…) it takes only a 5% increase in employee productivity or a 5% reduction in employee costs
to increase profits by 25% of assets.” (p. 82)
“Because employees represent both the major cost and the major driver of value creation (in a people business),
people-management moves that lead to even small changes in operational performance can have a major impact
on returns.” (p. 84)

Hoe zouden de resultaten eruit zien als de afdeling HRM / personeelszaken haar taken zou uitvoeren op het
punt van optimale effectiviteit en optimale efficiëntie? In de literatuur wordt een duidelijke koppeling gemaakt
tussen de kwaliteit van uitvoering van HRM werkzaamheden en de resultaten, zoals geleverd door de
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medewerkers en de resultaten van het bedrijf in het algemeen. Becker en Gerhart (1996) leggen de link met de
operationele meetwaarden waar HRM een impact op zou kunnen hebben:
“Alternatively, multi-facility studies within a single industry group or company, and case studies of single firms or
plants provide a clear, if more narrow picture of the mechanisms by which HR systems might create value. Capital
market measures of performance are not available at the facility level, but there are generally other meaningful
measures such as cycle time, customer satisfaction, productivity, scrap rates and so forth that are conceptually
linked with firm performance.” (p. 792)

Uitgaande van een optimaal uitvoeringsjuistheid van de processen van de afdeling HRM, zou dat betekenen dat
deze afdeling selectiecriteria hanteert die zijn afgestemd op wat klanten belangrijk vinden. Reichheld en Sasser
(1990) geven het voorbeeld van verzekeraar MBNA America , die klanten (‘customer advocates’) laten
deelnemen in alle belangrijke HRM-beslissingen.
Een van de taken van de afdeling HRM / personeelszaken is het aannemen van het best mogelijke personeel
(Dyer en Reees, 1995). Op het moment dat de beste medewerkers worden aangenomen, zullen de resultaten
van het bedrijf stijgen. Delaney en Huselid (1996) omschrijven het als volgt:
“Employees can be hired via sophisticated selection procedures designed to screen out all but the very best
potential employees. Indeed, research indicates that selectivity in staffing is positively related to firm
performance.” (p. 951)

Doyle en Wong (1997) geven aan dat succesvolle bedrijven gekenmerkt worden doordat zij in staat zijn om
goed personeel te selecteren. Patterson, West en Wall (2004: 651) stellen dat het selecteren van medewerkers
met meer vaardigheden een belangrijk onderdeel van HRM betreft.
Een andere taak van de afdeling HRM / personeelszaken is het zorgen voor een goede teamsamenstelling van
medewerkers, waarbij de best-presterende medewerkers behouden worden. Becker en Huselid (1999) geven
hier het voorbeeld van Praxair:
“Praxair has explicitly recognized this challenge associated with keeping the best people by giving additional
attention to creating a work environment and career opportunities that will encourage their best people to stay,
allowing Praxair to avoid being drawn in to a ‘bidding war’ for the best available talent.” (p. 292)

De uitvoeringsjuistheid van de processen van de afdeling HRM / personeelszaken kan ook beoordeeld worden
door te kijken naar de hoeveelheid tijd die verloren gaat voor productie. Als er niet gewerkt kan worden omdat
er geen mensen zijn, is er sprake van verloren productietijd. Pfeffer (1994) geeft het voorbeeld van de
Amerikaanse overheid die in één jaar tijd $522 miljoen besteed aan externe inhuur, omdat ze te weinig eigen
personeel hadden om het werk te kunnen verrichten.
Als de afdeling HRM / personeelszaken effectief werkt, dan zou dit moeten resulteren in lagere
personeelskosten, omdat minder mensen hetzelfde werk verrichten. Dit komt duidelijk naar voren in een
voorbeeld door Pfeffer (1994), die aangeeft dat na een reorganisatie van de taken en werkzaamheden de
teams van het Amerikaanse bedrijf Shenandoah met 10% minder mensen 50% meer werk verrichtten. Ook
geeft Pfeffer (1994) aan dat Southwest Airlines minder medewerkers nodig heeft om dezelfde hoeveelheid
klanten te verwerken ten opzichte van concurrenten.
Als de afdeling HRM / personeelszaken effectief werkt, dus de juiste mensen aantrekt, dan is er minder
supervisie nodig. Betere mensen hebben minder toezicht nodig om het juiste werk uit te voeren. Dus een
hogere mate van effectiviteit van HRM / personeelszaken blijkt uit lagere kosten voor supervisie en toezicht.
Patterson et al. (2004) geven aan dat een ‘higher self-efficacy’ leidt tot lagere kosten voor indirecte
ondersteuning in de vorm van supervisie, waardoor de personeelskosten dalen en de productiviteit toeneemt.
De samenvoeging van de HRM-literatuur toont aan dat een hogere uitvoeringsjuistheid van de processen van
de afdeling HRM / personeelszaken een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie bewerkstelligt op deze
afdeling tegen lagere kosten. Dit heeft een direct effect op de bedrijfsresultaten.
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II.4.3
Heeft de houding van de medewerkers een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.3 onderzoekt of de houding van de medewerkers een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten.
Deze mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 14.
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Figuur 14. Heeft de houding van medewerkers een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.3:
Dat de houding van het personeel bijdraagt aan de bedrijfsresultaten is duidelijk: hoe meer betrokkken het
personeel, hoe beter het bedrijfsresultaat. De samenvoeging van literatuur rondom de houding van de
medewerkers toont aan dat een betere uitvoering van de procesvaardigheden door een betere houding van de
medewerkers leidt tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitgevoerd werkzaamheden,
resulterende in een hogere productiviteit bij lagere kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten ten goede
komt.
Thomson, De Chernatony, Argabrifht en Khan (1999) stellen dat de houding van personeel een belangrijke
invloed heeft op de effectiviteit en efficiëntie waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hall (1993)
noemt de houding van medewerkers ‘intangible resources’ die weliswaar niet op de balans staan, maar wel een
belangrijke bron van toekomstige inkomsten zijn. Een constructieve houding van personeel is vooral van
belang, omdat er steeds meer gewerkt wordt in een dienstverlenende rol dan in een producerende rol (Cronin
and Taylor, 1992; Guest et al., 2003), waardoor de houding van de medewerker ook steeds belangrijker wordt.
Barnes et al. (2004) stellen dat medewerkers door het management als een belangrijk onderdeel van het
bedrijf worden gezien en bijdragen aan de bedrijfsmatige effectiviteit. Hetzelfde wordt door Homburg et al.
(2009) omschreven als zij Rucci, Krin en Quinn citeren:
“The basic elements of an employee-customer-profit model are not difficult to grasp. Any person with even a little
experience (…) understands intuitively that there is a chain of cause and effect running from employee behavior to
customer behavior to profits.” (p. 38)

De houding van het personeel wordt bepaald aan de hand van de mate waarin het personeel zich extra wil
inzetten om betere resultaten voor de organisatie te boeken (Schuler en Jackson, 1987). Heskett, Sasser en
Schlessinger (1997) geven het voorbeeld van Southwest Airlines, waarbij het personeel hard werkt om het
laden en lossen van de vliegtuigen sneller te laten verlopen, waardoor deze luchtvaartmaatschappij 40 procent
meer piloot- en vliegtuiggebruik hebben dan hun concurrenten. Ook Thomson et al. (1999) komen tot de
conclusie dat uit onderzoek blijkt dat hoe meer betrokken medewerkers zijn bij hun werk, hoe groter de kans
op betere prestaties is. Kirca et al. (2005) leggen een duidelijk verband tussen market orientation en
bedrijfsmatige betrokkenheid van de medewerkers, waardoor zij meer overhebben voor het bedrijf.
Hoe meer de medewerker gericht is op het vervullen van de wensen van de klant, hoe beter de wensen van de
klant ingevuld zouden moeten worden. Reichheld en Sasser (1990) geven aan dat als personeelsleden de
mogelijkheden geboden wordt om zelf de problemen van klanten (direct) op te lossen, dat de medewerkers
met meer plezier hun werk verrichten en klanten langer blijven. Heskett et al. (1997) geven aan dat het kunnen
vervullen van de wensen van de klant een van de belangrijkste bronnen van tevredenheid van de medewerker
is, waarbij het kunnen voldoen aan de wensen van de klant een twee keer zo hoge medewerkertevredenheid
oplevert dan het niet kunnen voldoen aan de wensen van de klant. Pfeffer (1994) geeft aan dat Wal-Mart het
belang inziet van personeel dat klantgericht werkt, omdat zij weten dat een belangrijk deel van hun succes
afkomstig is van een afdeling klantenservice die per regio weet wat klanten belangrijk vinden. Ook Doyle en
Wong (1997) geven aan dat de houding van het personeel ten aanzien van het vervullen van de wensen van de
klant een belangrijke reden van succes is voor veel succesvolle bedrijven.
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De gedachte is dat meer betrokken personeel meer waarde levert dan niet-betrokken personeel.
Betrokkenheid wordt door Thomson et al. (1999) omschreven als ‘an enduring desire to maintain a valued
relationship’, waarna ze aangeven dat:
“An employee’s commitment leads to personal identification with the organisation, psychological attachment,
concern for the future welfare of the organisation, and loyalty.” (p. 822)

Pfeffer (1994) geeft aan dat tijdelijk personeel minder loyaal, minder betrokken en minder extra inzet vertoont
ten opzichte van de organisatie, waardoor er minder geproduceerd wordt, deze medewerkers minder
gemotiveerd zijn, waardoor de kosten ‘large and sometimes subtle’ zijn. Barth et al. (1998) schrijven dat juist
deze intangible assets een belangrijk onderdeel zijn van en voor de bepaling van de waarde van de hele
organisatie. Ook Doyle en Wong (1997) geven aan dat gemotiveerd personeel een belangrijke factor is. Uit
onderzoek (Patterson et al. 1997, geciteerd in Thomson et al. (1999)) blijkt dat 13 procent van de variatie van
de winstgevendheid van bedrijven verklaard kan worden door de mate van betrokkenheid van de medewerkers
van die bedrijven.
Om de efficiëntie van personeel te meten, kan gekeken worden of met dezelfde hoeveelheid mensen meer
resultaten worden geboekt respectievelijk of met minder mensen dezelfde resultaten worden bereikt. Schuler
en Jackson (1987) geven in dit licht als voorbeeld het bedrijf L.L. Bean, waar de verkopen een tienvoud zijn
toegenomen terwijl qua personeel er slechts een vijfvoudige toename is.
Meer flexibel personeel is makkelijker inzetbaar en dit zou moeten leiden tot een hogere efficiëntie en dus tot
lagere kosten (Schuler en Jackson, 1987). Heskett et al. (1997) geven het voorbeeld van de multi-inzetbaarheid
van het personeel van Southwest Airlines, waardoor de productiviteit per medewerker omhoog schiet. Dyer en
Reeves (1995) geven een voorbeeld van een autofabrieken, waarbij die fabrieken met een hoge flexibiliteit van
het personeel minder productie-uren per auto nodig hadden.
Uit de literatuur blijkt dat een hoog verloop van personeel (Dyer en Reeves, 1995) niet goed is voor de
resultaten van een organisatie. Buiten de kosten van het opnieuw aannemen van personeelsleden, geeft
verloop ook andere inzichten. Heskett et al. (1997) geven aan dat niet alleen de kosten van het aannemen,
inhuren en trainen van de nieuwe garde veel geld kost, maar ook een lagere productiviteit per medewerker
oplevert, alsmede dat klanten minder tevreden zijn. Zij geven ook aan dat een laag verloop gekoppeld kan
worden aan een hoge klanttevredenheid. Een hoog verloop van personeel is niet bevorderlijk voor het behalen
van goede bedrijfsresultaten. Hesket et al. (1997) geven het voorbeeld van Taco Bell:
“Taco Bell has discovered that the 20 percent of the stores with the lowest turnover rates enjoy double the sales
and 55 percent higher profits than the 20 percent of stores with the highest employee turnover rates.” (p. 33)

Een hoge kostenpost binnen het domein personeel betreft de kosten van ziekteverzuim (Dyer en Reeves,
1995). Hoe lager het ziekteverzuim, hoe hoger de opbrengsten per medewerker, hoe hoger de
winstgevendheid van de organisatie.
Een mooi voorbeeld van de noodzaak om te komen tot ‘beter personeel’ wordt gegeven door Schuler en
Jackson (1987):
“Concerned about depending too heavily on one cyclical industry, president Charles D. “Chad” Frost made several
attempts to diversify the business, first into manufacturing lawn mower components and later into materialhandling systems, such as floor conveyors and hoists. These attempts failed. The engineers didn’t know how to
design unfamiliar components, production people didn’t know how to make them, and sales people didn’t know
how to sell them. Chad Frost diagnosed the problem as inflexibility. “We had single-purpose machines and singlepurpose people”, he said, “including single-purpose managers”.” (p. 213)

De samenvoeging van literatuur rondom de houding van personeel toont aan dat een hogere
uitvoeringsjuistheid van de processen door het personeel een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie
bewerkstelligt tegen lagere kosten. Dit heeft een direct effect op de bedrijfsresultaten.
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II.4.4 Heeft de afdeling inkoop en voorraadlogisitiek een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.4 onderzoekt of de afdeling inkoop en vooraadlogistiek een direct effect heeft op de
bedrijfsresultaten. Deze mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 15.
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Figuur 15. Heeft inkoop een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.4:
De afdeling inkoop heeft een belangrijke invloed op de financiële resultaten van een bedrijf. Een samenvoeging
van relevante inkoopliteratuur toont dat een betere uitvoering van de procesvaardigheden op de afdeling
inkoop kan leiden tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op die afdeling, resulterende in een
hogere productiviteit bij lagere kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten ten goede komt.
Thompson en Martin (2010) geven aan dat de afdeling inkoop omvat:
“the function or process of purchasing any inputs used in the value chain, as distinct from issues of their
application.” (p. 167)

Als de afdeling inkoop en voorraadlogistiek op het punt van optimale kwaliteit werkt, dan zou dat moeten
blijken uit een betere koppeling tussen inkoop, productie, service en distributie. Patterson et al. (2004) geven
aan dat een betere afstemming tussen de verschillende delen binnen een organisatie leidt tot lagere kosten,
snellere doorlooptijden en minder productieproblemen.
Dat het nastreven van een hoge kwaliteit op de afdeling inkoop en voorraadlogistiek waardevol kan zijn, blijkt
uit Ittner en Larcker (1996), die aangeven dat 20 tot 50 procent van het budget van (bijvoorbeeld) de afdeling
inkoop op gaat aan ‘non-conformance costs’.
Als de afdeling inkoop en voorraadlogisitiek effectief en efficiënt werkt, dan zou dit moeten blijken uit een
planning die beter overeenkomt met de daadwerkelijke vraag naar grond- en hulpstoffen vanuit het bedrijf,
hetgeen weer zou moeten leiden tot kortere doorlooptijden. Patterson et al. (2004) geven dit expliciet aan.
Ook Thompson en Martin (2010) spreken hierover:
“inbound logistics: careful and thoughtful handling to ensure that incoming materials are not damaged and are
easily accessed when necessary, and the linking of purchases to production requirments, especially important inthe
case of JIT manufacturing systems.” (p. 171)

Betere processen moeten blijken uit een hogere mate van flexibiliteit van de processen van de afdeling. Bruns
en McKinnon (1993) stellen dat met name bij een lage voorraadstand er extra flexibiliteit van de afdeling wordt
gevraagd om te kunnen blijven voldoen aan de veranderen wensen van de uiteindelijke afnemer.
Als de processen van de afdeling inkoop en voorraadlogistiek beter verlopen, dan blijkt dat uit een hoge
beschikbaarheid van producten ondanks lage voorraden, minder opbouw van voorraad als productiebuffer en
minder restant van voorraad van het verkeerde type. Het uiteindelijke gevolg hiervan is dat er minder geld vast
zit in alle voorraden (grond- en hulpstoffen, voorraad onderhanden werk en voorraad eindproduct. Dyer en
Nobeoka (2000) geven aan dat toeleveranciers van Toyota door het nastreven van een ‘lean production’ tot
70% minder voorraad hadden. Ook Patterson et al. (2004) behandelen dit uitgebreid. Thompson en Martin
(2010) spreken van snelle afhandeling van gereed product naar de uiteindelijke klant.
Reijniers, Gaspersz, Marijnen en Roddeman (2009) noemen de afdeling inkoop ‘de vergeten winstbron’. Zij
geven aan dat inkoopvoordelen zich niet alleen beperken tot directe financiële voordelen:
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“Van het verkrijgen van de laagste inkoop (transactie)prijs tot het reorganiseren van het inkooppakket en het
leveranciersbestand (zoals het bundelen van inkoopvolumes en het minimaliseren van het aantal leveranciers),
‘time-to-market’ door leveranciersinnovatie, alsmede het (re)organiseren van de inkoopprocessen om de
proceskosten te verlagen (‘total cost’-denken).” (p. 19)

Een samenvoeging van literatuur rondom de afdeling inkoop en voorraadlogistiek toont aan dat een hogere
uitvoeringsjuistheid van de processen op deze afdeling een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie
bewerkstelligt tegen lagere kosten. Dit heeft een direct effect op de bedrijfsresultaten.
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II.4.5 Heeft de afdeling distributie een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.5 onderzoekt of de afdeling distributie een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten. Deze
mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 16.
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Figuur 16. Heeft distributie een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.5:
De afdeling distributie heeft een dubbele belangrijke taak binnen een bedrijf; enerzijds hebben zij contact
met de klanten bij het afleveren van de goederen, anderzijds hebben ze zicht op de voorraden. Een goed
opererende afdeling distribtutie is van groot belang voor ieder bedrijf. Een samenvoeging van relevante
distributieliteratuur toont aan dat een betere uitvoering van de procesvaardigheden op de afdeling distributie
kan leiden tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op die afdeling, resulterende in een hogere
productiviteit bij lagere kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten ten goede komt.
Ook de afdeling distributie heeft belangrijke taken binnen een organisatie. Het is van belang om inzicht te
krijgen in de taken van deze afdeling, zodat gemeten kan worden in welke mate de taken optimaal worden
uitgevoerd. Decarlo (2011) stelt:
“A critical issue facing companies today is how to effectively and efficiently distribute and sell products in the
marketplace. The tough competitive landscape is forcing managers to dissect every aspect of their operations in an
attempt to improve productivity, reduce costs, and, at the same time, meet customer demands. Increasingly, many
organizations are realizing that the distribution channel not only represents an untapped opportunity for major
efficiency gains but, if properly configured, can enhance a company’s ability to respond tocustomer needs in a
cost-effective manner.” (p. 201)

Een effectief en efficiënt werkende afdeling distributie kenmerkt zich door een goede afstemming met
producenten, distributeurs en verkooppunten. Cohen, Cull, Lee en Willen (2000) geven aan dat een betere
afstemming (van klant tot aan leverancier en vice versa) leidt tot een hogere beschikbaarheid van de gevraagde
producten, tot een hogere efficiëntie en tot lagere kosten en uiteindelijk een hogere klanttevredenheid:
“Saturn’s approach enabled it to meet customers’ needs effectively and efficiently through alignment of its servicenetwork strategy with the urgency, or criticality, of a customer’s need.” (p. 98)

Een afdeling distributie waarbij de processen optimaal werken, kent een betere aflevering en een betere
dienstverlening hieromtrent. Zoals Cohen et al. (2000) aangeven:
“Companies that match their parts-supply strategy to the criticality of the customer’s need for the part can
dramatically improve customer satisfaction in after-sales interactions.” (p. 93)

Door een efficiënt en effectief werkende afdeling distributie zijn er lagere voorraadkosten en heeft de
organisatie minder artikelen op voorraad liggen. Dit wordt herhaaldelijk aangetoond door Cohen et al. (2000):
“The major concern within Saturn initially was from the financial managers. The provisions to cover retailer costs
and to take back unsold parts worried them, but once it was demonstrated that the system worked – higher
service with less inventory – there was uniform acceptance.” (p. 98)

Een samenvoeging van literatuur rondom distributievaardigheden toont aan dat een hogere
uitvoeringsjuistheid van de processen op deze afdeling een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie
bewerkstelligt tegen lagere kosten. Dit heeft een direct effect op de bedrijfsresultaten.
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II.4.6 Heeft de afdeling productie een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.6 onderzoekt of de afdeling productie een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten. Deze
mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 17.
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Figuur 17. Heeft productie een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.6:
Uit de literatuur komt duidelijk naar voren dat de afdeling productie een direct effect heeft op de (financiële)
bedrijfsresultaten. Een betere uitvoering van de procesvaardigheden op de afdeling productie leidt tot een
hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op die afdeling, resulterende in een hogere productiviteit bij lagere
kosten, hetgeen de algehele bedrijfsresultaten ten goede komt.
Een van de meest essentiële taken binnen een organisatie is de afdeling waar de productie plaatsvindt, de
afdeling waar wordt gemaakt wat de klant heeft gevraagd en voor gaat betalen. Slack, Chambers en Johnston
(2010) omschrijven de productie afdeling als volgt:
“The operations function is the part of the organization that is responsible for the activity of managing
the resources which produce and deliver products and services.” (p. 4)
We treat much of the product/service development, technical and infmation systems activities and
some of the human resource, marketing, and accounting and finance activities as coming within the
sphere of operations management.” (p. 5)
Ook deze afdeling kent een optimale uitvoeringsjuistheid. Dat dit grote financiële gevolgen kan hebben, blijkt
uit Ittner en Larcker (1996; np):
“Assuming production of the same output with fewer inputs (…) the average annual reductions in
defect and scrap rates in these areas reduced costs by more than $800,000 per year. Additional
analyses (not reported) indicated that these gains were largely due to reduced factory congestion,
downtime, and schedule delays, less tangible benefits that are typically omitted from traditional costof-poor-quality systems.”
Op een effectief en efficiënt werkende afdeling productie worden meer goederen geproduceerd (in dezelfde
tijd), komt minder afval (verspilling) vrij tijdens de productie en worden er minder fouten gemaakt tijdens de
productie. Reichheld en Sasser (1990) beschrijven het proces waarbij producenten er achter kwamen hoe
‘kwaliteit’ meer was dan het voorkomen van afval tijdens het productieproces. Ittner en Larcker (1996) geven
aan dat bedrijven met een hoger kwaliteitsniveau van productie minder afval produceren, meer productief zijn,
minder fouten maken en minder voorraden hoeven aan te houden. Dyer en Nobeoka (2000) geven aan dat
door meer te streven naar ‘lean production’ de toeleveranciers van Toyota een tot 120% hogere productiviteit
bereikten. Zij geven eveneens een voorbeeld van een autospuiter die zijn verfkosten met 30% wist terug te
brengen.
Op een effectief en efficiënt werkende afdeling productie zijn de doorlooptijden korter. Ittner en Larcker (1996)
noemen doorlooptijden een cruciaal proces binnen een bedrijf en geven een voorbeeld van een organisatie in
de auto-industrie dat haar omsteltijden van 2 uur naar 30 minuten wist te brengen.
Bij juiste procesafhandeling op de afdeling productie zijn er minder klachten en mede daardoor minder
vervangingszendingen en lagere garantiekosten. Ittner en Larcker (1996) geven aan dat bedrijven met een
hogere kwaliteit minder garantiekosten hebben. Kirca et al. (2005) tonen aan dat bedrijven met een hogere
market orientation lagere niveaus van klantklachten en minder negatieve mond-tot-mond reclame hebben.
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Fornell et al. (2006) geven aan dat een hogere klanttevredenheid leidt tot lagere klachten, minder
garantiekosten en lagere kosten van de technische buitendienst.
Een effectief en efficiënt werkende afdeling productie kent relatief lagere productiekosten respectievelijk zijn
de kosten in het algemeen en de kosten per product lager. Parasuraman et al. (1985) beschrijven hoe een
hogere kwaliteit leidt tot lagere productiekosten en hogere productiviteit.
Op een procesmatige afdeling productie kan flexibel omgegaan worden met klantaanvragen. Patterson et al.
(2004) geven aan dat een organisatie dat met JIT (Just In Time) voorraadsystemen werkt, een flexibeler
reageren op veranderende klantwensen mogelijk maakt.
Op een goed werkende afdeling productie staan weinig machines stil. Reichheld en Sasser (1990) geven al aan
hoe producenten er achter kwamen dat verbeteringen in kwaliteit (in de breedste zin van het woord) leidde tot
het voorkomen van stilstaande productiemiddelen. Ook Ittner en Larcker (1996) geven aan dat bedrijven met
een hogere kwaliteitsniveau minder machines hebben die stil staan.
Sleck et al. (2010: 39) geven een simpel overzicht van het strategisch belang van een juist werkende afdeling
productie:
-

-

“Effective operations management can give five types of advantage to the business:
it can reduce the costs of producing products and services, and being efficient.
I can achieve customer satisfaction through good quality and service.
It can rduce the risk of operational failure, because well designed and wel run operations should be less likely to
fail, and if they do they should be able to recover faster and with less disruption.
It can reduce the amount of investment that is necessary to produce the required type and quantity of products
and services by increasing the effectivecapacity of the operation and by being innovative in how it uses its physical
resources.
It can provede the basis for future innovation by learning from its experience of operating its processes, so building
a solid base of operations skills, knowledge and capability within the business.”

Een samenvoeging van literatuur rondom de afdeling productie toont aan dat een hogere uitvoeringsjuistheid
van de processen op deze afdeling een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie bewerkstelligt tegen lagere
kosten. Dit heeft een direct effect op de bedrijfsresultaten.
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II.4.7 Heeft de afdeling boekhouding en financiën een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Paragraaf II.4.7 onderzoekt of de afdeling productie een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten. Deze
mogelijke invloed wordt getoont in Figuur 18.
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Figuur 18. Heeft de afdeling boekhouding / financiën een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Samenvatting paragraaf II.4.7:
De financiële afdeling heeft zeker een direct verband op de (financiële) resultaten van een organisatie. Een
samenvoeging van de literatuur rondom de afdeling boekhouding / financiën toont dat een betere uitvoering
van de procesvaardigheden op de afdeling boekhouding / financiën leiden tot een hogere kwaliteit, effectiviteit
en efficiëntie op die afdeling, resulterende in een hogere productiviteit bij lagere kosten, hetgeen de algehele
bedrijfsresultaten ten goede komt.
De afdeling boekhouding / financiën is ook een belangrijke afdeling voor een bedrijf, uitgaande van de
inkomende en uitgaande geldstromen, de investeringen en desinvesteringen. De mate van effectiviteit en
efficiëntie van de afdeling boekhouding en financiën zou moeten blijken uit het feit dat er minder (irrationele)
overcapaciteit van productiemiddelen is. Hoe beter de kennis van de klant geïntegreerd is binnen deze
afdeling, hoe beter er zicht is op welke productiemiddelen aangeschaft respectievelijk verkocht kunnen
worden. Uitgaande van kennis van het operationele proces en sturing vanuit deze afdeling naar de
operationele afdelingen, zou een effectief en efficiënt werkende afdeling boekhouding en financiën moeten
leiden tot een betere beheersing van de operationele kosten.
Een afdeling boekhouding en financiën die werkt op het punt van optimale kwaliteit zou een meer juiste
voorspelling van de cash flow moeten hebben, alsmede dat er minder schommelingen van de cash flow zijn.
Anderson, Fornell en Mazvancheryl (2004) geven aan dat een hogere klanttevredenheid zou moeten leiden tot
een betere voorspelbaarheid, een lagere volatiliteit en een lager risico van de cash flows. Fornell et al. (2006)
geven aan dat klanttevredenheid leidt tot snellere cash flows, tot een toename in cash flows en een lager risico
van de cash flows door een betere voorspelbaarheid en lagere volatiliteit.
Weliswaar in samenwerking met de afdeling verkoop, maar een effectief en efficiënt werkende afdeling
boekhouding / financiën zou moeten resulteren in een beter beheersbare crediteuren- en debiteurenpositie.
Srivastava et al. (2006) stellen:
“The indirect value of reduced volatility of sales and ultimately cash flows might be reflected in reduced liquidity
requirements – just as reduction in uncertainty in demands reduces inventory requirements and carrying costs.”
(p. 18)

Hoe hoger de uitvoeringsjuistheid van de afdeling boekhouding en financiën, hoe beter de liquiditeitspositie
zou moeten zijn, mede omdat er (relatief) minder investeringen benodigd zijn in vlottende en vaste activa.
Patterson et al. (2004) behandelen hoe minder voorraden nodig zijn als er een hogere mate van JIT productie
plaatsvindt, hetgeen leidt tot een betere liquiditeitspositie. Kaplan en Norton (2004) maken een koppeling
tussen intangible assets en de mate van liquiditeit.
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Rondom de leningen zou een effectiever en efficiënter werkende afdeling boekhouding en financiën moeten
blijken uit een hogere leencapaciteit, een lager rentepercentage op het (lang en kort) vreemd vermogen.
Srivastava et al. (2006) stellen:
“Although it is all-too-often overlooked in both the theory and practice of marketing, marketing activities and
market-based assets play a pivotal role in reducing both the vulnerability and volatility of cash flows. (…) An added
benefit is that lower vulnerability and volatility reduce the risks of cash flows, which in turn results in a lower cost
of capital or discount rate thereby further enhancing shareholder value.” (p. 17)

Als laatste kan gesteld worden dat beter verlopende processen van de afdeling boekhouding en financiën
resulteren in een lager percentage dat gebruikt wordt bij de disconteringsberekeningen, hetgeen weer leidt tot
minder onzekerheid voor de investeerders.
Samenvatting hoofdstuk II.4
Uit bovenstaande komt duidelijk naar voren dat de wijze waarop de vaardigheden per benoemde afdeling
worden uitgevoerd (in de zin van de juiste kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie) leidt tot hogere productiviteit en
lagere kosten en derhalve een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten. Hiermee wordt het tweede domein
gespecificeerd (Churchill, 1979), waarbij het domein ‘uitvoeringsjuistheid van operationele processen’
opgedeeld wordt in vaardigheden van zeven verschillende afdelingen.
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II.5
Domein 3: Wat zijn bedrijfsresultaten?
In hoofdstuk II.5 wordt stilgestaan bij wat bedrijfsresultaten zijn. Het Dupont-model wordt aangehaald en de
verschillende meetwaarden binnen de financiële wereld passeren de revue, waaronder ROA (return on assets,
rentabiliteit totaal vermogen), ROE (return on equity, rentabiliteit eigen vermogen), maar ook liquiditeit,
solvabiliteit en rentabiliteit worden kort uitgelegd. Tevens wordt het verschil tussen de ‘top line’ en ‘bottom
line’ benadering uitgelegd. Als laatste wordt het derde domein gespecificeerd (Churchill, 1979). Figuur 19 toont
dit derde domein.
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Figuur 19. Wat zijn bedrijfsresultaten?
Samenvatting hoofdstuk II.5:
Er zijn honderden verschillende bedrijfsresultaten op te noemen, maar de meest gebruikte financiële metrics
komen naar voren in het Dupont-schema, te weten rentabiliteit totaal, vreemd en eigen vermogen. Ook andere
meetwaarden, zoals omzet, kostprijs omzet en brutowinstmarge zijn veelgebruikte waarden. Naast financiële
waarden worden ook niet-financiële waarden gebruikt om te tonen welke resultaten het bedrijf heeft geboekt.
Als laatste blijkt dat de bedrijfsresultaten worden beïnvloed door de uitvoeringsjuistheid van de operationele
processen in de vorm van hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, alsmede lagere kosten.
Bedrijfsresultaten worden in het huidige onderzoek bekeken in lijn met Megginson, Smart en Graham (2010),
die aangeven dat het gaat over het managen van de in- en uitgaande geldstromen. Om het effect op de
financiële prestaties van de operationele processen van verschillende afdelingen te onderzoeken en te zien op
welke wijze een verbetering van de vaardigheden van deze processen leidt tot een verbetering van de
bedrijfsresultaten, wordt gebruik gemaakt van het Dupont-schema (Blommaert en Blommaert, 2004; Brealey
and Myers, 2000; Srivastava et al., 2006). In dit overzicht wordt gerekend naar de rentabiliteit van het totaal
vermogen (‘Return on Assets’) respectievelijk de rentabiliteit van het eigen vermogen (‘Return on Equity’).
De rentabiliteit van het totaal vermogen geeft een beeld van wat een organisatie heeft bereikt aan resultaten,
letterlijk: welke winstgevendheid is bereikt met het totaal aan vermogen dat in een organisatie is gestoken. De
rentabiliteit van het eigen vermogen geeft een beeld van wat de organisatie heeft bereikt voor de eigenaren
van het bedrijf, letterlijk: welke winstgevendheid is bereikt met het eigen vermogen, dat door de eigenaren in
het bedrijf is gestoken. Deze percentages zijn een gestandaardiseerde methode, waarbij ten opzichte van de
prognose, ten opzichte van concurrenten, ten opzichte van voorgaande jaren respectievelijk ten opzichte van
de branche / industrie gekeken kan worden hoe het bedrijf heeft gepresteerd.
Figuur 20 en 21 zijn weergaven van het Dupont-schema in het Nederlands alsook in het Engels. Figuur 20 is het
originele Dupont-schema, zoals opgemaakt in het begin van de vorige eeuw; Figuur 21 is het originele Dupontschema, door Srivastava et al. (2006) uitgebreid met de hefboomwerking.
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Figuur 20. Dupont model, bron: Blommaert en Blommaert, 2004
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Figuur 21. Aangepast Dupont model, bron: Srivastava et al., 2006
Zowel in Figuur 20 als Figuur 21 wordt het verband tussen operationele meetwaarden als omzet, vaste kosten,
totaal vermogen en netto winstmarge getoond met de rentabliteit van het totaal vermogen. In Figuur 21 wordt
ook de link gelegd van de operationele metrics met de rentabliteit van het eigen vermogen. Alhoewel dit
schema al meer dan een eeuw oud is, is het weinig bekend in de marketingwereld (Srivastava et al., 2006). De

54

‘top-line’ benadering die vanuit marketing veel aangehaald wordt, staat letterlijk aan de bovenzijde van dit
schema:
verkoop
(‘sales’)
verkoopresultaat
(‘gross margin’)
bedrijfsresultaat en
(‘operating margin’)
winstmarge
(‘net margin’)
De ‘top-line’ heeft ook te maken met de opmaak van de resultatenrekening, waarbij ook de opbrengsten vanuit
de verkoopafdeling boven aan staan.

(minus)
(minus)
(minus)
(minus)

omzet
kosten omzet
verkoopresultaat
overige bedrijfskosten
bedrijfsresultaat
rentekosten
resultaat voor belastingen
belastingen
winst

(‘sales’)
(‘cost of goods sold’)
(‘gross margin’)
(‘other expenses’)
(‘earnings before interest & tax’)
(‘interest’)
(‘earnings before tax’)
(‘tax’)
(‘profit’)

In de wereld van financiën is wat onder aan de streep over blijft (‘bottom-line’) belangrijker dan wat er boven
ingaat. In de wereld van marketing wordt echter veelal gekeken naar omzet en alles dat vooraf gaat aan de
omzet (‘top-line’). Het huidige onderzoek onderzoekt het effect dat market orientation middels verspreiding
van de kennis over de klantwensen heeft op de uitvoeringsjuistheid van processen van de overige nonmarketingafdelingen en of dit indirect leidt tot een verbetering van de rentabiliteit totaal vermogen en
rentabiliteit eigen vermogen.
Samen met de gegevens van de balans kunnen de meeste financiële metrics van belang aan de hand van de
resultatenrekening in formulevorm worden weergegeven. Zo is de rentabiliteit van het eigen vermogen de
deling van de winst door het eigen vermogen en de rentabiliteit van het totaal vermogen is de deling van het
bedrijfsresultaat door het totaal vermogen. De rentabiliteit respectievelijk kostenvoet van het vreemd
vermogen beïnvloedt de kosten van de organisatie op twee manieren; ten eerste als kosten, ten tweede in de
vorm van de rekenrente. Fornell et al. (2006) aan:
“Firms that do better than their competition in terms of satisfying customers generate superior returns at lower
systematic risk.” (p. 11)

Dit lagere risico wordt vervolgens verwerkt in een lager rentepercentage, een lagere rekenrente.
Naast de insteek van de rentabiliteit (winstgevendheid) van een organisatie, wordt in de financiële wereld veel
gekeken naar twee andere grootheden: liquiditeit (de mate waarin een organisatie in staat is om haar korte
termijn schulden te voldoen) en solvabiliteit (de mate waarin een organisatie in staat is om (bij liquidatie) al
haar schulden te voldoen).
Uitgaande van het originele Dupont-schema, op welke wijze kan de rentabiliteit van het totaal vermogen
verbeterd worden? Als al het andere verder gelijk blijft (ceteris paribus), leidt een hogere omzet tot een beter
verkoopresultaat, bedrijfsresultaat en brutowinstmarge en tot een hogere rentabiliteit totaal vermogen. Een
effectiever en efficiënter werkende afdeling verkoop zal (ceteris paribus) zorgdragen voor een hogere
rentabiliteit van het totaal vermogen. Een hoger verkoopresultaat kan ook bereikt worden door lagere kosten
van de omzet. Een effectiever en efficiënter werkende afdeling inkoop (bij wederverkopers) respectievelijk de
afdeling inkoop en de afdeling productie (bij een productieorganisatie) respectievelijk de afdelingen HRM en
‘productie’ (bij een dienstverlenende organisatie) zullen leiden tot lagere kosten van de omzet en (ceteris
paribus) leiden tot een hogere rentabiliteit van het totaal vermogen.
Een hoger bedrijfsresultaat zal (ceteris paribus) leiden tot een hogere rentabiliteit, want bij een gelijkblijvend
verkoopresultaat leiden lagere bedrijfskosten tot een verbetering van de winstgevendheid. Lagere
bedrijfskosten kunnen bereikt worden door een meer effectief en efficiënt werkende afdeling logistiek, inkoop,
HRM et cetera – afhankelijk wat er allemaal onder bedrijfskosten valt. Lagere personeelskosten zorgen voor
lagere bedrijfskosten en leiden (ceteris paribus) tot een betere rentabiliteit van het totaal vermogen.
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Een lagere voorraadstand zal leiden tot lagere vlottende activa, leiden tot een lager totaal vermogen en leiden
(ceteris paribus) tot een hogere rentabiliteit totaal vermogen. Een lagere voorraadstand kan bereikt worden
door effectiever en efficiënter werkende afdelingen inkoop, productie en distributie. Ook lagere standen van
de andere onderdelen van het vlottend activa, de debiteuren en de liquide middelen, zullen leiden tot een
hogere rentabiliteit totaal vermogen via (ceteris paribus) lagere vlottende activa, lager totaal vermogen en
dientengevolge een hogere omloopsnelheid van het totaal vermogen.
Een hogere omloopsnelheid van het totaal vermogen kan ook bereikt worden door een lagere mate van vaste
activa. Onnodig aangeschafte vaste activa (machines en gebouwen), stilstaande machines, ongebruikte
productiehallen en dergelijke zullen leiden tot een lagere rentabiliteit totaal vermogen. Een goede
samenwerking tussen enerzijds de afdeling productie en anderzijds de afdeling boekhouding en financiën zal
(ceteris paribus) leiden tot een effectiever en efficiënter gebruik van het machinepark respectievelijk leiden tot
een lager niveau van vaste activa.
Als gewerkt wordt met de financiële hefboomwerking wordt geconstateerd dat een lager rentepercentage de
kostenvoet van het vreemd vermogen verlaagt, hetgeen (ceteris paribus) de rentabiliteit van het eigen
vermogen verbetert. Een effectiever en efficiënter werkende afdeling financiën kan ook op die manier
bijdragen tot betere bedrijfsresultaten. Daarnaast zal een effectief en efficiënt werkende afdeling boekhouding
en financiën een lagere omlooptijd van de crediteuren behalen, met andere woorden duurt het langer voordat
de crediteuren betaald worden.
Een hogere winstgevendheid ook te bereiken is via een hogere personeelstevredenheid; hoe meer tevreden
het personeel, hoe meer productief het personeel, hoe lager het ziekteverzuim, hoe hoger de resultaten per
medewerker zijn en die leiden weer tot een hogere rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen
vermogen. Ittner en Larcker (1998) geven aan dat medewerkerstevredenheid een cruciaal bedrijfsproces omvat
en dat, ondanks dat het niet een financieel kengetal is, deze tevredenheid wel waarde voor de organisatie
oplevert. Reichheld (1994) geeft aan dat personeel dat langer bij de organisatie werkt, de klant beter kent en
daardoor een hogere productiviteit bereikt. Kaplan en Norton geven aan dat bedrijven die hoge kwaliteit
nastreven tot 70% minder ziekteverzuim kunnen boeken!
Uit de samenvoeging van relevante financiële literatuur blijkt dat het bereiken van betere financiële resultaten
een samenspel is van alle afdelingsvaardigheden. Als de processen van de afdelingen inkoop, HRM, verkoop,
distributie, productie en financiën beter verlopen, met andere woorden: een hogere productiviteit, een hogere
effectiviteit en efficiëntie bereiken, dan verbeteren (ceteris paribus) de bedrijfsresultaten. In het huidige
onderzoek wordt gezocht of marketing invloed heeft op de processen van deze afdelingen en derhalve een
indirect effect op de bedrijfsresultaten. Hiermee is het laatste domein gespecificeerd (Churchill, 1979).
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II.6
Holisitische aanpak - aanvulling domein 1
In paragraaf II.6 wordt kort uiteengezet waarom marketing of market orientation niet losstaande processen
zijn, maar juist hun kennis over de klant zouden moeten delen met de operationele afdelingen om te komen
tot de beste bedrijfsresultaten. Het definitieve conceptuele wordt gepresenteerd en de laatste hypothese
wordt geponeerd: Het indirecte effect van marketing, geduid in termen van market orientation op de
bedrijfsresultaten is groter dan het directe effect van marketing, geduid in termen van market orientation op
de bedrijfsresultaten. Ook wordt nog een aanvulling gedaan op het eerste domein (Churchill, 1979).
Samenvatting hoofdstuk II.6:
Een bedrijf is geen verzameling losse afdelingen, maar een samenspel ervan. De beste bedrijfsresultaten
worden niet bereikt door losstaande afdelingen, maar juist door een samenspel ervan, in onderhavige
manuscript geduid door het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de operationele
processen op basis van klantkennis door marketing. Dit mediërende effect dat marketing, geduid in termen
van market orientation heeft op de individuele afdelingen en haar processen kan ervoor zorgen dat de
bedrijfsprocessen op een juistere manier worden uitgevoerd, hetgeen (cetaris paribus) zal leiden tot betere
bedrijfsresultaten.
“The metrics that matter should unite the company. As such, ‘market’ metrics may be a better term than
‘marketing’ metrics. They give marketing, finance, human relations, operations and buying a shared language to
understand strategy, performance and the drivers of success in the market.” (Ambler, 2003: 64)

Het verspreiden van de wensen en behoeften van de klant vanuit marketing ten einde te komen tot betere
resultaten van een organisatie is niet nieuw. Reichheld (1994) geeft aan dat dit de originele taak van de
marketingafdeling was:
“Not long ago, marketing was clearly seen as the engine propelling business forward, the discipline that integrated
the functional areas of the firm to serve the needs of the customer. It was understood that marketing played a key
role in the success of the enterprise.” (p. 12)

Het feit dat klantinformatie leidend moet zijn om te komen tot betere bedrijfsresultaten is ook niet nieuw,
maar het vergt wel een andere insteek vanuit marketing:
“The coordinated integration of the business’s resources in creating superior value for buyers obviously is tied
closely to both customer and competitor orientation. Given the multidimensional nature of creating superior value
for customers, marketing’s interdependencies with other business functions must be systematically incorporated in
a business’s marketing strategy.” (Narver en Slater, 1990: 22)

Deze nieuwe insteek vanuit marketing vraagt niet alleen een andere manier van kijken vanuit en naar
marketing, het vergt ook een nieuwe vorm van samenwerking tussen marketing en alle andere organisatieafdelingen. Day (1994) geeft aan:
“When these two capabilities (market-sensing and customer-linking) are deeply embedded within the
organization, all functional activities and organizational processes will be better directed toward anticipating and
responding to changing market requirements (…).” (p. 38)

Dit vraagt wel om een andere manier van samenwerking tussen marketing en de verschillende afdelingen:
“(…) all functions are dedicated to creating and delivering customer value. (…) This is the result of a general focus
on cross-functional cooperation, which causes internal functional boundaries to lose meaning. GE’s 1990 Annual
Report puts it this way: In a boundary-less company, internal functions begin to blur. Engineering doesn’t design a
product, then “hand it off” to manufacturing. They form a team, along with marketing and sales, finance and the
rest. Customer Service? It’s not somebody’s job. It’s everybody’s job.” (Slater en Narver, 1994: 24)

Day (1994) geeft aan dat onderdelen beter met elkaar moeten samenwerken, opdat er een geloof ontstaat dat
alle beslissingen beginnen met als uitgangspunt de klant:
“The overall objective is to demonstrate a pervasive commitment to a set of processes, beliefs and values,
reflecting the philosophy that all decisions start with the customer and are guided by a deep and shared
understanding of the custimer’s needs (…)” (p.45)

Ook Narver en Slater (1990) geven aan dat het derde deel van market orientation, interfunctional coordination,
over de afdelingsgrenzen van marketing heen gaat:
“The third hypothesized boehavioral component, interfunctional coordination, is based on the customer and
competitor information and comprises the business’s coordinated efforts, typically involving more than the
marketing department (..)” (p. 21)
“The coordinated integration of the business’s resources in creating superior value for buyers obviously is tied
closely to both customer and competiotor orientation. Given the multidimensional nature of creating superior
value for customers, marekting’s interdependencies with orhter business functions must be systematically
incorporated in a business’s marketing strategy.” (p. 22)
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Maar de silo’s van afdelingen zullen het niet snel met elkaar eens zijn. Niet alleen binnen organisaties, maar
ook op academisch niveau is er geen pan-organisatorische overeenstemming (in dit geval met betrekking tot
innovatie):
“Debating innovation at the London Business School faculty lunch table showed that we each approach innovation
with our own habitual way of thinking. As a marketer, I know the issue is driving the market, but colleagues in
strategy, organizational behavior and logistics assured me it was all a matter of strategy, culture and supply chain
processes respectively. Had I consulted financial, R&D and IT colleagues, shareholder value, R&D and information
would have been identified as the drivers.” (Ambler, 2003: 159)

Uitgaande van het gegeven dat cash flow een oorsprong hebben in de portemonnee van de klant (Reichheld,
1994), dat inzicht hebben in en het binnen de organisatie delen van de wensen en behoeften van de klant
(market orientation) kan leiden tot hogere productiviteit alsmede lagere kosten, dan is het mogelijk om
marketing geduid in termen van market orientation een aanvullende rol te geven in het verbeteren van de
bedrijfsresultaten middels het verbeteren van de uitvoeringsjuistheid van processen van de operationele
afdelingen. Dit is in lijn met het conceptuele model, onderliggend dit huidige onderzoek, zoals weergegeven in
Figuur 22.
direct effect?
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Figuur 22. Heeft marketing, geduid in termen van market orientation een effect op de bedrijfsresultaten via de
operationele processen?
Uit de samenvoeging van literatuur blijkt duidelijk dat marketing, geduid in termen van market orientation een
direct effect heeft op de uitvoeringsjuistheid van operationele processen en dat deze uitvoeringsjuistheid van
operationele processen een direct effect hebben op de bedrijfsresultaten. Dit zou betekenen dat het effect van
marketing, geduid in termen van market orientation via de operationele processen (‘het indirecte effect’)
groter is dan het directe effect van marketing op de financiële bedrijfsresultaten. Hypothese 1 stelt dat
marketing geen direct effect heeft op de bedrijfsresultaten; hypothese 2 stelt dat marketing wel een indirect
effect heeft op de bedrijfsresultaten, namelijk via het verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie
van de operationele afdelingen. Als marketing geen directe effecten heeft en wel indirecte effecten heeft, zou
dat moeten betekenen dat het indirecte effect van marketing, geduid in termen van market orientation, per
definitie groter zijn dan het indirecte effect. Om duidelijk te krijgen of de indirecte effecten van marketing,
geduid in termen van market orientation op de bedrijfsresultaten via de operationele processen inderdaad
groter zijn dan de directe effecten van market orientation op de bedrijfsresultaten, is de volgende hypothese
opgesteld:
Hypothese 3:

Het indirecte effect van marketing, geduid in termen van market orientation op de
bedrijfsresultaten is groter dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten.

Om de hypotheses te toetsen heeft een empirisch onderzoek plaatsgevonden. In hoofdstuk drie
(onderzoeksmethodologie) zal de opzet van dit onderzoek worden besproken, in hoofdstuk vier (analyse en
resultaten) volgen de uitkomsten van dit onderzoek, uitgevoerd aan de hand van het (parallel mutlipele)
mediatiemodel (Hayes, 2013). Ook vindt in dit hoofdstuk de validatie van de uitkomsten van dit onderzoek
door vakinhoudelijk experts plaats. In hoofdstuk vijf wordt het antwoord op de probleemstelling gegeven en
worden conclusies getrokken ten aanzien van de gestelde onderzoeksvragen, alsmede dat wordt ingegaan op
de wetenschappelijke en praktische bijdragen van het huidige onderzoek.
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Punt van aandacht:
In het bedrijfsleven wordt niet gesproken over ‘de mate waarin de vaardigheid van market orientation
aanwezig is binnen de organisatie’, laat staan dat daar een aparte afdeling voor in het leven geroepen is, dus in
de vragenlijst en de rest van het huidige onderzoek zal de term marketing in plaats van de term marketing,
geduid in termen van market orientation gebruikt worden.

59

III

Onderzoeksmethodologie

In het vorige hoofdstuk zijn drie hypotheses geponeerd, te weten:
Hypothese 1:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft géén direct effect
op de bedrijfsresultaten.

Hypothese 2:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft een indirect effect
op de bedrijfsresultaten via het beïnvloeden van de operationele processen van
andere afdelingen.

Hypothese 3:

Het indirecte effect van marketing, geduid in termen van market orientation
op de bedrijfsresultaten is groter dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten.

Uit de literatuur komt naar voren dat er niet eerder onderzoek is gedaan naar de mate waarin marketing
geduid in termen van market orientation invloed uitoefent op de uitvoeringsjuistheid van vaardigheden van
zeven verschillende operationele processen, ten einde te komen tot een hogere productie (door een hogere
kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie) bij lagere kosten om op die manier de bedrijfsresultaten positief te
beïnvloeden. Het voorliggend onderzoek betreft derhalve een beschrijvend en theorieontwikkelend onderzoek
(Verschuren en Doorewaard, 2005: 34, 67). Om de theoretische koppeling tussen marketing geduid in termen
van market orientation, uitvoeringsjuistheid van operationele vaardigheden en bedrijfsresultaten te
generaliseren, is gekozen voor een empirisch survey-onderzoek met een kwantitatieve responsverwerking en
analyse. (Verschuren en Doorewaard, 2005: 148/149). Zij stellen:
“Gelet op de wens om een totaalbeeld te krijgen, ligt het voor de hand om voor het onderzoek een flink aantal
bedrijven aselect te kiezen (…). Een dergelijkonderzoek met grote aantallen willekeurig gekozen
onderzoekseenheden, waarbij u een breed overzicht over het terrein in kwestie wilt krijgen, noemt men wel een
survey-onderzoek. U kiest hier duidelijk voor meer voor breedte en generaliseerbaarheid dan voor diepte en
specificiteit. Vanwege de grote aantallen onderzoekseenheden en het vele materiaal dat deze opleveren, ligt een
kwantitative verwerking en analyse van de gegevens voor de hand.”

Om te onderzoeken of marketing geduid in termen van market orientation in de praktijk bijdraagt aan het
verbeteren van de operationele resultaten van non-marketingafdelingen binnen een organisatie is een
internet-vragenlijst opgesteld, opgebouwd in lijn met het conceptuele model. Omdat in de dagelijkse praktijk
er niet een afdeling is die de uitvoeringsjuistheid van non-marketingafdelingen aanstuurt vanuit het concept
market orientation, zal in de vragenlijst gesproken worden over marketing in plaats van market orientation.
De enquête heeft de volgende structuur:
inleiding
wat is de rol van marketing binnen de organisatie?
hoe presteren de andere afdelingen?
kent u de (financiële) resultaten van uw organisatie?
functiegegevens
afsluiting
Voor de gehele enquête, zie bijlage III.1.
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III.1
Vragenlijstconstructie
De vragenlijst is opgebouwd na bestudering en met gebruikmaking van de richtlijnen van Churchill (1979: 66).
Hij geeft aan dat er acht stappen zijn om tot een valide en betrouwbaar meetinstrument te komen, te weten:
1. specify domain of constructs
(domeinspecificatie)
2. generate sample of items
(genereren van schaalitems)
3. collect data
(verzamelen initiële data)
4. purify measure
(opschonen van schaalitems)
5. collect data
(verzamelen van data)
6. assess reliability
(bepalen van interne consistentie)
7. assess validity
(bepalen van validiteit)
8. develop norms.
(ontwikkelen van normen)
(1) Domeinspecificatie
De domeinspecificatie heeft uitvoerig plaatsgevonden in het vorige hoofdstuk, waarbij op basis van
literatuuronderzoek gekomen is tot een specificatie van de domeinen (1) marketing geduid in termen van
market orientation, de (2) uitvoeringsjuistheid van operationele procesvaardigheden van de niet-marketing
afdelingen en (3) bedrijfsresultaten.
Het derde domein omvat de afhankelijke variabele bedrijfsresultaten en betreft een breed beeld van de
mogelijke meetwaarden, die binnen het vakgebied financiën gebruikt worden om de behaalde resultaten van
het bedrijf te toetsen aan de doelstelling. Een opdeling naar soorten van bedrijfsresultaten is mogelijk:
financiële bedrijfsresultaten
o liquiditeit
o solvabiliteit
o rentabiliteit
o kostenvoet vreemd vermogen & schuldenpositie
operationele bedrijfsresultaten
o omlooptijden debiteuren, crediteuren, voorraden
o winstmarge en omzet
o bezettingsgraad
personele bedrijfsresultaten
o personeelskosten
o medewerkerstevredenheid
o ziekteverzuim
Het tweede domein betreft de uitwerking van de procesvaardigheden van niet-marketing afdelingen, afgeleid
van de ‘core business processes’ van Day (1994: 70) in de volgende afdelingen:
human resources
(HRM / personeelszaken)
finance/ resource allocation and control
(boekhouding / financiën)
procurement
(inkoop en voorraadlogistiek)
manufacturing
(productie)
order fulfillment
(distributie)
selling (and communications)
(verkoop en klantcontact)
service delivery
(houding van het personeel)
Het kernproces ‘service delivery’ is aangevuld met hetgeen Hesket et al. (1997: 19) vatten onder ‘operating
strategy and service delivery system’, waarbij de tevredenheid, vaardigheden, loyaliteit, productiviteit en
kwaliteit van dienstverlening en andere output worden meegenomen. Ook is het uitgebreid met hetgeen Stull
et al. (2008) onder ‘tuned in’ verstaan – betrokken en meedenkend personeel.
In de vragenlijst wordt per afdeling navraag gedaan over aspecten die de kwaliteit, effectiviteit , efficiëntie en
kosten van de uitvoeringsjuistheid der vaardigheden aangaan. Deze aspecten kunnen beschouwd worden als
ultieme kritische succes factoren: uitvoering van processen op een dergelijke wijze dat er meest optimale
resultaten behaald worden binnen het proces.
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Ten aanzien van bijvoorbeeld de afdeling HRM / personeelszaken betreft het derhalve onder andere:
kwaliteit
o op klantwens afgestemde (personeels)selectiecriteria
o hanteren van doelstellingen ten aanzien van personeelsbetrokkenheid
effectiviteit
o leveren van expertise op het moment dat het nodig is
o selectie van medewerkers met meer kennis, kunde en vaardigheden
o vacatures worden sneller ingevuld
efficiëntie
o er zijn lagere kosten voor supervisie en toezicht
o er is minder verloren productietijd
kosten
o er zijn lagere personeelskosten
Op deze wijze zullen de vaardigheden van de verschillende afdelingen getoetst worden op uitvoeringsjuistheid,
gebaseerd op de respectievelijke literatuur.
Het eerste domein betreft de vaardigheid marketing, geduid in termen van market orientation, dat in vijftal
onderdelen verdeeld kan worden:
in welke mate weet de afdeling marketing wat de klantwensen zijn?;
in welke mate worden deze klantwensen verspreid over de verschillende afdelingen?;
in welke mate coördineert marketing de processen van de overige afdelingen?;
in welke mate staat de klant centraal in alle bedrijfsprocessen?;
in welke mate wordt marketing aan de financiële resultaten gekoppeld?
Ook deze vaardigheden zijn gebaseerd op academische (management-)literatuur.
(2) Genereren van schaalitems
Na de domeinspecificatie zijn de schaalitems gegenereerd aan de hand van literatuuronderzoek. Er is gekozen
voor multipele-itemschalen ter verbetering van de betrouwbaarheid. Churchill (1979: 66) geeft hierover aan:
‘Multi-item measures have much to recommend them. First, individual items usually have considerable
uniqueness or specificity in that each item tends to have only a low correlation with the attribute being
measured and tends to relate to other attributes as well. Second, single items tend to categorize people
into a relatively small numbers of groups.(…) Third, individual items typically have considerable
measurement error; they produce unreliable responses in the sense that the same scale position is
unlikely to be checked in successive administrations of an instrument.
All three of these measurement difficulties can be diminished with multi-items measures: (1) the
specificity of items can be averaged out when they are combined, (2) by combining items, one can
make relatively fine distinctions among people, and (3) the reliability tends to increase an
measurement error decreases as the number of items in a combination increases.’
Om een beeld te krijgen van de rol van marketing binnen een organisatie worden vragen gesteld ten aanzien
van de kennis van de klant bij de afdeling marketing, alsmede de hoeveelheid tijd en geld die wordt vrijgemaakt
om klant te begrijpen. Een tweede insteek van de vragen rondom marketing gaat over de mate waarin
marketing klantkennis verzamelt en verspreidt binnen de organisatie. Een derde insteek betreft de mate
waarin marketing de processen van andere afdelingen coördineert. Het voorlaatste deel betreft het
onderzoeken of klantkennis de bron van de bedrijfsstrategie betreft en als laatste onderdeel wordt nagevraagd
of marketing een belangrijke rol heeft in het toewijzen van middelen, respectievelijk of er meer winst en
marktgroei wordt bereikt. De vragen zijn gebaseerd op marketingliteratuur, geselecteerd op de rol en
mogelijkheden van market orientation binnen een organisatie. De respondenten wordt gevraagd een oordeel
te geven over deze rol en mogelijkheden op een vijfpunts Likertschaal, van ‘geheel oneens’ en ‘oneens’ via
‘neutraal’ tot ‘eens’ en ‘geheel eens’. Voor deze wijze van meting is gekozen, omdat er naar de intensiteit van
de mening van de respondenten wordt gezocht (Kooiker, Broekhoff en Stumpel, 2011; 243). Verhoeven (2010:
103) geeft aan dat bij surveyonderzoek vaak gebruik wordt gemaakt van antwoordschalen als Likertschalen
alsmede dat een meerpuntsschaal meestal een oneven aantal antwoordmogelijkheden heeft, waarbij de
middelste neutraal is.

62

Schaalitems marketing / market orientation

Literatuur

Bi nnen onze orga ni s a tie wordt een a a nzi enl i jke hoeveel hei d tijd en gel d
vri jgema a kt om de kl a nt te begri jpen.

Doyl e en Wong (1997); Connor en Tyna n (1999)

Bi nnen onze orga ni s a tie weet ma rketing wa t de kl a nt wi l en nodi g heeft, l euk en
ni et l euk vi ndt.
Bi nnen onze orga ni s a tie verza mel t en vers prei dt ma rketing i nforma tie over onze
kl a nten.
Bi nnen onze orga ni s a tie verzorgt ma rketing de koppel i ng tus s en de kl a nt en de
bel a ngri jks te kernproces s en bi nnen onze orga ni s a tie.
Bi nnen onze orga ni s a tie wordt kl a ntinforma tie gedeel d met (na genoeg) a l l e
functies bi nnen de orga ni s a tie.
Bi nnen onze orga ni s a tie coördi neert ma rketing de a ctivi tei ten va n a l l e a fdel i ngen
va n de orga ni s a tie voor een geïntegreerde wa a rdecrea tie.
Bi nnen onze orga ni s a tie zorgt ma rketing ervoor da t de werkza a mheden va n a ndere
a fdel i ngen gecoördi neerd verl open.
Bi nnen onze orga ni s a tie i s ma rketing geen l os s taa nde a ctivi tei t, ma a r heeft het
een geïntegreerde vera ntwoordel i jkhei d voor de proces s en va n a l l e a fdel i ngen.
Bi nnen onze orga ni s a tie i s kenni s va n de kl a nt de gedeel de taa l va n a l l e
a fdel i ngen om de s tra tegi e, res ul taten en s ucces fa ctoren te begri jpen.
Bi nnen onze orga ni s a tie i s kenni s va n de kl a nt de bel a ngri jks te ba s i s voor het
pl a nnen en orga ni s eren va n a l l e werkza a mheden.
Bi nnen onze orga ni s a tie heeft ma rketing een bel a ngri jke rol i n het toewi jzen va n
a l l e (bedri jfs -)mi ddel en.
Bi nnen onze orga ni s a tie wordt meer ma rktgroei berei kt en meer wi ns t gema a kt
da n bi j de concurrent.

Na rver a nd Sl a ter (1990); Stra tis a nd Powers (2001);
Kuma r et a l (2006):
Doyl e en Wong (1997); Ki rca et a l (2005)
Grönroos 1994); Pi ercy a nd La ne (2011)
Na rver a nd Sl a ter (1990); Doyl e en Wong (1997)
Rei chhel d (1994)
Rei chhel d (1994)
Na rver a nd Sl a ter (1990); O'Sul l i va n a nd Abel a
(2007);
Grönroos (1994); Sl a ter en Na rver (1994); Da y (1994);
Doyl e en Wong (1997); Ambl er, (2003)
Da y (1994); Ka pl a n a nd Norton (2004)
Rei chhel d (1994)
Dutta et a l (1999)

Tabel 1. Schaalitems marketing / market orientation
Ten aanzien van de schaalitems rondom de prestaties van de operationele processen van de niet-marketing
afdelingen zijn per onderdeel vragen gesteld over de wijze waarop zij presteren:
houding van de medewerkers
9 vragen
afdeling inkoop en voorraadlogisitiek
18 vragen
afdeling HRM / personeelszaken
15 vragen
afdeling verkoop / klantcontact
18 vragen
afdeling distributie
13 vragen
afdeling productie
20 vragen
afdeling boekhouding / financiën
20 vragen
Met betrekking tot het genereren van de schaalitems zal alleen die van de afdeling HRM / personeelszaken
worden gepresenteerd. De items voor de overige afdelingen zijn op eenzelfde manier opgesteld en deze
uitwerking is te vinden in bijlage III.2.
Rondom de afdeling HRM / personeelszaken zijn twee soorten van items ontwikkeld; de ene serie betreft
negen vragen, de andere serie betreft zes stellingen. Het betreft items rondom de doelstellingen die een
afdeling HRM stelt ten aanzien van personeelsbetrokkenheid hanteert tot een afdeling HRM die lagere kosten
voor supervisie en toezicht bewerkstelligt, tot het sneller ingevuld zijn van openstaande vacatures tot een
afdeling HRM dat personeel met meer kennis, kunde en vaardiheden weet te selecteren.
De respondent heeft de mogelijkheid om als antwoord ‘weet niet / niet van toepassing’ te geven (Kooiker et al.,
2011: 243), naast de mogelijkheid van ‘geheel oneens’ tot ‘geheel eens’ op een vijfpunts (Likert) schaal.
Verhoeven (2010: 150) geeft aan dat het opnemen van de optie ‘weet niet / niet van toepassing’ voorkomt dat
een meetfout ontstaat bij oneven antwoordaantallen, omdat de respondent de neutraal (middelste optie)
interpreteert als zijnde ‘ik weet het niet’of ‘geen mening’.
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Schaalitems HRM / personeelszaken

Literatuur

Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
(pers oneel s -)s el ectiecri teri a di e zi jn a fges temd op wa t kl a nten bel a ngri jk vi nden.

Rei chhel d en Sa s s er (1990); Hes kett et a l (1994);
Sl a ter a nd Na rver (1994):

Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
een a fdel i ng HRM, di e dui del i jke doel s tel l i ngen ha nteert ten a a nzi en va n hoge
pers oneel s betrokkenhei d bi j de orga ni s a tie.
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
een a fdel i ng HRM, di e ni euwe medewerkers met méér kenni s , kunde en
va a rdi gheden s el ecteert.
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
een a fdel i ng HRM, di e goede medewerkers va s thoudt en s l echte medewerkers
a a nmoedi gt het bedri jf te verl a ten.
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
kortere HRM doorl ooptijden (de a fdel i ng HRM i s dus s nel l er).
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
da t HRM ‘expertis e’ l evert op het moment da t di t nodi g i s (bes chi kba a rhei d va n
mens en).
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
mi nder verl oren productietijd.
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
l a gere pers oneel s kos ten.
Ten opzi chte va n het gemi ddel de i n de s ector kenmerkt onze orga ni s a tie zi ch door
l a gere kos ten voor s upervi s i e en toezi cht.

Schul er a nd Ja cks on (1987); Hes kett et a l (1994);
Hus el i d a nd Becker (1997); Gues t et a l (2003);
Bowen a nd Os troff (2004)
Sl a ter a nd Na rver (1994); Del a ney a nd Hus el i d
(1996); Doyl e en Wong (1997); Ka pl a n a nd Norton
(2004); Homburg et a l (2009)
Pfeffer (1994); Sl a ter a nd Na rver (1994); Ba rber et a l
(2005)
Hus el i d et a l . (2001); Arms trong (2001); Noe et a l .
(2006)
Hus el i d et a l . (2001); Arms trong (2001); Noe et a l .
(2006)
Pfeffer (1994); Ba rber et a l (2005)
Pfeffer (1994); Ba rber et a l (2005)
Ittner en La rcker (1996); Pa tters on et a l (2004);
Kuma r et a l (2008); Deca rl o (2011)

In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector weet onze a fdel i ng HRM pers oneel Sl a ter a nd Na rver (1994); Del a ney a nd Hus el i d
met méér kenni s , kunde en va a rdi gheden te s el ecteren.
(1996); Hus el i d a nd Becker (1997)
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector zi jn onze opens taa nde va ca tures
s nel l er i ngevul d.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector i s pers oneel va n onze orga ni s a tie
meer betrokken en gemotiveerd.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector heeft onze orga ni s a tie een hoog
pers oneel s verl oop.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector bes taa t onze a fdel i ng HRM ui t te
veel pers oneel s l eden.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector pres teert onze a fdel i ng HRM beter
da n gepl a nd.

Huselid et al. (2001); Armstrong (2001); Noe
et al (2006)
Na rver a nd Sl a ter (1990); Gues t et a l (2003);
Del a ney a nd Hus el i d (1996); Hus el i d a nd Becker
(1997); Ba rber et a l (2005):
Rei chhel d (1994); Hes kett et a l (1994); Dyer a nd
Reeves (1995); Gues t et a l (2003); Fornel l et a l
(2006)
Ba rber et a l (2005)
Ba rber et a l (2005)

Tabel 2. Schaalitems HRM / personeelszaken
De schaalitems rondom de bedrijfsresultaten zijn gebaseerd op de theorie van management accounting en
bedrijfsfinanciën. Er zijn in het huidige onderzoek vijftien vragen gesteld rondom hoe de organisatie er
(financieel) voorstaat. De respondent wordt gevraagd zijn of haar beste schatting te geven, indien er geen
preciese kennis voorhanden is. Ook heeft de respondent de mogelijkheid om ‘weet niet’ als antwoord te geven.
Als bron is een veelvoud aan bronnen gehanteerd, waarbij de genoemde literatuur in Tabel III.3 slechts een
deel is. Een completer beeld rondom alle financiële literatuur wordt verschaft in de literatuurlijst.
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Schaalitems bedrijfsresultaten
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector i s onze l i qui di tei t beter (l i qui di tei t
i s de ma te wa a ri n de orga ni s a tie i n s taa t i s ha a r korte termi jn s chul den te
betal en).
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector i s onze s ol va bi l i tei t beter
(s ol va bi l i tei t i s de ma te wa a ri n de orga ni s a tie i n s taa t i s om (bi j l i qui da tie) a l
ha a r s chul den terug te betal en).
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt onze rentabi l i tei t hoger
(rentabi l i tei t i s de ma te va n wi ns tgevendhei d).
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt de kos tenvoet va n het vreemd
vermogen l a ger (kos tenvoet vreemd vermogen i s rentel a s ten gedeel d door vreemd
vermogen)
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector betal en we een l a ger
rentepercentage over onze l eni ngen.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector hebben we mi nder s chul den /
l eni ngen.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt de oml ooptijd va n de
debi teuren l a ger (gemi ddel d a a ntal da gen da t rekeni ngen a a n ons ni et betaa l d
worden).
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt de oml ooptijd va n de
credi teuren hoger (gemi ddel d a a ntal da gen da t rekeni ngen va nui t ons ni et
betaa l d worden)
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt de wi ns tma rge hoger.

In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt onze omzet hoger.

In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector i s onze bezetti ngs gra a d beter.
In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i ggen onze pers oneel s kos ten
l a ger.

Literatuur
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Fornel l et a l (2006)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)
Bri ckl ey et a l . (2001); Drury (2003); Bl omma ert en
Bl omma ert (2008); Brea l y et a l . (2009); Al exa nder
a nd Nobes (2010); Meggi ns on et a l . (2010) (a .o.)

In vergel i jki ng met het gemi ddel de i n de s ector l i gt het
medewerkers tevredenhei ds percentage hoger.

Rei chhel d (1994); Ittner a nd La rcker (1998)

In vergelijking met het gemiddelde in de sector ligt ons ziekteverzuim
lager.

Dyer a nd Reeves (1995); Ka pl a n a nd Norton (2004);

Tabel 3. Schaalitems bedrijfsresultaten
(3)/(4) Verzamelen van initiële data en opschonen van schaalitems
Omdat voor de schaalitems grotendeels Engelstalige bronnen voor gebruikt zijn, heeft een MBA-studente, die
vloeiend zowel de Nederlandse als de Engelse taal beheerst, de vragenlijst nauwlettend gecontroleerd op zinsen woordfouten bij de vertaling.
Daarna is de Nederlandse vragenlijst door 8 MBA-studenten gecontroleerd op begrijpelijkheid. De
aanpassingen van deze groep studenten zijn doorgevoerd in een volgende versie, waarna deze verbeterde
vragenlijst door een andere groep van 15 MBA studenten opnieuw gecontroleerd is. Ook deze verbeteringen
zijn doorgevoerd en voor de derde keer is de gehele vragenlijst door een (andere) groep van 20 MBA-studenten
gecontroleerd. Bij deze derde controle kwamen geen noodzakelijke aanpassingen meer naar voren.
Al deze studenten zijn managers in het bedrijfsleven en volgen naast hun werk een parttime masters opleiding
bedrijfskunde bij opleidingsinstituut NCOI. De module die deze studenten op dat moment volgden, was het vak
strategisch management, waardoor zij zich goed konden inleven in de vragenlijst. De studenten zijn aan het
begin van hun respectievelijke module gevraagd om de vragenlijst door te nemen en pas aan het eind van de
module werd de context van de vragenlijst aan hen uitgelegd, ter voorkoming van enige vorm van beïnvloeding
/ bias. Voor deze methode van voorbereiding van de vragenlijst is gekozen, omdat een belangrijk deel van de
respondenten van de uiteindelijke enquête bestaat uit NCOI studenten. De compatibiliteit tussen de
controleurs van de vragenlijst en een belangrijk deel van de uiteindelijke respondenten is dus hoog.
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(5) Verzamelen van data
Doordat de domeinen zijn gespecificeerd en de schaalitems zijn bepaald, kan de enquête worden uitgezet. De
vragenlijst is uitgezet onder drie generieke groepen van respondenten in twee tijdvakken. Als eerste generieke
groep is in de periode 15 juni 2012 tot eind juli 2012 de vragenlijst uitgezet onder alle leden van het NIMA, het
Nederlands Instituut voor Marketing. De vragenlijst is uitgezet onder ruim 8.000 potentiële respondenten.
Tegelijkertijd is dezelfde vragenlijst uitgezet via De Financiële Telegraaf. Dit laatste heeft plaatsgevonden via
hun website ‘OverGeld.nl’. Een voordeel van deze methode is het grote potentiële bereik van deze methode –
de digitale krant wordt bekeken door honderdduizenden lezers per maand (Juni 2011: 534.000 bezoekers voor
Overgeld.nl – bron: STIR); nadeel van deze methode van onderzoek is de zelfselectie (Verhoeven, 2010: 104) –
het is aan de respondent om te bepalen of er wordt meegedaan, alsmede het feit dat men lid moet zijn van het
NIMA, respectievelijk een lezer moet zijn van de digitale Financiële Telegraaf om te participeren aan het
onderzoek.
In totaal hebben 493 mensen de vragenlijst ingevuld – hiervan is niet of nauwelijks na te gaan of dit Telegraaf
of NIMA-respondenten zijn en is dus ook niet aan te geven wat de responserate is.
Tegelijkertijd is dezelfde enquête ook uitgezet onder in totaal 525 bachelor- en masterstudenten van NCOI, die
allemaal een studie bedrijfskunde volgden. Van deze groep zijn 389 ingevulde enquêtes teruggekomen (first
response rate: 74%), waarvan er 226 na controle bruikbaar bleken (valid response rate: 43%).
Een jaar later is dezelfde enquête nogmaals uitgezet onder in totaal 208 bachelor en masterstudenten, die ook
de studie bedrijfskunde volgde. Er is voor gezorgd dat in deze laatste groep geen studenten zaten, die ook al
eerder de enquête hadden ingevuld, ter voorkoming van beïnvloeding / bias. Van deze groep zijn in totaal 141
ingevulde enquêtes teruggekomen (first response rate: 68%), waarvan er in totaal na controle 108 bruikbaar
bleken (valid response rate: 52%). De masterstudenten hebben een gemiddelde leeftijd tussen de 35 en 55
jaar, veelal veel (senior) management- en praktijkervaring en een (fulltime) aanstelling bij een organisatie
(bron: NCOI-onderzoeksinstituut.nl; geraadpleegd op 22 augustus 2014). Eigen ervaring leert dat de
bachelorstudenten vaak iets jonger zijn, met een geschat gemiddelde leeftijd tussen de 25 en 45 jaar.
Om een zo groot mogelijke groep respondenten te benaderen is gekozen voor een enquête in de digitale vorm.
De potentiële respondenten hebben via de mail, respectievelijk via het krantenartikel, de uitnodiging gekregen
om de enquête in te vullen. Voordelen zijn het gemak voor de ontvanger, de snelheid van uitvoering, de
eenvoudige koppeling naar een database; nadelen van deze methode zijn de zelf-selectie door de potentiële
respondenten; zij zelf konden bepalen of zij wilden participeren in het onderzoek of niet (Verhoeven, 2010) en
die hieraan gekoppelde non-representativiteit van de gehele bevolking - alleen zij die het leuk vinden om een
enquête in te vullen, participeren (Kooiker, Broekhoff en Stumpel, 2011). Na twee weken is een herinnering
gestuurd naar de respondenten die per mail bereikt waren, na vier weken is een laatste herinnering
toegezonden.
Consequenties van deze keuze is dat er mogelijk een niet representatief beeld ontstaat, omdat de
respondenten louter diegenen zijn die geïnteresseerd zijn in het invullen van enquêtes, diegenen zijn die
toegang hebben tot internet in het algemeen en lezers van De Financiële Telegraaf respectievelijk lid zijn van
het NIMA. Die medewerkers binnen een organisatie, die niet studeren aan het NCOI of een keuze voor een
ander instituut hebben gemaakt, zijn per definitie uitgesloten van dit onderzoek.
Om te onderzoeken of er grote verschillen zitten tussen de antwoorden van de NCOI 2012 groep en de NCOI
2013 groep is de Levenetoets uitgevoerd (Huizingh, 2010; De Vocht, 2012). Hieruit blijkt dat slechts 3 van de
128 vragen een overschrijdingskans kleiner dan 0,05 hadden, waardoor slechts bij 2,3% van alle vragen gesteld
kan worden dat de nulhypothese van gelijke gemiddelden verworpen moet worden, waarmee gesteld kan
worden dat de twee bestanden gelijk zijn. Vervolgens is de groep NCOI (2012+2013) samengevoegd en qua
gelijkheid gecontroleerd met de groep NIMA & Telegraaf. Wederom met inachtneming van de Levenetoets
blijkt dat de groepen NCOI (2012+2013) en NIMA & Telegraaf een grote mate van gelijke gemiddelden te
constateren valt. Slechts 11 van de 128 vragen hebben een t-toets uitkomst kleiner dan 0,05, waarmee gesteld
kan worden dat van meer dan 91% van de vragen de gemiddelden hetzelfde zijn, omdat de nulhypothese van
gelijke gemiddelden niet verworpen kan worden en dus de bestanden hetzelfde zijn. Daarom zijn alle
respondenten samengevoegd tot één bestand.
De variabelen in het bestand kunnen beschouwd worden als normaal verdeeld; de verdeling is visueel
gecontroleerd aan de hand van histogrammen (Hair et al., 2010: 72). Daarnaast is het bestand vervolgens
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gecontroleerd op aspecten als ‘outliers’ (die vanwege de opzet van de enquête niet mogelijk waren) en is
gekeken naar zaken als skewness en kurtosis. Hair et al. (2010: 36) geven over skewness aan:
“Skewness values falling outside the range of -1 to +1 indicate a substantially skewed distribution”.

Geen van de berekende waarden voor skewness vallen buiten deze range en slechts twee van de 128 waarden
van kurtosis vallen buiten deze waarde (-1,085 en +1,144 respectievelijk). Alhoewel er Z-waarden te berekenen
zijn voor zowel skewness als kurtosis, is dit hier niet nodig, omdat de impact op de analyses verdwijnt door de
grootte van het bestand:
“In a large sample, a variable with statistically significant skewness does not deviate enough from normality to
make a substantive difference in the analysis. In other words, with large samples, the significance level of
skewness is not as important as its actual size (worse the farther from zero) and the visual appearance of the
distribution. In a large sample, the impact of departure from zero kurtosis also diminishes. For example,
underestimates of variance associated with positive kurtosis disappear with samples of 100 or more cases; with
negative kurtosis, underestimation of variance disappears with samples of 200 or more.” (Tabachnik en Fidel,
2013: 80)

Churchill (1979: 65) geeft aan dat betrouwbaarheid (reliability) van groot belang is. Hij heeft aan dat:
‘A measure is reliable to the extent that independent but comparable measures of the same trait or
construct of a given object agree. Reliability depends on how much of the variation in scores is
attributable to random or chance errors.’
Churchill geeft aan dat iedere onderzoeker er verstandig aan doet om te werken met ‘split-half’, test-retest of
andere vormen van betrouwbaarheid. Deze vragenlijst is gecontroleerd op basis van gelijkheid (Levenestest)
tussen drie verschillende groepen, te weten enerzijds de NIMA & Telegraaf groep en NCOI 2012 groep, alsmede
anderzijds de NCOI 2013 groep. Omdat er uit de onderlinge vergelijking blijkt dat er geen afwijkingen tussen de
groepen te constateren zijn, wordt uitgegaan van een hoge mate van betrouwbaarheid.
Aanvullend zijn in februari 2015 een elftal expert interviews uitgevoerd ter validatie en staving van de
bevindingen van het interviews. Om een zo breed mogelijke validatie te krijgen zijn experts uit verschillende
vakgebieden ondervraagd:
verkoop:
dhr. dr. A. Barendregt, commercieel directeur De Jong Verpakkingen
dhr. J. Hempenius, executive director / global head bus. development QPS
dhr. M. Knipschild, global sales effectiveness manager RS Components
dhr. M. Hoefman, spreker/trainer/auteur over sales
HRM:
mw. A. Zwoferink MBA, personeelsfunctionaris Bovemij Verzekeringen
mw. H. Bloemen, manager HR Ropeblock
financiën:
dhr. drs. M. Geurts, senior trainer Financieel OpleidingsInstituut
dhr. J.P. Labots MBA, hogeschooldocent accountancy
marketing:
mw. P. Julicher MBA, marketing manager Nationale Nederlanden
dhr. H. Snel SMP, marketing manger Royal HaskoningDHV
dhr. dr. A. Barendregt, professor strategy & competition Webster University
De heer dr. Arie Barendregt is twee maal geïnterviewd, enerzijds vanuit zijn functie als commercieel directeur
bij De Jong Verpakkingen, anderzijds vanuit zijn functie als professor strategy & competition bij Webster
University en hogeschooldocent marketing management bij de Haagse Hogeschool.
(6)/(7) bepalen van interne consistentie en validiteit
Churchill (1979: 65) geeft aan dat het begrip validiteit (validity) van groot belang is. Hij geeft aan dat:
‘A measure is valid when the differences in observed scores reflect true differences on the characteristic
one is attempting to measure.‘
Om het grote aantal items terug te brengen naar een meer handzaam aantal, wordt gebruik gemaakt van
factor analyses. Hair et al. (2010: 99) geven hieromtrent aan:
“Factor analysis can also be used to achieve data reduction by (1) identifying representative variables from a much
larger set of variable for us in subsequent multivariate analyses, or (2) creating an entirely new set of variables,
much smaller in number, to partially or completely replace the original set of variables. In both instances, the
purpose is to retain the nature and character of the original variables, but reduce their number to simplify the
subsequent multivariate analysis.”
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Om te beoordelen of een factor analyse kan worden doorgevoerd, moet gekeken worden naar intercorrelatie
(Hair et al., 2010: 103/104). Als op basis van visuele inspectie blijkt dat geen aanzienlijk deel van de correlaties
groter is dan 0,30, dan is het bestand niet geschikt voor factor analyses. Tevens wordt aangegeven dat wanneer
een substantieel deel van de correlaties groter is dan 0,7, dat dan eveneens het bestand niet geschikt is voor
factor analyses. Churchill (1979: 68) geeft hierover aan:
“That is, if all the items in a measure are drawn from the domain of a single construct, responses to those items
should be highly intercorrelated. Low interitem correlations, in contrast, indicate that some items are not drawn
from the appropriate domain ad are producing error and unreliability.”

Langerak (1997: 95) geeft aan dat (gecorrigeerde) item-to-total correlaties lager dan 0,25 uit de analyses
gehaald moeten worden.
Een tweede manier om te beoordelen of een bestand aan variabelen geschikt is voor factor analyses is het
uitvoeren van de Bartlett ‘test of sphericity’. Deze test voorziet in een statistische significantie ter aantoning
dat er binnen de correlatie matrix significante correlaties zijn. Enige voorzichtigheid is echter geboden bij de
uitkomsten van deze test, gegeven het feit dat deze significantietest erg afhankelijk is van de grootte van de
steekproef. Tabachnik en Fidel (2013: 619) geven hierover aan:
“Bartlett’s (1954) test of spericity is a notoriously sensitive test of the hypothesis that the correlations in a
correlation matrix are zero. (…) because of its sentitivity and its dependence on N, the test is likely to be significant
with samples of substantial size even if correlations are very low.”

Een derde manier ter beoordeling of het bestand geschikt is voor factor analyse is het toetsen op de ‘measure
of sampling adequacy’, uitgevoerd in de vorm van de KMO test. Hair et al. (2010: 104) en Tabachnick en Fidel
(2013: 654) geven aan dat deze test van interne consistentie een minimale waarde van 0,7 aangehouden moet
worden.
Ter bepaling van de aanwezigheid van een common method bias is de Harman’s single (of one) factor test
uitgevoerd, waarbij aangegeven wordt (Hair et al., 2010; 108) dat geen der factoren een verklarende variantie
van meer dan 50% mag hebben. Omdat de grootste waarde verklaard door één factor slechts 23,3% bedraagt,
is er geen sprake van vertekening aan de hand van ‘common method’.
Om de betrouwbaarheid te beoordelen, wordt de Cronbach (coëfficiënt) alpha berekend. Churchill (1979) geeft
hieromtrent aan:
“Thus, a low coefficient alpha indicates the sample of items performs poorly in capturing the construct which
motivates the measure. Conversely, a large alpha indicates that the k-item test correlates well with true scores.”
(p. 68)

Hair et al. (2010: 92) geven aan dat Cronbach’s alpha een meetwaarde van betrouwbaarheid is, dat moet
liggen tussen 0 en 1, waarbij waarden van 0,70 als minimale ondergrens worden gezien.
Bij de principale component analyse (PCA) wordt als richtlijn aangehouden dat louter de factoren met een
Eigenwaarde groter dan 1.0 met een ondergrens aan factorlading van 0,5 toereikend zijn. Vervolgens moet
gekeken worden welke gecumuleerde variantie deze factoren gezamenlijk vertegenwoordigen. Om vervolgens
een meer optimale waarde van de factor loadings (communalities) te krijgen, kan een orthogonale (varimax)
rotatie toegepast worden. Hierdoor wordt de verklarende waarde van iedere factor wordt meer gelijk, alsmede
wordt de interpretatie van de factor matrix hiermee eenvoudiger (Hair et al., 2010: 138). Voor een nadere
uitwerking van deze factoranalyse, zie bijlage III.3.
De bovenstaande analyses zijn uitgevoerd op het bestand, waarbij de afdelingen individueel beoordeeld zijn.
Ten aanzien van de 12 vragen rondom marketing kan gesteld worden dat de maximale inter-item correlatie op
0,72 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,47. Hieruit kan opgemaakt worden dat deze vragen
voldoende intern consistent zijn dat een factor analyse kan worden uitgevoerd.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,88) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen marketing zijn een drietal factoren aan te wijzen met een totale Eigenwaarde van 7,16 en een totale
verklaarde variantie van 60,1%. De drie factoren hebben ieder een Cronbach alpha betrouwbaarheidswaarde
boven de minimale waarde van 0,7, dus alle drie factoren kunnen worden meegenomen in het onderzoek. De
eerste factor betreft drie van de twaalf items, de tweede ook drie van de twaalf items en de laatste twee van
de twaalf items.
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onderdeel

items:

marketing

12

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,72
0,47

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,88

marktoriëntatie
procescoördinatie
klantstrategie

4,89
1,23
1,04
7,16

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
40,75%
0,78
10,73%
0,79
8,64%
0,84
60,12%

Tabel 4. Uitwerking marketing
Een nadere duiding van deze PCA factoren is aan te treffen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de
factor marktoriëntatie bestaat uit de items:
binnen onze organisatie weet marketing wat de klant wil en nodig heeft, leuk en niet leuk vindt;
binnen onze organisatie verzamelt en verspreidt marketing informatie over onze klanten; en
binnen onze organisatie verzorgt marketing de koppeling tussen de klant en de belangrijkste
kernprocessen binnen onze organisatie.
De factor procescoördinatie bestaat uit de items:
binnen onze organsiatie coördineert marketing de activiteiten van alle afdelingen van de organisatie
voor een geïntegreerde waardecreatie;
binnen onze organisatie zorgt marketing ervoor dat de werkzaamheden van andere afdelingen
gecoördineerd verlopen; en
binnen onze organisatie is marketing geen losstaande activiteit, maar heeft het een geïntegreerde
verantwoordelijkheid voor de processen van alle afdelingen.
De factor klantstrategie bestaat uit de items:
binnen onze organisatie is kennis van de klant de belangrijkste basis voor het plannen en organiseren
van alle werkzaamheden; en
Binnen onze organisatie is kennis van de klant de gedeelde taal van alle afdelingen om de strategie,
resultaten en succesfactoren te begrijpen.
Ten aanzien van de 9 vragen rondom de houding van de medewerkers kan gesteld worden dat de maximale
inter-item correlatie op 0,60 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,38. Hieruit kan opgemaakt
worden dat deze vragen voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,89) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen de houding van personeel zijn een tweetal factoren aan te wijzen met een totale Eigenwaarde van 5,16
en een totale verklarende variantie van 57,4%. De eerste factor heeft een Cronbach alpha
betrouwbaarheidswaarde die boven de minimale waarde van 0,7 ligt, de tweede factor heeft dit niet, dus zal
alleen de eerste factor gebruikt worden in het verdere onderzoek. De eerste factor betreft zeven van de negen
items, de tweede twee van de negen.

onderdeel
houding personeel

items:
9

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,60
0,38

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,89

betrokkenheid
-

4,09
1,07
5,16

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
45,48%
0,85
11,90%
0,57
57,38%

Tabel 5. Uitwerking houding personeel
Een nadere duiding van de PCA factoren is aan te treffen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
betrokkenheid bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze organisatie
zich door:
Personeel dat bereid is zich extra in te zetten voor betere organisatieresultaten;
Personeel dat haar eigen taken uitvoert met meer focus op de klanten en klanttevredenheid;
Personeel dat een hogere kwaliteit levert;
Personeel dat meer betrokken is;
Personeel dat hetzelfde resultaat bereikt met minder mensen;
Personeel dat flexibeler inzetbaar is; en
Personeel dat haar ‘deadlines’ altijd haalt.
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Ten aanzien van de 18 vragen rondom inkoop kan gesteld worden dat de maximale inter-item correlatie op
0,72 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,47 ligt. Hieruit kan worden opgemaakt dat deze vragen
vodoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,93) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen inkoop zijn een drietal factoren aan te wijzen met een totale Eigenwaarde van 11,45 en een totale
verklarende variantie van 62,9%. De drie factoren hebben een Cronbach alpha betrouwbaarheidswaarde die
boven de minimale grens van 0,7 ligt, dus alle drie de factoren zullen worden gebruikt in het verdere
onderzoek. De eerste factor betreft acht van de achttien items, de tweede vier van de achttien en de laatste
drie van de achttien items.

onderdeel
inkoop

items:
18

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,72
0,47

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,93

doelmatigheid
effectiviteit
kwaliteit & kosten

8,79
1,58
1,08
11,45

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
48,11%
0,90
8,78%
0,83
5,98%
0,81
62,87%

Tabel 6. Uitwerking inkoop
Een nadere duiding van de PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de PCA
factor doelmatigheid bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze
organisatie zich door:
Een betere koppeling tussen inkoop, productie, service en distributie;
Een planning die beter overeenkomt met de daadwerkelijke vraag;
Kortere doorlooptijden
Minder tijd dat verloopt tussen het moment van inkoop en de betaling door de klant
Processen die flexibeler verlopen;
Minder restant van voorraad van het verkeerde type; en
Minder geld dat vast zit in voorraden.
De factor effectiviteit bestaat uit de items:
Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze organisatie zich door lagere
voorraadrisico’s
In vergelijking met het gemiddelde in de sector zijn bij onze organisatie producten vaker niet op
voorraad;
In vergelijking met het gemiddelde in de sector heeft onze organisatie minder grond-/hulpstoffen op
voorraad liggen; en
In vergelijking met het gemiddelde in de sector heeft onze organiatie minder (eind-)producten op
voorraad liggen.
Ten aanzien van de 15 vragen rondom HRM kan gesteld worden dat de maximale inter-item correlatie op 0,55
ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,47 ligt (na verwijdering van twee vragen). Hieruit kan worden
opgemaakt dat deze vragen voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,92) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen HRM worden drie factoren berekend met een totale Eigenwaarde van 8,43 en een totale verklarende
variantie van 56,1%. Van de drie berekende factoren hebben alleen de eerste twee een Cronbach alpha
betrouwbaarheidswaarde die boven de 0,7 ligt, dus alleen de eerste twee factoren zullen worden gebruikt in
het verdere onderzoek. Het was niet mogelijk om de alpha waarde van de derde PCA factor te verhogen door
het toevoegen of weglaten van items. De eerste factor betreft zeven van de vijftien items en de tweede drie
van de vijftien items.
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onderdeel
HRM

items:
15

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,55
0,47

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,92

doelmatigheid
kosten
-

5,89
1,38
1,16
8,43

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
39,19%
0,86
9,18%
0,75
7,70%
0,43
56,07%

Tabel 7. uitwerking HRM
Een nadere duiding van de PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
doelmatigheid bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze organisatie
zich door:
Een afdeling HRM, die duidelijke doelstellingen hanteert ten aanzien van hoge
personeelsbetrokkenheid bij de organisatie;
Een afdeling HRM, die nieuwe medewerkers met méér kennis, kunde en vaardigheden selecteert;
Een afdeling HRM, die goede medewerkers vasthoudt en slechte medewerkers aanmoedigt het bedrijf
te verlaten;
Dat HRM ‘expertise’ levert op het moment dat dit nodig is (beschikbaarheid van mensen), alsmede
In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Weet onze afdeling HRM personeel met méér kennis, kunde en vaardigheden te selecteren;
Zijn onze openstaande vacatures sneller ingevuld; en
Presteert onze afdeling HRM beter dan gepland.
De factor kosten bestaat uit de volgende items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze
organisatie zich door:
Minder verloren productietijd;
Lagere personeelskosten; en
Lagere kosten voor supervisie en toezicht.
Ten aanzien van de 18 vragen rondom verkoop kan gesteld worden dat de maximale inter-item correlatie op
0,81 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,34 ligt. Ondanks dat de eerste aan de hoge kant ligt (het
betreft hier slechts een paar correlaties met een waarde hoger dan 0,7) kan worden opgemaakt dat deze
vragen voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,89) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen verkoop worden een drietal factoren herkend met een totale Eigenwaarde van 10,42 en een totale
verklarende variantie van 57,9%. Alle drie de factoren hebben een Cronbach alpha betrouwbaarheidswaarde
die ligt boven de 0,7, dus alle factoren kunnen worden gebruikt in het verdere onderzoek. De eerste factor
betreft zes van de achttien items, de tweede vier van de achttien en de derde factor betreft ook vier van de
achttien items.

onderdeel
verkoop

items:
18

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,81
0,34

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,89

doelmatigheid
kwaliteit
efficiëntie

6,78
2,49
1,15
10,42

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
37,65%
0,88
13,82%
0,78
6,39%
0,82
57,86%

Tabel 8. Uitwerking verkoop
Een nadere duiding van de PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
doelmatigheid bestaat uit de items: In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Haalt onze afdeling verkoop meer opdrachten binnen;
Weet onze afdeling verkoop hogere prijzen te bedingen;
Haalt onze afdeling verkoop opdrachten sneller binnen;
Presteert onze afdeling verkoop beter dan vooraf gepland;
Speelt onze afdeling verkoop beter in op kansen in de markt; en
Heeft onze organisatie lagere verkoopkosten.
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De factor kwaliteit bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze
organisatie zich door:
Een hogere mate van klantgerichtheid op de afdeling verkoop / klantcontact;
Een afdeling verkoop / klantcontact die beter weet wat de laatste ontwikkelingen in de markt zijn;
Een afdeling verkoop / klantcontact die beter en sneller beslissingen neemt; en
Snellere klachtafhandeling.
De factor efficiëntie bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze
organisatie zich door:
Verkopers, die veel korting verlenen om maximale aantallen te verkopen; en
Verkopers, die veel beloftes maken die ze niet kunnen waarmaken; alsmede:
In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Geeft onze afdeling verkoop vaker korting; en
Bestaat onze afdeling verkoop uit te veel personeelsleden.
Ten aanzien van de 13 vragen rondom distributie kan gesteld worden dat de maximale inter-item correlatie op
0,77 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,45 ligt. Hieruit kan worden opgemaakt dat deze vragen
voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,85) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen distributie worden drie factoren berekend met een totale Eigenwaarde van 8,87 en een totale
verklarende variantie van 68,2%. Alle drie de factoren hebben een Cronbach alpha betrouwbaarheidswaarde
die ligt boven de 0,7, dus alle factoren kunnen worden gebruikt in het verdere onderzoek. De eerste factor
betreft drie van de dertien items, de tweede ook drie en ook de derede betreft drie van de dertien items.

onderdeel

items:

distributie

13

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,77
0,45

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,85

kwaliteit
effectiviteit
efficiëntie

6,21
1,57
1,09
8,87

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
47,80%
0,85
12,09%
0,76
8,35%
0,80
68,24%

Tabel 9. Uitwerking distributie
Een nadere duiding van de PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
kwaliteit bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze organisatie zich
door:
Een betere afstemming tussen producent, distributeurs en verkooppunten;
Een betere afhandeling van opdrachten; en
Een betere aflevering en dienstverlening hieromtrent.
De factor effectiviteit bestaat uit de items: In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Zijn onze verzendkosten relatief lager;
Heeft onze organisatie een betere dienstverlening vanuit de afdeling distributie; en
Presteert onze distributie afdeling beter dan vooraf gepland.
De factor efficiëntie bestaat uit de volgende items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt
onze organisatie zich door:
Lagere verzendkosten;
Lagere voorraadkosten; en
Minder artikelen op voorraad.
Ten aanzien van de 20 vragen rondom productie wordt berekend dat de maximale inter-item correlatie op 0,77
lligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,30 ligt. Hieruit kan worden opgemaakt dat deze vragen
voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantitest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,91) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen productie worden vier factoren geconstateerd met een totale Eigenwaarde van 12,74 en een totale
verklarende variantie van 63,8%. De eerste drie factoren hebben een Cronbach alpha betrouwbaarheidswaarde
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die boven de minimale grens van 0,7 ligt, dus slechts de eerste drie factoren zullen worden gebruikt bij het
vervolgonderzoek. Het was niet mogelijk om de alpha waarde van de vierde PCA factor te verhogen door het
weglaten of toevoegen van items. De eerste factor betreft vier van de twintig items, de tweede factor betreft
vijf van de twintig, de derde factor betreft twee van de twintig items.

onderdeel
productie

items:
20

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,77
0,30

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,91

doelmatigheid
af-/uitval
kosten
-

8,76
1,61
1,31
1,06
12,74

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
43,82%
0,80
8,10%
0,84
6,54%
0,87
5,32%
0,45
63,78%

Tabel 10. Uitwerking productie
Een nadere duiding van de PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
doelmatigheid bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze organisatie
zich door:
Dat wensen van de klant worden meegenomen in ontwerp en planning;
Een afdeling productie / uitvoering die beslissingen sneller neemt en doelmatiger uitvoert;
Kortere doorlooptijden; alsmede:
In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Is onze afdeling productie / uitvoering flexibel met klantaanvragen.
De factor af-/uitval bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze
organisatie zich door:
Minder afval (verspilling) dat tijdens de productie vrijkomt;
Minder vervangingszendingen;
Relatief lagere garantiekosten; alsmede:
In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Produceert onze afdeling productie minder afval; en
Heeft onze organisatie weinig machines die stilstaan.
De factor kosten bestaat uit de items: In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Is de kostprijs van onze produkten / diensten lager; en
Heeft onze organisatie lagere kosten per eenheid product.
Ten aanzien van de 20 vragen rondom de afdeling boekhouding / financiën wordt berekend dat de maximale
inter-item correlatie op 0,74 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,33 ligt. Hieruit kan worden
opgemaakt dat deze vragen voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO- test (0,94) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen boekhouding / financiën worden drie factoren berekend met een totale Eigenwaarde van 11,96 en een
totale verklaren variantie van 59,8%. Alle drie de factoren hebben een Cronbach alpha
betrouwbaarheidswaarde die ligt boven de 0,7, dus alle factoren kunnen worden gebruikt in het verdere
onderzoek. De eerste factor betreft elf van de 20 items, de tweede en de derde betreffen ieder drie van de
twintig items.

onderdeel
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items:

20

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,74

0,33

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,94

financiële resultaten
leenresultaten
doelmatigheid

8,95
1,81
1,20
11,96

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
44,76%
9,07%
6,01%
59,84%

0,93
0,82
0,71

Tabel 11. Uitwerking financiën
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Een nadere duiding van de PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
financiële resultaten bestaat uit de items: Ten opzichte van het gemiddelde in de sector kenmerkt onze
organisatie zich door:
Een betere beheersing van de operationele kosten;
Betere voorspelling van de cash flows;
Minder schommelingen van de cash flows;
Een beter beheersbare crediteurenpositie;
Een beter beheersbare debiteurenpositie;
Een betere liquiditeitspositie;
Minder benodigde investeringen;
Een hogere leencapaciteit;
Een lager rentepercentage op (lang en kort) vreemd vermogen;
Een lager percentage dat gebruikt wordt bij de disconteringsberekeningen; en
Minder onzekerheid voor investeerders.
De factor leenresultaten bestaat uit de items: In vergelijking met de sector:
Heeft onze organisatie relatief weinig schulden;
Betaalt onze organisatie een lager rentepercentage over haar leningen; en
Is het verkrijgen van een lening niet moeilijk.
De factor doelmatigheid bestaat uit de items: In vergelijking met de sector:
Betalen debiteuren bij onze organisatie sneller;
Bestaat onze afdeling boekhouding / financiën uit te veel personeelsleden; en
Presteert de afdeling boekhouding / financiën beter dan vooraf gepland.
Als laatste kan ten aanzien van de 15 vragen rondom de bedrijfsresultaten worden berekend dat de maximale
inter-item correlatie op 0,77 ligt en de minimale item-to-total correlatie op 0,49 ligt. Hieruit kan worden
opgemaakt dat deze vragen voldoende intern consistent zijn om een factor analyse uit te voeren.
De Bartlett significantietest (p <0,001) toont aan dat de correlaties statistisch significant zijn en de uitkomst van
de KMO-test (0,94) toont aan dat de interne consistentie ruim boven de minimale waarde ligt.
Binnen de bedrijfsresultaten worden twee factoren berekend met een totale Eigenwaarde van 8,85 en een
totale verklarende variantie van 59,0%. Beide factoren hebben een Cronbach alpha betrouwbaarheidswaarde
die ligt boven de 0,7, dus beide factoren kunnen gebruikt worden in het verdere onderzoek. De eerste factor
betreft acht van de vijftien items, de tweede factor betreft drie van de vijftien items.

onderdeel
bedrijfsresultaten

items:
15

maximale
minimale
inter-item item-to-total
correlatie
correlatie
0,77
0,49

Bartlett

KMO

PCA factor

Eigenwaarde

0,000

0,94

financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten

7,54
1,31
8,85

verklaarde Cronbach alpha
variantie
per factor
50,28%
0,92
8,75%
0,74
59,03%

Tabel 12. Uitwerking bedrijfsresultaten
Een nadere duiding van deze PCA factoren is opgenomen in bijlage III.3, waaruit naar voren komt dat de factor
financiële bedrijfsresultaten bestaat uit de items: In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Is onze liquiditeit beter (liquiditeit is de mate waarin de organisatie in staat is haar korte termijn
schulden te betalen);
Is onze solvabiliteit beter (solvabiliteit is de mate waarin de organisatie in staat is om (bij liquidatie) al
haar schulden terug te betalen);
Ligt onze rentabiliteit hoger (rentabiliteit is de mate van winstgevendheid):
Ligt de kostenvoet van het vreemd vermogen lager (kostenvoet vreemd vermogen is rentelasten
gedeeld door vreemd vermogen);
Betalen we een lager rentepercentage over onze leningen;
Hebben we minder schulden / leningen;
Ligt de omlooptijd van de debiteuren lager (gemiddeld aantal dagen dat rekeningen aan ons niet
betaald worden); en
Ligt de winstmarge hoger.
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De factor personele bedrijfsresultaten bestaat uit de items: In vergelijking met het gemiddelde in de sector:
Liggen onze personeelkosten lager;
Ligt het medewerkertevredenheidspercentage hoger; en
Ligt ons ziekteverzuim lager.
(8) ontwikkelen van normen
Churchill (1979: 72) geeft aan dat het belangrijk is om duiding te geven aan de antwoorden van de indivuele
respondent, omdat – vooral bij het ontwerpen van een vragenlijst met nieuwe schalen – het niet duidelijk is
wat de uitkomst betekent. Hij beschrijft:
“Typically, a raw score on a measuring instrument used in a marketing ivestigation is not particularly informative
about the position of a given object on the characteristic being measured because the units in which the scale is
expressed are unfamiliar.”
“A better way of assessing the position of the individual on the characteristic is to compare the person’s score with
the score achieved by other people.”

In het huidige onderzoek is het ontwikkelen van normen niet van toepassing, omdat er geen betekenis wordt
gegeven aan de antwoorden van de respondenten op individueel niveau. Het gaat in het huidige onderzoek
niet of de uitkomst van een specifieke respondent hoog of laag is, waar het om gaat is om met behulp van de
antwoorden van een verzameling respondenten een relatie te duiden met andere antwoorden. Het bepalen
van populatienormen is niet van toepassing in deze.
Churchill (1979: 72) geeft aan dat de betekenis van het antwoord van een individuele respondent bepaald kan
worden door gemiddelden en standaarddeviaties te berekenen en op basis daarvan aan te geven wat de
betekenis is van een specifiek antwoord:
“More particularly, meaning is imputed to a specific score in unfamiliar units by comparing it with the total
distribution of scores, and this distribution is summarized by calculating a mean and standard deviations, as well
as other statistics such as centile rank of any particulare score.”

Omdat het in het huidige onderzoek niet gaat over de betekenis van een individueel antwoord, maar het
bepalen van effecten (met andere woorden: wat leidt tot wat en hoe gebeurt dit), is het vaststellen van
normen met betrekking tot de individuele antwoorden niet van toepassing.
Bediscusieerd zou kunnen worden of de uitkomsten van de bedrijfsresultaten respectievelijk de hoogte van de
uitvoeringsjuistheidsnormen (kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en kosten) respectievelijk de marketing / market
orientation een eigen normering zouden moeten krijgen. In de vraagstelling aan de respondent zit al een
normering ingebouwd (namelijk het beantwoorden van de stelling ten opzichte van het gemiddelde in de
sector) en ook hierbij zou een normering ten opzichte van de steekproef kunnen worden berekend, echter het
levert geen aanvullende informatie, omdat het bij het huidige onderzoek niet gaat om de (hoogte of laagte van
de) antwoorden van individuele respondenten, maar om het effect dat hieruit naar voren komt op een
geaggregeerd niveau.
III.2
Beschrijving van de enquête
De vragenlijst begint met een welkom en het uitspreken van een dankwoord voor het willen invullen van de
enquête. Omdat het een onderzoek betreft binnen bedrijven met verschillende afdelingen, wordt als eerste
gevraagd of de respondent een ZZP-er is (Zelfstandige Zonder Personeel). Als de respondent hierop ‘ja’ invulde,
dan werd de respondent direct naar het dankwoord aan het eind van de vragenlijst gevoerd en stopte daar de
enquête.
Als de geënquêteerde bij deze vraag als antwoord ‘nee’ invoerde, dan werd kort uitgelegd wat met de term
‘marketing’ bedoeld werd, de doelstelling van het onderzoek werd uitgelegd en er werd uitgelegd dat de
geënquêteerde een zo eerlijk en realistisch beeld van zijn / haar organisatie of bedrijfsonderdeel moest geven.
Mocht de respondent niet een precies beeld hebben bij het antwoord op een vraag, dan werd aangegeven dat
hij / zij een zo goed mogelijke schatting moest geven.
Tevens werd aangegeven dat de vragenlijst geheel vertrouwelijk behandeld zou worden, dat de vragenlijst te
allen tijde anoniem was en dat op geen enkele wijze een terugkoppeling naar zijn of haar bedrijf gegeven kon
worden.
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Het eerste deel van de enquête bestaat uit een 12-tal vragen rondom marketing en haar rol binnen de
organisatie. Daarna volgt in het tweede deel een vragen naar onderdelen van een organisatie en de wijze
waarop deze afdeling (in de ogen van de geënquêteerde) haar resultaten behaalt. De onderdelen en het aantal
vragen zijn:
houding van de medewerkers
9 vragen
afdeling inkoop en voorraadlogisitiek
18 vragen
afdeling HRM / personeelszaken
15 vragen
afdeling verkoop / klantcontact
18 vragen
afdeling distributie
13 vragen
afdeling productie
20 vragen
afdeling boekhouding / financiën
20 vragen
Voorts zijn er 15 vragen gesteld over de financiële stand van zaken, voor zover bij de geënquêteerde bekend.
In het derde en laatste deel zijn meer algemene vragen gesteld als bijvoorbeeld omvang van het bedrijf, op
welke afdeling de geënquêteerde werkt, of de geënquêteerde werkt voor een (semi-)overheidsorganisatie, of
het een B2B of een B2C organisatie betreft en op welk managementniveau de geënquêteerde zichzelf
inschaalt.
Iedere respondent begon met de vragen over de rol van marketing binnen de organisatie. Om te voorkomen
dat er een bias zou ontstaan ten aanzien van de volgorde van deze vragen, zijn zowel de onderdelen van dit
eerste blok alsook de vragen per onderdeel ‘at random’ voorgelegd aan de respondent.
Het tweede blok van vragen (‘Hoe presteren de andere afdelingen?’) begint altijd met het onderdeel ‘de
houding van de medewerkers’. Binnen dit blok werden de vragen ‘at random’ aangeboden ter voorkoming van
bias.
Hierna volgde een vraag of de respondent binnen een bedrijf werkt, waar ook een afdeling inkoop en
voorraadlogistiek aanwezig was, inclusief de uitleg wat werd bedoeld met deze afdeling. Als de geënquêteerde
aangaf dat er geen afdeling inkoop en voorraadlogistiek was, dan werd de respondent automatisch naar de
volgende afdeling doorverwezen. Dit betekent dus automatisch dat er per bedrijfsafdeling verschillende
aantallen respondenten zijn en dat hierin fluctuaties kunnen voorkomen. Ter voorkoming van bias zijn binnen
dit tweede blok alle afdelingsvragen als blok ‘at random’ aangeboden, alsmede zijn alle vragen binnen ieder
afdelingsblok ook ‘at random’ aangeboden. Het kan dus goed zijn dat de ene geënquêteerde als eerste
afdelingsblok vragen kreeg over de afdeling productie, terwijl een andere respondent als eerste werd gevraagd
over de afdeling boekhouding / financiën. Ook binnen de vragen over de afdeling boekhouding / financiën zijn
vervolgens de vragen ‘at random’ aangeboden, zodat de kans op vertekening / bias binnen de vragenlijst
minimaal is.
III.3
Beschrijving van de steekproef
Het totale bestand bestaat uit 1.024 respondenten, waarvan 1.021 respondenten antwoord gegeven hebben
op de vraag of zij als zelfstandig professional (ZZPer) aan het werk zijn. Bijna 9 procent van de respondenten
geven aan dat zij inderdaad ZZPer zijn en werden automatisch doorgesluisd naar het eind van de enquête,
omdat hun organisatie niet bestaat uit verschillende onderdelen, waardoor het invullen van een vragenlijst
over de interactie tussen deze afdelingen derhalve geen zin heeft. In totaal zijn 932 respondenten aan de
vragenlijst begonnen.
Bij de eerste vraag blijkt echter dat een groot deel van de respondenten afhaken; van de 932 respondenten
geven 564 respondenten antwoord (60%). Van de 368 afhakers komt bijna driekwart uit de enquêtegroep Nima
& Telegraaf.
Om een beeld te krijgen van de grootte van de bedrijven waarin de respondenten werken, is de vraag gesteld
of de respondenten het aantal medewerkers (wereldwijd) van hun organisaties wilden opgeven. Hierbij is
gebruik gemaakt van de volgende opdeling:
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grootte:
aantal:
< 25
29
25 - 99
55
100 - 499
102
500 - 1.499
62
1.500 - 4.999
52
5.000 - 9.999
30
10.000 >
78
totalen:
408

percentage:
7,1%
13,5%
25,0%
15,2%
12,7%
7,4%
19,1%
100%

Tabel 13 geeft een verdeling
van het aantal respondenten
aan, werkende bij een
bepaalde grootte van
organisatie.
Zo blijkt dat 62 respondenten
aangeven voor een bedrijf te
werken in de categorie van
500 tot 1.499 medewerkers,
hetgeen overeenkomst met
15,2% van het totaal van alle
respondenten.

Tabel 13. Opdeling grootte organisaties respondenten
In totaal hebben 408 respondenten deze vraag ingevuld. Bijna de helft van alle respondenten werkt voor een
organisatie met minder dan 500 medewerkers, bijna driekwart van alle respondenten werkt bij een organisatie
met minder dan 5.000 medewerkers en slechts één op de vijf respondenten werkt bij een organisatie met meer
dan 10.000 medewerkers. Dit is anders dan gebruikelijk in Nederland; het CBS (Historie economische
demografie per 2008) geeft aan minder dan één procent van de bedrijven in Nederland meer dan 10.000
medewerkers (wereldwijd) heeft.
Om een beeld te krijgen van de afdelingen, waar de respondenten werkzaam zijn, is de vraag gesteld of zij
wilden aangeven op welke afdeling zij werken, variërend van boekhouding en logistiek, tot HRM en
personeelszaken tot marketing, van facilitaire zaken tot management ondersteuning. Als hun genoemde
afdeling niet in het overzicht opgenomen was, konden de respondenten dit aangeven middels de optie ‘anders,
namelijk: …’.

afdeling:
aantal:
inkoop / voorraadlogistiek
9
HRM / personeelszaken
13
verkoop / klantcontact
77
distributie
7
productie
32
boekhouding / financiën
44
marketing, PR & communicatie
79
ICT
R&D
management ondersteuning
directie
management
advies / consultancy
stafafdeling
overig
totaal:

14
8
13
33
11
17
27
24
408

percentage:
2,2%
3,2%
18,9%
1,7%
7,8%
10,8%
19,4%
3,4%
2,0%
3,2%
8,1%
2,7%
4,2%
6,6%
5,9%
100,0%

Tabel 14 geeft een overzicht
van het aantal respondenten,
verdeeld naar de afdeling
waar zij voor werken.

64,0%

Zo geven 79 respondenten
aan te werken op de afdeling
marketing, PR en
communicatie, hetgeen
overeenkomt met 19,4% van
alle respondenten.
64% van alle respondenten is
werkzaam binnen het
primaire proces van de
organisatie, de overigen
(36%) is werkzaam binnen het
secundaire of
ondersteunende proces
binnen de organisatie.

36,0%

Tabel 14. Overzicht functies respondenten
Deze vraag is wederom door 408 respondenten ingevuld. Bijna tweederde van alle respondenten valt in te
delen in de categorieën, zoals die in de de opdeling van Day (1994) als basis voor dit onderzoek. Een derde van
alle respondenten geeft aan dat zij werkzaam zijn op de afdelingen marketing of verkoop (19,4% en 18,9%
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respectievelijk), hetgeen verklaarbaar is doordat deze enquête ook uitgezet is onder de leden van NIMA. Buiten
de indeling van Day vallen functies als management ondersteuning, directie en stafafdelingen. Binnen de groep
‘overig’ vallen functies als vastgoedbeheer, studiebegeleiding, faculty en juridische zaken.
Om een beeld te krijgen van de sectoren, waarin de respondenten werkzaam zijn, is gevraagd of zij wilde
aangeven welke sector hun situatie het beste weergeeft. Mocht de sector waarin de respondent werkzaam is,
niet genoemd zijn, dan kon de respondent dit kenbaar maken via het antwoord ‘anders, namelijk: …’.

sector:
aantal:
automotive
6
bedrijfsadvies / consultancy
6
bouw
19
chemie
5
computers
2
cultuur
2
electronica
3
energie
11
eten & drinken, voeding
16
financiële dienstverlening
66
gezondheidszorg
9
huishoudelijke apparatuur
2
ICT & software
17
land- en tuinbouw
2
lucht- en ruimtevaart
1
machinebouw
4
marketing, communicatie
3
metaalindustrie
9
onderwijs en opleidingen
11
papier en verpakking
1
persoonlijke verzorging
1
farmacie
6
publishing en media
10
retail, winkelverkoop
16
telecom
7
textiel
3
toerisme
3
transport
5
zakelijke dienstverlening
41
anders, namelijk:
38
totaal:
325

percentage:
1,8%
1,8%
5,8%
1,5%
0,6%
0,6%
0,9%
3,4%
4,9%
20,3%
2,8%
0,6%
5,2%
0,6%
0,3%
1,2%
0,9%
2,8%
3,4%
0,3%
0,3%
1,8%
3,1%
4,9%
2,2%
0,9%
0,9%
1,5%
12,6%
11,7%
100,0%

Tabel 15 geeft een overzicht
van de respondenten,
verdeeld naar de sector
waarbinnen zij werken.
Uit het overzicht komt naar
voren dat 66 respondenten
aangeven te werken binnen
de financiële dienstverlening,
hetgeen overeenkomt met
20,3% van alle respondenten.

Tabel 15. Overzicht sectoren respondenten
Van de 325 respondenten is opvallend het grote percentage respondenten uit de financiële dienstverlening;
één op de vijf respondenten geeft aan in deze sector werkzaam te zijn. Hier vindt een vertekening plaats ten
opzichte van de verdeling van bedrijven in Nederland; het CBS geeft aan dat minder dan 2 procent van alle
bedrijven in Nederland behoort tot de sector financiële dienstverlening (bron: Historie economische
demografie, 2008). Er zijn 38 respondenten die hebben aangegeven in nog andere sectoren te werken, waarbij
sectoren als grafisch, groothandel, media en welzijn zijn ingevuld. Een respondent geeft aan dat er geen
antwoord gegeven kan worden in verband met de anonimiteit.
Aan de respondenten is gevraagd of zij werkzaam zijn in een organisatie die met name levert aan
eindconsumenten of een organisatie die met name levert aan zakelijke klanten. Ook een combinatie kon
worden aangegeven. In totaal hebben 399 respondenten deze vraag beantwoord. Vier op de tien
respondenten geeft aan dat zij werkzaam zijn binnen een B2B omgeving, ongeveer een kwart van de
respondenten werkt binnen een B2C omgeving en iets meer dan een derde van de respondenten geeft aan te
werken in een organisatie dat een combinatie van B2B als B2C klanten heeft.
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Om een beeld te krijgen van de verdeling tussen dienstverlenende en productieorganisaties, is de vraag gesteld
waar de organisatie van de respondenten haar geld mee verdient. Hierbij konden zij aangeven dat ze of
‘voornamelijk diensten leveren’, of ‘voornamelijk goederen leveren’ of een combinatie van diensten en
goederen. In totaal hebben 401 respondenten deze vraag beantwoord, waarbij het merendeel aangeeft dat zij
werkzaam zijn bij een dienstverlenende organisatie (ruim 60%). Een op de vijf respondenten geeft aan dat zij
werken voor een organisatie dat zowel diensten als goederen levert en iets minder dan een op de vijf
respondenten (18%) geeft aan dat hun organisatie voornamelijk goederen levert.
Als laatste beeldbepalende vraag is aan de respondenten gevraagd of zij wilde aangeven hoe zij hun eigen
functieniveau wilde omschrijven. Hierbij konden de respondenten aanvinken:
directie, top management (lid directieteam)
senior management (lid management team)
middel management (operationeel leidinggevend)
expert, professional (niet leidinggevend)
anders, namelijk: …

functieniveau
direct, top management, lid directieteam
senior management, lid managementteam
middelmanagement, operationeel leidinggevend
expert, professional (niet leidinggevend)
anders, namelijk:
totaal:

aantal
29
85
96
179
16
405

percentage
7,2%
21,0%
23,7%
44,2%
4,0%
100,0%

Tabel 16 geeft aan de
verdeling van respondenten
qua functieniveau.
Zo geeft 21,0% van alle
respondenten, 85 personen in
totaal, aan dat zij werkzaam
zijn op het functieniveau
senior management, lid van
het managementteam.

Tabel 16. Overzicht functieniveaus respondenten
In totaal hebben 405 respondenten deze vraag beantwoord. Vier op de tien respondenten geven aan zichzelf in
te schalen als expert, professional zonder leidinggevende taken. Bijna drie op de tien (28%) geeft aan zichzelf in
te schalen als senior of top management. Bijna een kwart is operationeel leidinggevend.
Van de 16 respondenten die hun functieniveau niet herkenden in het overzicht variëren de antwoorden van
adviseur tot project manager, van financieel medewerker tot Senior Marketing Professional.
Ter toetsing van de verschillen tussen grootte van de organisatie, achtergrond van de respondent,
functieniveau van de respondent en soort organisatie (B2B, B2C of beide), zullen deelberekeningen worden
uitgevoerd. Doelstelling van deze deelberekeningen is het vaststellen of de uitkomsten per controlevariabele
verschillen van het totaal der uitkomsten.
Geconcludeerd kan worden dat de respondenten een goede verdeling laten zien ten aanzien van een aantal
belangrijke onderdelen:
er vindt een goede spreiding plaats ten aanzien van de grootte van de organisaties; het feit dat slechts
een klein deel van de respondenten in een kleine organisatie werkt (< 25 personeelsleden) is geen
probleem, omdat binnen dergelijke kleine organisaties waarschijnlijk geen aparte afdeling marketing
valt te ontdekken;
er ligt een nadruk op de afdelingen verkoop, marketing, boekhouding, directie en productie. Bij elkaar
leveren deze afdelingen bijna tweederde van alle respondenten (65,0%). Dit is logisch te verklaren
door het feit dat marketers vanuit het NIMA zijn aangeschreven. Ook past dit binnen het onderzoek,
omdat dit juist de afdelingen betreft waar het onderzoek over gaat respectievelijk die zicht hebben op
de processen binnen de organisatie;
ten aanzien van de sectoren valt de financiële dienstverlening op, omdat deze sector éénvijfde van alle
respondenten aanlevert. Dit valt niet logischerwijze te verklaren en wordt opgenomen als beperking
van het onderzoek en aanbeveling voor eventueel vervolgonderzoek;
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ondanks dat een klein deel van de respondenten (minder dan 10%) aangeeft te behoren tot top
management of directie, geeft iets meer dan de helft van alle respondenten aan leidinggevend te zijn.
Dit is goed, want door deze gelijke verdeling tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden ontstaat
er geen vertekening door deze kwalificatie.

Samenvatting respondenten enquête:
De groep respondenten is opgebouwd uit drie subgroepen, te weten respondenten vanuit het Nederlands
Instituut voor Marketing (NIMA), de Telegraaf en parttime studenten van het NCOI. Van de eerste twee
groepen is het niet mogelijk om een responspercentage te berekenen, van de laatste groep kan dit wel. De
groep respondenten van het NCOI is wederom op te delen naar een groep, die de enquête in 2012 heeft
ingevuld (525 uitgenodigd, valid response rate 43%) en de groep, die dezelfde enquête in 2013 heeft ingevuld
(208 uitgenodigd, valid response rate 52%).
Een vijfde van de respondenten werkt bij bedrijven met een grootte tot 100 man personeel, 60% werkt bij een
bedrijf met een personeelsbestand tot 1.500 man en 80% werkt bij een organisatie met minder dan 10.000
medewerkers. Een derde van de respondenten werkt op een commerciële afdeling (verkoop of marketing),
hetgeen te verklaren is doordat de enquête uitgezet is ook onder de leden van het NIMA. Een op de acht
respondenten werkt op de financiële afdeling, hetgeen van belang is omdat het onderzoek gaat over de
koppeling tussen marketing en financiën. Er is een kleine vertegenwoordiging van (semi-)overheidsbedrijven, te
weten 20%.
Een derde van alle respondenten geeft aan te werken in de sector zakelijke of financiële dienstverlening, de
financiële dienstverleners zijn sterk vertegenwoordigd – een op de vijf respondenten geeft aan in deze sector
te werken. Vier op de tien respondenten werkt in een omgeving met voornamelijk zakelijke klanten, een kwart
van alle respondenten geeft aan te werken in een omgeving met voornamelijk particuliere klanten. Zes op de
tien respondenten geeft aan met name diensten te verlenen, nog geen 20% van de respondenten geeft aan
voornamelijk hun geld te verdienen met de levering van goederen. De helft van alle respondenten geeft aan
een leidinggevende functie te hebben binnen de organisatie, bijna dertig procent van alle respondenten geeft
aan in het management- of directieteam plaats te hebben.
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IV

Analyse en resultaten

In dit hoofdstuk worden de hypotheses, zoals opgesteld in hoofdstuk 2, getoetst.
Hypothese 1:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft géén direct effect
op de bedrijfsresultaten.

Hypothese 2:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft een indirect effect
op de bedrijfsresultaten via het beïnvloeden van de operationele processen van
andere afdelingen.

Hypothese 3:

Het indirecte effect van marketing, geduid in termen van market orientation
op de bedrijfsresultaten is groter dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten.

IV.1
Bepaling methode
Deze hypotheses zullen getoetst worden aan de hand van een (parallel multipele) mediatiemodel (Hayes, 2013:
125). Dit zal gedaan worden met behulp van ‘confirmatory (bevestigend) factor analyses’, waarover Hair et al.
(2010: 631) aangeven:
“Use of a multivariate technique to test (confirm) a prespecified relationship. (…) It is the opposite of exploratory
analysis.”

Het verschil tussen de ‘exploratory en confirmatory (factor) analyses’ is dat bij de eerste geen opgelegde
relaties worden verondersteld, waarbij bij de tweede de onderzoeker een bevestiging van hypotheses zoekt.
Zowel een mediatiemodel als confirmatory factory analyses vallen onder de noemer SEM, structural equation
modeling. Ullman in Tabachnick en Fidel (2013) geeft aan over SEM:
“Structural equation modeling (SEM) is a collection of statistical techniques that allow a set of relationships
between one or more indirect variables (IVs), either continuous or discrete, and one or more direct variables (DVs),
either continuous or discrete, to be examined. Both IVs and DVs can be either factors or measured variables.
Structural equation modeling is also referred to as causal modeling, causal analysis, simultaneous equation
modeling, analysis of covariance structures, path analysis or confirmatory factor analysis (CFA). The latter two are
actually special types of SEM.” (p. 681)

De hypotheses worden getoetst aan de hand van een mediatiemodel, dat Hayes (2013: 10) benoemd als een
‘conditional process analysis’. Hij geeft hierover aan dat:
“Conditional process analysis is used when one’s research goal is to describe the conditional nature of the
mechanism or mechanisms by which a variable transmits its effect on one another and testing hypotheses about
such contingent effects. (…), mediation analysis is used to quantify and examine the direct and indirect pathways
through which an antecedent variable X transmits its effect on a consequent variable Y through on or more
intermediary or mediator variables.”

Het betreft hier dus causale effecten tussen variabele X en Y via (een of meerdere) mediërende variabelen.
Het betreft hier dus niet modererende (interactie-)effecten; Hayes (2013) geeft duidelijk aan dat mediërende
effecten onderscheidend zijn van modererende effecten (p. 7,8), waarbij modererende effecten invloed
uitoefenen op het effect tussen X en Y, alsmede waarbij mediërende effecten gekeken wordt naar enerzijds het
directe effect en anderzijds het indirecte effect via de mediërende factor.
Er zijn veel statistische (software) programma’s die SEM berekeningen mogelijk maken, zoals SAS, SPSS
Statistics, Mplus, Lisrel, Amos. Hayes (2013: 18) geeft hierover aan:
“Although any program that can conduct OLS (ordinary least squares) regression analysis can estimate the
parameters of most of the models I describe, such programs can only get you so far when taken off the shelf. For
instance, no program I am aware of implements the Johnson-Neyman technique for probing interactions, and
neither SPSS nor SAS can generate bootstrap confidence intervals for products of parameters, a method I advocate
for inference in mediation analysis and conditional process analysis.”

De methodiek die in het huidige onderzoek gebruikt wordt is PROCESS, omdat enerzijds het te kleine
databestand een volledige SEM-analyse niet mogelijk maakt (Hair et al., 2010: 661/662). Hayes geeft aan dat er
echter geen grote verschillen zijn tussen het gebruik van OLS-regressies of SEM-gebaseerde programma’s (als
Lisrel, Amos of Mplus):
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“Although there are some advantages to the use of SEM, for the estimation of the parallel or serial multiple
mediation models (…), doing so is neither necessary nor better.” (p. 159)

Anderzijds wordt PROCESS gebruikt voor het nauwkeuriger bepalen van 95% betrouwbaarheidsinterval voor
significante directe en met name indirecte effecten. Voor het berekenen van de directe en indirecte effecten
zijn namelijk in eerste instantie de verschillende factoren bepaald (als de factoren voor marketing, inkoop,
verkoop, HRM en de bedrijfsresultaten). Vervolgens worden deze factoren gebruikt om het mediërende effect
van de verschillende afdelingen op de bedrijfsresultaten te berekenen, waardoor zowel directe alsook indirecte
effecten naar voren komen. Een veel gebruikte method om de significantie van de directe en indirecte effect te
berekenen is de Normal Theory benadering, ook wel delta method of Sobel-test genaamd. Het probleem met
deze methode is echter dat bij het berekenen van het indirecte effect van variabele a vermenigvuldigd met
variabele b deze methode uitgaat van een normaalverdeling, op basis waarvan de berekeningen worden
uitgevoerd, terwijl het een sample-specifieke berekening betreft. Hair et al. (2013) geven hierover aan:
“The indirect effect ab is a sample-specific instantiation of TaTb (‘True a’ multiplied by ‘True b’), which is subject to
sampling variance. With an estimate of the standard error of ab and assuming the sampling distribution of ab is
normal, a p-value for ab can be drived given a specific null hypothesized value fo TaTb, or an interval estimate can
be generated.” (p. 102)

Daarnaast heeft de Normal Theory of Sobel-benadering het probleem dat het een weinig krachtige en derhalve
onnauwkeurige berekenmethode van betrouwbaarheidsintervallen van met name de indirecte effecten kent.
Samenvattend zegt Hair over Sobel:
“So its relatively low power combined with the unrealistic normality assumption leads me to recommend you to
avoid the Sobel test when possible.”

Ook andere methodes voor het berekenen van de significantie van de indirecte effecten kennen dit probleem.
Hayes toont aan (p. 115, tabel 4.4) dat ook bijvoorbeeld een Monte Carlo berekening afwijkende uitkomsten
toont ten opzichte van de Normal Theory benadering en andere berekeningen. Een bootstrap methode,
waarbij voor deze onnauwkeurigheid wordt gecorrigeerd, heeft dus de voorkeur boven de gebruikelijke
methoden van het berekenen van (met name) de indirecte effecten. Hayes (2013) komt tot de conclusie:
“The bias-corrected bootstrap confidence interval has become the more widely recommended method for
inference about the indirect effect in mediation analysis. The simulation research summarized above shows it to be
among the better methods for making inferencs about an indirect effect balancing validity and power
considerations (…). For this reason, I emphasize it (…) and it is the default method used by PROCESS (…).” (p. 116)

Door de bootstrapping methode van PROCESS te gebruiken, worden de betrouwbaarheidsintervallen op een
meer nauwkeurige en betrouwbare methode berekend, aan de hand waarvan de generaliseerbaarheid van de
antwoorden hoger is. (Hayes, 2013: 100/101) Een ander voordeel van het softwareprogramma PROCESS is dat
het verschillende recente theorieën rondom moderatie en mediatie modellen samenbrengt (Hayes, 2013: 19).
De uitkomsten verkregen via de bootstrapping methode van PROCESS geven in het huidige onderzoek een
meer betrouwbare uitkomst dan een reguliere SEM-methode had opgeleverd.
IV.2
Presentatie model
Om de hypotheses te toetsen worden analyses uitgevoerd, die per operationele afdeling bepalen:
of er een, en zo ja, hoe groot het directe effect van marketing op de bedrijfsresultaten is
of er een, en zo ja, hoe groot het directe effect van marketing op de onderzochte afdeling is;
of er een, en zo ja, hoe groot het directe effect van de onderzochte afdeling op de bedrijfsresultaten
van een organisatie is;
of er een, en zo ja, hoe groot het indirecte effect van marketing via de onderzochte afdeling op de
bedrijfsresultaten van een organisatie is en
of het indirecte effect van marketing op de bedrijfsresultaten groter is dan het directe effect van
marketing op de bedrijfsresultaten.
Op deze wijze kan onderzocht en aangetoond worden of de indirecte invloed van marketing (via een
operationele afdeling) op de bedrijfsresultaten groter is dan de directe invloed van marketing op de
bedrijfsresultaten. De resultaten van deze onderzoeken zullen gepresenteerd worden in het format, zoals
weergegeven in Figuur 23.
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Figuur 23. Model voor presentatie resultaten
Het model in Figuur 23 is opgebouwd volgens het overzicht van Hayes (2013: 127), waarbij:
X is één van de drie factoren vanuit marketing (marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie);
a1, a2 en an staan voor het directe effect van marketing op de mediatoren, de berekende
uitvoeringsjuistheidsfactoren van de respectievelijke afdelingen;
M1, M2 en Mn staan voor de mediatoren, de berekende uitvoeringsjuistheidsfactoren van de
respectievelijke afdelingen;
b1, b2 en bn staan voor het directe effect van de uitvoeringsjuistheidsfactoren van de respectievelijke
afdelingen op de factoren van de bedrijfsresultaten;
c’ staat voor het directe effect van de respectievelijke factor vanuit marketing op de respectievelijke
factoren van de bedrijfsresultaten;
Y is één van de twee bepaalde factoren van de bedrijfsresultaten (financiële of personele
bedrijfsresultaten).
In het huidige onderzoek wordt getoetst of a1*b1 (tot en met a n*bn) groter is dan c’, hetgeen overeenkomt
met hypothese 3.
Vanwege de veelvoud aan analyses zullen alleen de bevindingen van de afdeling verkoop volledig worden
gepresenteerd; de uitkomsten van de berekeningen van de overige afdelingen staan in bijlage IV.7 tot IV.42. Na
de complete uitwerking van de bevindingen over de afdeling verkoop zullen alle resultaten van alle afdelingen
in overzichten worden gepresenteerd, waarna een conclusie volgt over de mate waarin de data de hypoteses al
dan niet ondersteunen.
IV.3
Analyses en resultaten afdeling verkoop
In dit onderdeel wordt onderzocht:
of er een, en zo ja, hoe groot het directe effect van marketing op de afdeling verkoop is (in de vorm
van de drie factoren doelmatigheid, kwaliteit en efficiëntie);
of er een, en zo ja, hoe groot het directe effect van deze drie factoren van de afdeling verkoop op de
(financiële/personele) resultaten van een organisatie is;
of er een, en zo ja, hoe groot het indirecte effect van marketing via de afdeling verkoop op de
(financiële/personele) resultaten van een organisatie is en
of het indirecte effect van marketing op de (financiële/personele) resultaten van een organisatie
groter is dan het directe effect van marketing op de (financiële/personele) resultaten van een
organisatie (hypothese I).
Dit wordt allereerst gedaan voor marktoriëntatie, vervolgens voor procescoördinatie en als laatste voor
klantstrategie. De in de formats aangegeven effecten zijn gelijk aan gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten.
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IV.3.1 marktoriëntatie – verkoop – financiële & personele bedrijfsresultaten
Figuur 24 toont de directe effecten van de onafhankelijke variabele marktoriëntatie op de mediatoren
doelmatigheid, kwaliteit en efficiëntie van verkoop. Tevens toont het de directe effecten van de mediatoren
doelmatigheid en efficiëntie op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten. Figuur 24 toont
eveneens het indirecte effect van de onafhankelijke variabele marktoriëntatie via de mediator doelmatigheid
op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten. Figuur 24 toont als laatste het totaal indirect effect
dat de onafhankelijke variabele marktoriëntatie heeft op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten
via alle mediatoren van de afdeling verkoop.
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0,193 ***

M1
doelmatigheid

0,212 ***

M2
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financiële
bedrijfsresultaten
0,145 **

M3

Tevens toont Tabel 24 het directe effect van X
(marktoriëntatie) op M2 (kwaliteit), van X
(marktoriëntatie) op M3 (efficiëntie), alsmede van M3
(efficiëntie) op Y (financiële bedrijfsresultaten. Er is
geen direct effect van X (marktorientatie) op Y
(Financiële bedrijfsresultaten) aangetroffen.

0,103 *

efficiëntie

totaal indirect effect
0,046

Tabel 24 toont de grootte van het effect van
onafhankelijke variabele X (marktoriëntatie) op
mediërende variabele M1 (doelmatigheid van verkoop),
te weten 0,209. Ook toont het de grootte van deze
mediërende factor M1 (doelmatigheid van verkoop) op
de afhankelijke variabele Y (financiële
bedrijfsresultaten), te weten 0,193. Boven het vlak van
mediërende variabele M1 (doelmatigheid van verkoop)
staat dat het indirecte effect van de onafhankelijke
variabele X (marktoriëntatie) op de afhankelijke
variabele Y (financiële bedrijfsresultaten) via
mediërende factor M1 (doelmatigheid van verkoop).

Als laatste wordt aangegeven dat het totale indirecte
effect van X (marktoriëntatie) op Y (financiële
bedrijfsresultaten) via de drie mediërende variabelen
0,046 bedraagt.

*

Figuur 24. Model marktoriëntatie via verkoop naar financiële bedrijfsresultaten
betekenis significantieniveaus: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001
Figuur 24 toont aan dat marktoriëntatie een positief direct effect heeft op de doelmatigheid van verkoop
(0,209) en dat de doelmatigheid van verkoop een positief direct effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten
(0,193). De positief indirecte invloed van marktoriëntatie op de financiële bedrijfsresultaten via de
doelmatigheid van verkoop betreft 0,040 (zijnde 0,209 * 0,193).
Marktoriëntatie heeft een positief direct effect op de kwaliteit van verkoop (0,212), maar de kwaliteit van
verkoop heeft geen direct effect op de personele bedrijfsresultaten. Er is geen (statistisch significant) indirect
effect van marktoriëntatie via de kwaliteit van verkoop op de financiële bedrijfsresultaten.
Marktoriëntatie heeft een positief direct effect op de efficiëntie van verkoop (0,145) en de efficiëntie van
verkoop heeft een positief direct effect op de financiële bedrijfsresultaten (0,103).
Er is geen (statistisch significant) indirect effect van marktoriëntatie via de efficiëntie van verkoop op de
financiële bedrijfsresultaten.
Marketoriëntatie heeft een totaal indirect effect op de financiële bedrijfsresultaten via verkoop ter grootte van
0,046. Met andere woorden: indien marktoriëntatie met een factor 1 toeneemt, verbeteren de financiële
bedrijfsresultaten met de factor 0,05.
Figuur 24 toont eveneens aan dat marktoriëntatie geen (statistisch significant) direct effect heeft op de
financiële bedrijfsresultaten. Voor de complete uitwerking van alle effecten, zie bijlage IV.1.
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Figuur 25 toont de directe effecten van de onafhankelijke variabele marktoriëntatie op de mediatoren
doelmatigheid, kwaliteit en efficiëntie van verkoop. Tevens toont het de directe effecten van deze mediatoren
op de afhankelijke variabele personele bedrijfsresultaten. Figuur 25 toont eveneens het indirecte effect van de
onafhankelijke variabele marktoriëntatie via de mediatoren doelmatigheid en kwaliteit op de afhankelijke
variabele personele bedrijfsresultaten. Figuur 25 toont als laatste het totaal indirect effect van de
onafhankelijke variabele marktoriëntatie op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten via alle
mediatoren van de afdeling verkoop.
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Figuur 25. Model marktoriëntatie via verkoop naar personele bedrijfsresultaten
betekenis significantieniveaus: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001

Figuur 25 toont aan dat marktoriëntatie een positief direct effect heeft op de doelmatigheid van verkoop
(0,209) en dat de doelmatigheid van verkoop een positief direct effect heeft op de personele bedrijfsresultaten
(0,268). De positief indirecte invloed van marktoriëntatie op de personele bedrijfsresultaten via de
doelmatigheid van verkoop betreft 0,056 (zijnde 0,209 * 0,268).
Marktoriëntatie heeft een positief direct effect op de kwaliteit van verkoop (0,212) en de kwaliteit van verkoop
heeft een positief direct effect op de personele bedrijfsresultaten (0,275). Het positief indirecte effect van
marktoriëntatie op de personele bedrijfsresultaten via de kwaliteit van verkoop bedraagt 0,058 (zijnde 0,212 *
0,275).
Marktoriëntatie heeft een positief direct effect op de efficiëntie van verkoop (0,145), maar efficiëntie heeft
geen (statistisch significant) direct effect op de personele bedrijfsresultaten.
Het totaal indirecte effect van marktoriëntatie op de personele bedrijfsresultaten via verkoop bedraag 0,121.
Met andere woorden: indien marktoriëntatie met een factor 1 toeneemt, verbeteren de personele
bedrijfsresultaten met de factor 0,12.
Figuur 25 toont aan dat marktoriëntatie geen (statistisch significant) direct effect heeft op de personele
bedrijfsresultaten. Voor de complete uitwerking van alle effecten, zie bijlage VI.2.
Tabel 17 geeft weer of, en zo ja, met welke grootte, de onafhankelijke variabele marktoriëntatie een indirect
effect heeft op de afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten via de mediatoren van de
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afdeling verkoop. Ook geeft tabel 17 weer of, en zo ja, met welke grootte, de onafhankelijke variabele
marktoriëntatie een direct effect heeft op de afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten.
Als laatste geeft deze tabel weer of het indirecte effect van marktoriëntatie op de financiële en personele
bedrijfsresultaten groter is dan het directe effect.

onafhankelijke variabele: marktoriëntatie
afhankelijke variabelen
mediatoren verkoop indirect effect? grootte direct effect? grootte indirect > direct?
financiële bedrijfsresultaten doelmatigheid
ja
0,040
nee
0
ja
kwaliteit
nee
0
nee
0
nvt
efficiëntie
nee
0
nee
0
nvt
totaal
ja
0,046
nee
0
ja
personele bedrijfsresultaten doelmatigheid
ja
0,056
nee
0
ja
kwaliteit
ja
0,058
nee
0
ja
efficiëntie
nee
0
nee
0
nvt
totaal
ja
0,121
nee
0
ja

Tabel 17. Overzicht indirecte en directe effecten marktoriëntatie
Tabel 17 geeft weer of de onafhankelijke variabele ‘marktoriëntatie’ en indirect effect heef top de afhankelijke variabele ‘financiële bedrijfsresultaten doelmatigheid’, hetgeen positief is ter grootte van 0,040. Tevens heeft Tabel 17 aan dat de onafhankelijke variabele marktoriëntatie geen direct effect heeft op
de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten - doelmatigheid (grootte = 0). Daarom wordt gesteld dat het indirecte effect groter is dan het directe effect.

Tabel 17 geeft antwoord op de vraag of marktoriëntatie een direct effect heeft op de financiële
bedrijfsresultaten en de personele bedrijfsresultaten. Op beide vragen kan negatief worden beantwoord,
aangevende dat er geen direct effect is van marktoriëntatie op de bedrijfsresultaten.
Daarnaast kan gesteld worden dat marktoriëntatie wel een indirect effect heeft op de financiële en personele
bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop. De totale effectgrootte van marktoriëntatie op de financiële
bedrijfsresultaten via verkoop bedraagt 0,046; de totale effectgrootte van marktoriëntatie op de personele
bedrijfsresultaten bedraagt 0,121.
Uit tabel 17 kan opgemaakt worden dat de indirecte effecten van marktoriëntatie op de financiële en
personele bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop groter zijn dan de directe effecten van marktoriëntatie op
de financiële en personele bedrijfsresultaten. De stelling dat de indirecte effecten van marktoriëntatie op de
financiële en personele bedrijfsresultaten groter zijn dan de directe effecten kan dus bevestigd worden.
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IV.3.2 procescoördinatie – verkoop – financiële & personele bedrijfsresultaten
Figuur 26 toont de directe effecten van de onafhankelijke variabele procescoördinatie op de mediatoren
kwaliteit en efficiëntie van verkoop. Tevens toont het de directe effecten van de mediatoren doelmatigheid en
efficiëntie op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten. Figuur 26 toont eveneens het indirecte
effect van de onafhankelijke variabele procescoördinatie via de mediator efficiëntie op de afhankelijke
variabele financiële bedrijfsresultaten.
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Figuur 26. Model procescoördinatie via verkoop naar financiële bedrijfsresultaten
betekenis significantieniveaus: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001

Figuur 26 toont aan dat procescoördinatie geen positief direct effect heeft op de doelmatigheid van verkoop,
maar dat de doelmatigheid van verkoop wel een positief direct effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten
(0,191).
Procescoördinatie heeft een positief direct effect op de kwaliteit van verkoop (0,135), maar de kwaliteit van
verkoop heeft geen direct effect op de personele bedrijfsresultaten.
Procescoördinatie heeft een positief direct effect op de efficiëntie van verkoop (0,154) en de efficiëntie van
verkoop heeft een positief direct effect op de financiële bedrijfsresultaten (0,109). Het positief indirecte effect
van procescoördinatie op de financiële bedrijfsresultaten via de efficiëntie van verkoop bedraagt 0,017 (zijnde
0,154 * 0,109).
Uit figuur 26 blijkt dat procescoördinatie geen (statistisch significant) direct effect heeft op de financiële
bedrijfsresultaten. Voor de complete uitwerking van alle effecten, zie bijlage IV.3.
Figuur 27 toont de directe effecten van de onafhankelijke variabele procescoördinatie op de mediatoren
kwaliteit en efficiëntie van verkoop. Tevens toont het de directe effecten van de mediatoren doelmatigheid en
kwaliteit op de afhankelijke variabele personele bedrijfsresultaten. Figuur 27 toont eveneens het indirecte
effect van de onafhankelijke variabele marktoriëntatie via de mediator kwaliteit op de afhankelijke variabele
personele bedrijfsresultaten. Figuur 27 toont als laatste het totaal indirect effect van de onafhankelijke
variabele marktoriëntatie op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten via alle mediatoren van de
afdeling verkoop.
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Figuur 27. Model procescoördinatie via verkoop naar personele bedrijfsresultaten
betekenis significantieniveaus: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001
Figuur 27 toont aan dat procescoördinatie geen direct effect heeft op de doelmatigheid van verkoop, terwijl de
doelmatigheid van verkoop een positief direct effect heeft op de personele bedrijfsresultaten (0,261).
Procescoördinatie heeft een positief direct effect op de kwaliteit van verkoop (0,135) en de kwaliteit van
verkoop heeft een positief direct effect op de personele bedrijfsresultaten (0,260). Het positief indirecte effect
van procescoördinatie op de personele bedrijfsresultaten via de kwaliteit van verkoop bedraagt 0,035 (zijnde
0,135 * 0,260).
Procescoördinatie heeft een positief direct effect op de efficiëntie van verkoop (0,154), maar efficiëntie heeft
geen (statistisch significant) direct effect op de personele bedrijfsresultaten.
Het totaal indirecte effect van procescoördinatie op de personele bedrijfsresultaten via verkoop bedraag 0,042.
Met andere woorden: indien procescoördinatie met een factor 1 toeneemt, verbeteren de personele
bedrijfsresultaten met de factor 0,04.
Figuur 27 toont aan dat procescoördinatie geen (statistisch significant) direct effect heeft op de personele
bedrijfsresultaten. Voor de complete uitwerking van alle effecten, zie bijlage IV.4.
Tabel 18 geeft weer of, en zo ja, met welke grootte, de onafhankelijke variabele marktoriëntatie een indirect
effect heeft op de afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten via de mediatoren van de
afdeling verkoop. Ook geeft tabel 18 weer of, en zo ja, met welke grootte, de onafhankelijke variabele
marktoriëntatie een direct effect heeft op de afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten.
Als laatste geeft deze tabel weer of het indirecte effect van marktoriëntatie op de financiële en personele
bedrijfsresultaten groter is dan het directe effect.
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onafhankelijke variabele: procescoördinatie
afhankelijke variabelen
mediatoren verkoop indirect effect? grootte direct effect? grootte indirect > direct?
financiële bedrijfsresultaten doelmatigheid
nee
0
nee
0
nvt
kwaliteit
nee
0
nee
0
nvt
efficiëntie
ja
0,017
nee
0
ja
totaal
nee
0
nee
0
nvt
personele bedrijfsresultaten doelmatigheid
nee
0
nee
0
nvt
kwaliteit
ja
0,035
nee
0
ja
efficiëntie
nee
0
nee
0
nvt
totaal
ja
0,042
nee
0
ja

Tabel 18. Overzicht directe en indirecte effecten procescoördinatie
Tabel 18 geeft antwoord op de vraag of procescoördinatie een direct effect heeft op de financiële
bedrijfsresultaten en de personele bedrijfsresultaten. Op beide vragen kan negatief worden beantwoord,
aangevende dat er geen direct verband is van procescoördinatie op de bedrijfsresultaten.
Daarnaast kan gesteld worden dat procescoördinatie wel een indirect effect heeft op de financiële en
personele bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop. De effectgrootte van procescoördinatie op de financiële
bedrijfsresultaten via verkoop bedraagt 0,017; de totale effectgrootte van procescoördinatie op de personele
bedrijfsresultaten bedraagt 0,042. Tabel 18 geeft antwoord op de vraag of procescoördinatie een indirect
effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten (via verkoop) respectievelijk of procescoördinatie een indirect
effect heeft op de personele bedrijfsresultaten, alsmede de eventuele grootte van de effecten.
Uit de tabel 18 kan opgemaakt worden dat de indirecte effecten van procescoördinatie op de financiële en
personele bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop groter zijn dan de directe effecten van procescoördinatie
op de financiële en personele bedrijfsresultaten. Tabel 18 geeft antwoord op de vraag of de indirecte effecten
van procescoördinatie via verkoop op de bedrijfsresultaten groter zijn dan de directe effecten van
procescoördinatie op de bedrijfsresultaten. Zowel voor de financiële als de personele bedrijfsresultaten kan
deze vraag bevestigend beantwoord worden: de indirecte effecten via verkoop zijn groter dan de directe
effecten van procescoördinatie op de bedrijfsresultaten.
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IV.3.3 klantstrategie – verkoop – financiële & personele bedrijfsresultaten
Figuur 28 toont de directe effecten van de onafhankelijke variabele klantstrategie op de mediatoren
doelmatigheid, kwaliteit en efficiëntie van verkoop. Tevens toont het de directe effecten van de mediatoren
doelmatigheid en efficiëntie op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten. Figuur 28 toont
eveneens het indirecte effect van de onafhankelijke variabele marktoriëntatie via de mediatoren doelmatigheid
en efficiëntie op de afhankelijke variabele financiële bedrijfsresultaten.

marketing

bedrijfsresultaten

verkoop
0,031 *
0,162 **

0,188 ***

M1
doelmatigheid

0,298 ***

M2
kwaliteit

X

Y

klantstrategie

financiële
0,014
0,131 *

*

M3

bedrijfsresultaten
0,107 *

efficiëntie

Figuur 28. Model klantstrategie via verkoop naar financiële bedrijfsresultaten
betekenis significantieniveaus: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001

Uit figuur 28 komt naar voren dat klantstrategie een positief direct effect heeft op de doelmatigheid van
verkoop (0,162) en dat de doelmatigheid van verkoop een positief direct effect heeft op de financiële
bedrijfsresultaten (0,188). Het positief indirecte effect van klantstrategie op de financiële bedrijfsresultaten via
de doelmatigheid van verkoop bedraagt 0,031 (zijnde 0,162 * 0,188).
Klantstrategie heeft een positief direct effect op de kwaliteit van verkoop (0,298), maar de kwaliteit van
verkoop heeft geen direct effect op de financiële bedrijfsresultaten.
Klantstrategie heeft een positief direct effect op de efficiëntie van verkoop (0,131) en de efficiëntie van
verkoop heeft een positief direct effect op de financiële bedrijfsresultaten (0,107). Het positief indirecte effect
van klantstrategie op de financiële bedrijfsresultaten bedraagt 0,014 (zijnde (0,131 * 0,107).
Uit figuur 28 blijkt dat klantstrategie geen (statistisch significant) direct effect heeft op de financiële
bedrijfsresultaten. Voor de complete uitwerking van alle effecten, zie bijlage IV.5.
Figuur 29 toont de directe effecten van de onafhankelijke variabele klantstrategie op de mediatoren
doelmatigheid, kwaliteit en efficiëntie van verkoop. Tevens toont het de directe effecten van de mediatoren
doelmatigheid en kwaliteit op de afhankelijke variabele personele bedrijfsresultaten. Figuur 29 toont eveneens
het indirecte effect van de onafhankelijke variabele klantstrategie via de mediatoren doelmatigheid en
kwaliteit op de afhankelijke variabele personele bedrijfsresultaten. Figuur 29 toont het totaal indirect effect
van de onafhankelijke variabele klantstrategie op de afhankelijke variabele personele bedrijfsresultaten via alle
mediatoren van de afdeling verkoop, alsmede het totaal effect van de onafhankelijke variabele klantstrategie
op de afhankelijke variabele personele bedrijfsresultaten.
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marketing

bedrijfsresultaten

verkoop
0,041 *
0,162 **

M1

0,250 ***

doelmatigheid
0,074 *
0,298

***

M2

0,247 ***

kwaliteit

X

Y

klantstrategie

personele
bedrijfsresultaten
0,131

*

M3
efficiëntie

totaal indirect effect:
0,119 *

totaal effect:
0,190 ***

Figuur 29. Model klantstrategie via verkoop naar personele bedrijfsresultaten
betekenis significantieniveaus: * p<0,05, ** p<0,01 en *** p<0,001
Uit figuur 29 blijkt dat klantstrategie een positief direct effect heeft op de doelmatigheid van verkoop (0,162)
en dat de doelmatigheid van verkoop een positief direct effect heeft op de personele bedrijfsresultaten (0,250).
Het positief indirecte effect van klantstrategie op de personele bedrijfsresultaten via de doelmatigheid van
verkoop bedraagt 0,041 (zijnde 0,162 * 0,250).
Klantstrategie heeft een positief direct effect op de kwaliteit van verkoop (0,298) en de kwaliteit van verkoop
heeft een positief direct effect op de personele bedrijfsresultaten (0,247). Het positief indirecte effect van
klantstrategie op de personele bedrijfsresultaten via de kwaliteit van verkoop bedraagt 0,074 (zijnde 0,298 *
0,247).
Klantstrategie heeft een positief direct effect op de efficiëntie van verkoop (0,131), maar efficiëntie heeft geen
(statistisch significant) direct effect op de personele bedrijfsresultaten.
Het totaal indirecte effect van klantstrategie op de personele bedrijfsresultaten via verkoop bedraag 0,119.
Met andere woorden: indien klantstrategie met een factor 1 toeneemt, verbeteren de personele
bedrijfsresultaten met de factor 0,12.
Het totale effect van klantstrategie op de personele bedrijfsresultaten bedraagt 0,190. Met andere woorden:
indien klantstrategie met een factor 1 toeneemt, verbeteren de personele bedrijfsresultaten met de factor
0,19.
Uit figuur 29 blijkt dat klantstrategie geen (statistisch significant) direct effect heeft op de personele
bedrijfsresultaten. Voor de complete uitwerking van alle effecten, zie bijlage IV.6.
Tabel 19 geeft weer of, en zo ja, met welke grootte, de onafhankelijke variabele klantstrategie een indirect
effect heeft op de afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten via de mediatoren van de
afdeling verkoop. Ook geeft tabel 19 weer of, en zo ja, met welke grootte, de onafhankelijke variabele
klantstrategie een direct effect heeft op de afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten.
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Als laatste geeft deze tabel weer of het indirecte effect van klantstrategie op de financiële en personele
bedrijfsresultaten groter is dan het directe effect.

onafhankelijke variabele: klantstrategie
afhankelijke variabelen
mediatoren verkoop indirect effect? grootte direct effect? grootte indirect > direct?
financiële bedrijfsresultaten doelmatigheid
ja
0,031
nee
0
ja
kwaliteit
nee
0
nee
0
nvt
efficiëntie
ja
0,014
nee
0
ja
totaal
nee
0
nee
0
nvt
personele bedrijfsresultaten doelmatigheid
ja
0,041
nee
0
ja
kwaliteit
ja
0,074
nee
0
ja
efficiëntie
nee
0
nee
0
nvt
totaal
ja
0,119
nee
0
ja

Tabel 19. Overzicht indirecte en directe effecten klantstrategie
Tabel 19 geeft antwoord op de vraag of klantstrategie een direct effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten
en de personele bedrijfsresultaten. Op beide vragen kan negatief worden beantwoord, aangevende dat er geen
direct verband is van klantstrategie op de bedrijfsresultaten.
Daarnaast kan gesteld worden dat klantstrategie wel een indirect effect heeft op de financiële en personele
bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop. De totale effectgrootte van klantstrategie op de financiële
bedrijfsresultaten via verkoop bedraagt 0,045; de totale effectgrootte van klantstrategie op de personele
bedrijfsresultaten bedraagt 0,119. Tabel 19 geeft antwoord op de vraag of klantstrategie een indirect effect
heeft op de financiële bedrijfsresultaten (via verkoop) respectievelijk of klantstrategie een indirect effect heeft
op de personele bedrijfsresultaten, alsmede de eventuele grootte van de effecten.
Uit tabel 19 kan opgemaakt worden dat de indirecte effecten van klantstrategie op de financiële en personele
bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop groter zijn dan de directe effecten van klantstrategie op de financiële
en personele bedrijfsresultaten. Tabel 19 geeft antwoord op de vraag of de indirecte effecten van
klantstrategie via verkoop op de bedrijfsresultaten groter zijn dan de directe effecten van klantstrategie op de
bedrijfsresultaten. Zowel voor de financiële als de personele bedrijfsresultaten kan deze vraag bevestigend
beantwoord worden: de indirecte effecten via verkoop zijn groter dan de directe effecten van klantstrategie op
de bedrijfsresultaten.
IV.3.4 Overzicht directe en indirecte effecten via verkoop
De stelling dat marketing (via marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) geen direct effect heeft op
de (financiële of personele) bedrijfsresultaten, kan bevestigd worden. Tabel 20 geeft antwoord op de vraag of
marketing (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) een direct effect heeft op de
financiële bedrijfsresultaten (‘fin’) en de personele bedrijfsresultaten (‘pers’). Op beide vragen kan negatief
worden beantwoord, aangevende dat er geen direct verband is van marketing op de bedrijfsresultaten,
hetgeen betekent dat de invloed van marketing op de afhankelijke variabelen (financiële en personele
bedrijfsresultaten) niet direct wordt gevormd, maar via de mediator verkoop verloopt.

bedrijfsproces
verkoop

marktoriëntatie
fin
nee
pers
nee

marketing factoren
procescoördinatie
fin
nee
pers
nee

klantstrategie
fin
nee
pers
nee

Tabel 20. Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Tabel 20 geeft aan of de marketingfactor ‘marktoriëntatie’ een direct effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten (‘fin’), indien gemeten via het
bedrijfsproces verkoop. Het antwoord hierop is ‘nee’, aangevende dat er geen direct effect is aangetroffen. Ook geeft Tabel 20 aan dat er geen direct
effect is aangetroffen van de de marketingfactor ‘marktoriëntatie’ op de personele bedrijfsresultaten (‘pers’).
Tabel 20 geeft aan dat voor geen van de marketingfactoren wordt een direct effect aangetroffen op noch de financiële noch de personele
bedrijfsresultaten.
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De stelling dat marketing (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) een indirect
effect heeft op de (financiële of personele) bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop, kan eveneens bevestigd
worden. Tabel 21 geeft antwoord op de vraag of marketing (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie
of klantstrategie) een indirect effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten (via verkoop) respectievelijk een
indirect effect heeft op de personele bedrijfsresultaten, alsmede de eventuele grootte van de effecten. De
invloed van marketing op de afhankelijke variabelen (financiële en personele bedrijfsresultaten) verloopt dus
via verkoop.

bedrijfsproces
verkoop

marktoriëntatie
fin
ja
fin
ja (totaal)
pers
ja
pers
ja
pers
ja (totaal)

marketingfactoren
procescoördinatie
4,0% fin
ja
4,6% pers
ja
5,6% pers
ja (totaal)
5,8%
12,1%

klantstrategie
1,7% fin
ja
3,5% pers
ja
4,2% pers
ja
pers
ja (totaal)

3,1%
4,1%
7,4%
11,9%

Tabel 21. Heeft marketing een indirect effect op de bedrijfsresultaten via verkoop?
Tabel 21 geeft aan of er vanuit de marketingfactoren marktoriëntatie, procescoördinatie en klantstrategie indirecte effecten zijn aangetroffen op de
financiële bedrijfsresultaten (‘fin’) en de personele bedrijfsresultaten (‘pers’). Uit dit overzicht komt naar voren dat dit voor alle marketingfactoren het
geval is, zoals bijvoorbeeld van van marktoriëntatie op de financiële bedrijfsresultaten (in totaal 4,6% - een effectsterkte van 0,046).

Ter controle van deze bevindingen zijn er partiële berekeningen uitgevoerd. De richting van de effecten is
gecontroleerd door de berekeningen te corrigeren voor de afdelingen (maakt het verschil of de respondent
afkomstig is van de marketingafdeling, de verkoopafdeling of juist niet?). Uit deze berekening komen geen
bijzonderheden naar voren; er zijn graduele verschillen (de sterktes van de effecten zijn niet overal hetzelfde),
maar de richting van de effecten zijn overal gelijk.
Ook is de richting van de effecten gecontroleerd door de berekeningen te corrigeren voor het verschil tussen
B2C, B2B of B2C&B (maakt het verschil of de respondent werkzaam is voor een B2B- , B2C- of een bedrijf in
zowel de B2B als B2C markt?). Hieruit komt naar voren dat procescoördinatie de minste hoeveelheid statistisch
significante effecten vertoont. Ook komt naar voren dat bij de berekeningen rondom de B2B-bedrijven meer
statistisch significante effecten tonen voor zowel marktoriëntatie als klantstrategie in vergelijking met de
andere soorten organisaties. Er zijn echter geen bijzonderheden te constateren rondom de richting van de
effecten; die zijn overal hetzelfde. Wel zijn er onderlinge graduele verschillen.De stelling dat marketing (via
marktorëntatie, procescoördinatie en klantstrategie) een groter indirect effect op de (financiële en personele)
bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop heeft dan een direct effect op de (financiële en personele)
bedrijfsresultaten kan eveneens bevestigd worden. Tabel 22 geeft aan dat de indirecte invloed van marketing
(in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) op de afhankele variabelen financiële en
personele bedrijfsresultaten via verkoop groter is dan de directe invloed van de predictor marketing (in de
vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) op de financiële en personele bedrijfresultaten.

bedrijfsproces
verkoop

marktoriëntatie
fin
ja
pers
ja

marketingfactoren
procescoördinatie klantstrategie
fin
ja
fin
ja
pers
ja
pers
ja

Tabel 22. Zijn de indirecte effecten van marketing op de bedrijfsresultaten groter dan het directe effect?
Tabel 22 geeft aan of de indirect effecten van de marketingfactoren marktoriëntatie, procescoördinatie en klantstrategie
op de financiële en personele bedrijfsresultaten (‘fin’en ‘pers’ respectievelijk) groter zijn dan de directe effecten. Dit is voor
alle effecten het geval; in alle gevallen zijn de indirecte effecten groter dan de directe effecten.
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IV.4
Overzicht alle directe en indirecte effecten
In het huidige onderzoek draait het om de vraag of het effect van marketing op de (financiële/personele)
bedrijfsresulaten via de verschillende operationele afdelingen groter is dat het directe effect van marketing op
de bedrijfsresultaten.
Om dit te onderzoeken stelt hypothese 1 dat marketing geen direct effect heeft op de (financiële / personele)
bedrijfsresultaten. Marketing is hierbij opgedeeld naar marktoriëntatie, procescoördinatie en klantstrategie.
Hypothese 1:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft géén direct effect
op de bedrijfsresultaten.

Tabel 23 geeft antwoord op de vraag of marketing (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of
klantstrategie) een direct effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten (‘fin’) en de personele
bedrijfsresultaten (pers). Verwoordt in het model van Hayes (2013) geeft ‘nee’ aan dat er geen statistisch
significant effect is tussen X (marktorëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) en Y (financiële of personele
bedrijfsresultaten). Het antwoord ‘ja’ geeft aan dat er wel een statistisch significant effect is (ter grootte van de
genoemde waarde) tussen X en Y.

marktoriëntatie
fin
nee
pers
nee

procescoördinatie
fin
nee
pers
nee

klantstrategie
fin
nee
pers
nee

productie

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

logistiek

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
ja

0,177

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
ja

0,148

medewerkers fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

HRM

fin
pers

ja
nee

0,124 fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

financiën

fin
pers

nee
nee

fin
pers

nee
nee

fin
pers

ja
ja

verkoop

inkoop

-0,075
0,207

Tabel 23. Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Tabel 23 toont het overzicht van directe effecten van de verschillende marketingfactoren op de financiële en personele bedrijfsresultaten. Merendeels is
het effect niet aangetoond, met uitzondering van bijvoorbeeld het effect van marktoriëntatie op de financiële bedrijfsresultaten, gemeten via de afdeling
HRM. De grootte van het effect komt hier uit op 0,124.

Uit tabel 23 komt naar voren dat marktorientatie:
met uitzondering van één afdeling (HRM, effectgrootte: 0,124) geen direct effect heeft op de
financiële bedrijfsresultaten; en
geen direct effect heeft op de personele bedrijfsresultaten.
Uit tabel 23 blijkt eveneens dat procescoördinatie:
geen direct effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten; en
geen direct effect heeft op de personele bedrijfsresultaten.
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Uit tabel 23 komt naar voren dat klantstrategie:
met uitzondering van één afdeling (financiën, effectgrootte: -0,075) geen direct effect heeft op de
financiële bedrijfsresultaten; en
bij drie van de zeven afdelingen wél een direct effect heeft op de personele bedrijfsresultaten
(logistiek, effectgrootte: 0,177; inkoop, effectgrootte: 0,148 en financiën, effectgrootte: 0,207).
Uit tabel 23 komt in grote lijnen naar voren dat er geen direct verband is van marketing op de
bedrijfsresultaten, hetgeen betekent dat de invloed van de onafhankelijke variabele marketing op de
afhankelijke variabelen (financiële en personele bedrijfsresultaten) niet direct wordt gevormd, maar via de
mediatoren (de afdelingen) verloopt.
De resultaten ondersteunen derhalve hypothese 1, namelijk dat marketing, geduid in termen van market
orientation geen direct effect heeft op de bedrijfsresultaten, deels.
Vervolgens is gesteld dat marketing een indirect effect heeft op de (financiële / personele) bedrijfsresultaten
via de verschillende operationele afdelingen. Ook hierbij wordt marketing opgedeeld naar drie zienswijzen, te
weten marktoriëntatie, procescoördinatie en klantstrategie.
Hypothese 2:

Marketing, geduid in termen van market orientation heeft een indirect effect
op de bedrijfsresultaten via het beïnvloeden van de operationele processen van
andere afdelingen.

Tabel 24 geeft antwoord op de vraag of marketing (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of
klantstrategie) een indirect effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten (via verkoop) respectievelijk een
indirect effect heeft op de personele bedrijfsresultaten, alsmede de eventuele grootte van de effecten. Het
antwoord ‘ja’ betekent dat er een statistisch significant effect is, het antwoord ‘nee’ geeft aan dat er geen
statistisch significant effect is. De invloed van de onafhankelijke variabele marketing op de afhankelijke
variabelen (financiële en personele bedrijfsresultaten) verloopt dus via de mediatoren, zijnde de verschillende
afdelingen.

95

bedrijfsproces
verkoop
doelmatigheid
kwaliteit
efficiëntie
totaal
doelmatigheid
kwaliteit
efficiëntie
totaal
productie
doelmatigheid
af-/uitval
kosten
totaal
doelmatigheid
af-/uitval
kosten
totaal
logistiek
kwaliteit
effectiviteit
efficiëntie
totaal
kwaliteit
effectiviteit
efficiëntie
totaal
inkoop
doelmatigheid
effectiviteit
kwaliteit & kosten
totaal
doelmatigheid
effectiviteit
kwaliteit & kosten
totaal
personeel
betrokkenheid
betrokkenheid
HRM
doelmatigheid
kosten
totaal
doelmatigheid
kosten
totaal
financiën
financiële resultaten
leenresultaten
doelmatigheid
totaal
financiële resultaten
leenresultaten
doelmatigheid
totaal

marketingfactoren
procescoördinatie

marktoriëntatie
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten

effect?
ja
nee
nee
ja
ja
ja
nee
ja
effect?
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
effect?
nee
nee
nee
nee
nee
ja
nee
ja
effect?
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
effect?
ja
ja
effect?
ja
nee
nee
ja
nee
ja
effect?
nee
nee
ja
nee
nee
nee
ja
ja

grootte
0,040 financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
0,046 financiële bedrijfsresultaten
0,056 personele bedrijfsresultaten
0,058 personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
0,121 personele bedrijfsresultaten
grootte
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
grootte
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
0,048 personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
0,079 personele bedrijfsresultaten
grootte
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
grootte
0,014 financiële bedrijfsresultaten
0,056 personele bedrijfsresultaten
grootte
0,013 financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
0,068 personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
0,065 personele bedrijfsresultaten
grootte
financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
0,011 financiële bedrijfsresultaten
financiële bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
personele bedrijfsresultaten
0,038 personele bedrijfsresultaten
0,051 personele bedrijfsresultaten

klantstrategie
effect?
nee
nee
ja
nee
nee
ja
nee
ja
effect?
nee
nee
nee
nee
ja
nee
nee
nee
effect?
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
effect?
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
effect?
ja
ja
effect?
ja
nee
ja
ja
nee
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Tabel 24. Heeft marketing een indirect effect op de bedrijfsresultaten via verschillende operationele processen?
Tabel 24 geeft aan of er indirecte effecten zijn gevonden van marketing op de financiële en personele bedrijfsresultaten, gemeten via de verschillende
afdelingen inclusief de betrokkenheid van personeel. Daar waar geen indirecte effecten zijn aangetroffen staat ‘nee’; daar waar wel een indirect effect is
aangetroffen staat ‘ja’, alsmede de grootte van het effect. Zo blijkt uit het overzicht dat klantstrategie in totaal een effect van 0,075 sorteert op de
financiële bedrijfsresultaten, indien gemeten via de afdeling financiën.
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Uit tabel 24 blijkt dat marktoriëntatie:
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,046) en personele (effectgrootte: 0,121)
bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop;
geen indirect effect heeft op noch de financiële noch de personele bedrijfsresultaten via de afdeling
productie;
geen indirect effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten via de afdeling logistiek;
een indirect effect heeft op de personele bedrijfsresultaten (effectgrootte: 0,079) via de afdeling
logistiek;
geen indirect effect heeft op de financiële noch personele bedrijfsresultaten via de afdeling inkoop;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,014) en personele (effectgrootte: 0,056)
bedrijfsresultaten via de houding van de medewerker;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,020) en personele (0,065) bedrijfsresultaten
via de afdeling HRM;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,011) en personele (effectgrootte: 0,051)
bedrijfsresultaten via de afdeling financiën.
Uit tabel 24 blijkt dat procescoördinatie:
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,017) en personele bedrijfsresultaten
(effectgrootte: 0,042) via de afdeling verkoop;
geen indirect effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten via de afdeling productie;
een indirect effect heeft op de personele bedrijfsresultaten (effectgrootte: 0,049) via de afdeling
productie;
geen indirect effect heeft op noch de financiële noch de personele bedrijfsresultaten via de afdeling
logistiek;
geen indirect effect heeft op noch de financiële noch de personele bedrijfsresultaten via de afdeling
inkoop;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,014) en personele (effectgrootte: 0,051)
bedrijfsresultaten via de houding van de medewerker;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,036) en personele (effectgrootte: 0,077)
bedrijfsresultaten via de afdeling HRM;
geen indirect effect heeft op noch de financiële noch de personele bedrijfsresultaten via de afdeling
financiën.
Uit tabel 24 komt ook naar voren dat klantstrategie:
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,045) en personele (effectgrootte (o,119)
bedrijfsresultaten via de afdeling verkoop;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,08) en personele (effectgrootte: 0,132)
bedrijfsresultaten via de afdeling productie;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,041) bedrijfsresultaten via de afdeling
logistiek;
geen indirect effect heeft op de personele bedrijfsresulaten via de afdeling logistiek;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,046) en personele (effectgrootte: 0,056)
bedrijfsresultaten via de afdeling inkoop;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,037) en personele (effectgrootte: 0,112)
bedrijfsresultaten via de houding van het personeel;
een indirect effect heeft op de financiële (effectgrootte: 0,077) en personele (effectgrootte: 0,147)
bedrijfsresultaten via de afdeling HRM, alsmede
een indirect effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten (effectgrootte: 0,075) via de afdeling
financiën, echter
geen indirect effect heeft op de personele bedrijfsresultaten via de afdeling financiën.
Ook hier zijn een veelvoud controlerende berekeningen uitgevoerd om te bezien of het model algemeen geldig
is. Zo zijn de berekeningen rondom de effecten vanuit marketing, geduid in termen van market orientation op
de bedrijfsresultaten via de financiële afdeling uitgevoerd met een correctie voor afdelingen. De vraag hierbij
was om te bezien of er een verschil zat tussen respondenten die werkten op de marketingafdeling, de
financiële afdeling of juist geen van beide afdelingen. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen in de
berekeningen: er zijn graduele verschillen, maar de richting van alle effecten is gelijk, met uitzondering van één
effect: de respondenten van de afdeling marketing geven aan dat procescoördinatie een negatief effect zou
sorteren op de financiële resultaten van de financiële afdeling.
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Ook zijn de berekeningen rondom de effecten vanuit marketing, geduid in termen van market orientation op
de bedrijfsresultaten via de afdeling HRM uitgevoerd met een correctie voor afdelingen. Hierbij zijn geen
bijzonderheden geconstateerd, hetgeen betekent dat er geen verschillen in richting van de effecten bestaan
tussen respondenten die werken op een marketingafdeling, een HRM-afdeling of noch op een marketing- noch
op een HRM-afdeling.
Ook zijn berekeningen rondom de effecten vanuit marketing, geduid in termen van market orientation op de
bedrijfsresultaten via de afdeling HRM uitgevoerd met een correctie voor de klantgroepen. Zitten er verschillen
in de uitkomsten afhankelijk of de organisatie werkzaam is binnen een B2C, een B2B of een gecombineerde
(B2C + B2B) omgeving? Ook hier zijn geen richtingsverschillen geconstateerd, louter graduele verschillen.
Opvallend is wel dat respondenten, werkzaam op een HRM-afdeling aanzienlijk minder statistisch significante
invloeden op en vanuit de afdeling HRM constateren.
Ook zijn berekeningen rondom de effecten vanuit marketing, geduid in termen van market orientation op de
bedrijfsresultaten via de afdeling HRM uitgevoerd met een correctie voor functieniveau van de respondenten.
De achterliggende vraag is hierbij of het verschilt of de respondent een directiefunctie, een MT-functie, een
operationeel leidinggevende functie of een functie zonder leidinggevende taken heeft. Ook hierbij komen geen
richtingsverschillen naar voren, louter graduele verschillen. Het valt op dat met name respondenten op
directieniveau een hoger effect verwachten van marketing op HRM dan respondenten van een ander niveau.
Als laatste zijn berekeningen rondom de effecten vanuit marketing, geduid in termen van market orientation
op de bedrijfsresultaten via de afdeling HRM uitgevoerd met een correctie voor de grootte van de organisatie,
waarin de respondent werkt. Hieruit zijn - benevens graduele verschillen - geen richtingsverschillen
geconstateerd.
Ook zijn er berekeningen uitgevoerd rondom de effecten van marketing, geduid in termen van market
orientation op de bedrijfsresultaten via de afdeling productie, gecorrigeerd waarvan de afdeling waar de
respondent afkomstig is, alsmede de grootte van de organisatie waar de respondent voor werkt. Ook hier zijn
geen richtingsverschillen tussen de effecten geconstateerd; hooguit kan bevonden worden dat respondenten,
gecontroleerd voor de afdeling waar zij werken, minder statistisch significante effecten vanuit hun eigen
afdeling laten zien. Bij organisaties waar minder dan 100 medewerkers werken is een sterkere verwachting van
het effect van marktoriëntatie op de productie (blijkend uit meer statistisch significante effecten); bij
organisaties tussen 100 en 1499 medewerkers komt het effect van klantstrategie sterker naar voren (in de
vorm van meer statistisch significante effecten).
Uit deze controleberekeningen, steekproefsgewijs doorgevoerd over verschillende operationele processen en
gecorrigeerd voor verscheidene subgroepen komt eenduidig naar voren dat er geen richtingsverschillen in de
bevonden effecten zitten. Hierdoor kan gesteld worden dat het model algemeen geldig is.
Bovenstaande geeft duidelijk weer dat de invloed van onafhankele variabele market orientation op de
afhankelijke variabelen financiële en personele bedrijfsresultaten verloopt via de mediatoren, de
uitvoeringsjuistheid van de verschillende afdelingen.
De resultaten ondersteunen hypothese 2, namelijk dat marketing, geduid in termen van market orientation
een indirect effect heeft op de bedrijfsresultaten via het beïnvloeden van de operationele processen van
andere afdelingen.
IV.5
Is het indirecte effect groter dan het directe effect?
De laatste stap behelst het beantwoorden van de hypothese dat de indirecte effecten van marketing groter zijn
dan de directe effecten van market oriëntation op de (financiële en personele) bedrijfsresultaten. Om deze
hypothese te kunnen bevestigen respectievelijk ontkrachten zijn de directe en indirecte effecten per factor
vanuit marketing per onderzochte afdeling tegen elkaar afgezet.
Hypothese 3:

Het indirecte effect van marketing, geduid in termen van market orientation
op de bedrijfsresultaten is groter dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten.

Tabel 25 geeft aan of de indirecte invloed van de onafhankelijke variabele market orientation (in de vorm van
marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) op de afhankele variabelen financiële en personele
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bedrijfsresultaten via de mediatoren groter is dan de directe invloed van de onafhankelijke variabele market
orientation (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie of klantstrategie) op de afhankelijke variabelen
financiële en personele bedrijfresultaten. Het antwoord ‘ja’ geeft aan dat het indirecte effect groter is dan het
directe effect; het antwoord ‘nee’ geeft aan dat het indirecte effect niet groter is dan het directe effect. Als er
geen effecten werden gemeten, dan staat niets ingevuld.
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Tabel 25. Is het indirecte effect van marketing op de bedrijfsresultaten groter dan het directe effect?
Figuur 25 geeft weer of de indirecte effecten van marketing op de bedrijfsresultaten via de operationele afdelingen groter
zijn dan de directe effecten van marketing op de bedrijfsresultaten. Uit het overzicht komt bijvoorbeeld naar voren dat de
indirecte effecten van marketing op zowel de financiële als de personele bedrijfsresultaten groter zijn dan de directe
effecten van marketing op de financiële en personele bedrijfsresultaten, indien gemeten via de afdeling verkoop.

Uit tabel 25 valt op te maken dat (daar waar directe en indirecte effecten zijn waargenomen):
de indirecte effecten van marktoriëntatie op de financiële bedrijfsresultaten (op de afdeling HRM na)
allemaal groter zijn dan de directe effecten;
de indirecte effecten van marktoriëntatie op de personele bedrijfsresultaten allemaal groter zijn dan
de directe effecten;
de indirecte effecten van procescoördinatie op de financiële bedrijfsresultaten allemaal groter zijn dan
de directe effecten;
de indirecte effecten van procescoördinatie op de personele bedrijfsresultaten allemaal groter zijn
dan de directe effecten;
de indirecte effecten van klantstrategie op de financiële bedrijfsresultaten (op de afdeling financiën
na) allemaal groter zijn dan de directe effecten;
de indirecte effecten van klantstrategie op de personele bedrijfsresultaten een verdeeld beeld geven –
van drie van de zeven afdelingen zijn de indirecte effecten niet groter dan de directe effecten.
Gesteld kan worden dat in geval van vier van de 42 onderzochte effecten het indirecte effect van market
orientation op de bedrijfsresulaten via de mediatoren niet groter is dan het directe effect van de
onafhankelijke variabele market orientation op de afhankelijke variabelen financiële en personele
bedrijfsresultaten.
De resultaten ondersteunen hypothese 3, namelijk dat het indirecte effect van marketing, geduid in termen
van market orientation op de bedrijfsresultaten is groter dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten.
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IV.6

Validatie bevindingen middels expert interviews

Ter staving en validatie van de bevindingen zijn een elftal interviews uitgevoerd met experts uit verschillende
vakgebieden. De volgende personen zijn geïnterviewd:
verkoop:
dhr. dr. A. Barendregt, commercieel directeur De Jong Verpakkingen
dhr. J. Hempenius, executive director / global head bus. development QPS
dhr. M. Knipschild, global sales effectiveness manager RS Components
dhr. M. Hoefman, spreker/trainer/auteur over sales
HRM:
mw. A. Zwoferink MBA, personeelsfunctionaris Bovemij Verzekeringen
mw. H. Bloemen, manager HR Ropeblock
financiën:
dhr. drs. M. Geurts, senior trainer Financieel OpleidingsInstituut
dhr. J.P. Labots MBA, hogeschooldocent accountancy
marketing:
mw. P. Julicher MBA, marketing manager Nationale Nederlanden
dhr. H. Snel SMP, marketing manger Royal HaskoningDHV
dhr. dr. A. Barendregt, professor strategy & competition Webster University
Deze personen zijn bevraagd middels een face-to-face, semigestructureerd individueel diepte-interview
(Verschuren en Doorewaard, 2000; Kooiker, Broekhoff en Stumpel, 2011). Alle interviews hebben
plaatsgevonden in februari 2015. De heer dr. Barendregt is de enige persoon die twee maal geïnterviewd is in
verband met zijn dubbele relevante functie. De respectievelijke vragenlijsten en goedgekeurde aangepaste
uitwerkingen van de interviews zijn opgenomen in de bijlagen.
Het eerste deel van ieder interview betrof een open vragenlijst met betrekking tot de definiëring van de
verschillende onderwerpen, zijnde marketing, verkoop, HRM en financiën. Daarna werd gevraagd aan de
experts de vraag gesteld of zij een koppeling veronderstelden tussen marketing en de verschillende
(respectievelijke) vakgebieden (onderzoeksonderwerpen) en deze vakgebieden en financiële bedrijfsresultaten.
Het tweede deel van ieder interview betrof het presenteren van de empirische bevindingen, op basis waarvan
de experts gevraagd werden te reageren.
Duidelijk komt naar voren dat de experts verschillende visies hebben ten aanzien van de term marketing. Van
de invulling van de (vijf of zes) marketing P’s (drs. Geurts, dhr. Knipschild, dhr. Hoefman) tot aan het invulling
geven aan de behoeften van de klant respectieveljjk doelgroep (dhr. Labots MBA, mw. Bloemen en dhr. dr.
Barendregt). Ook het verschil tussen operationele marketing en meer strategische marketing komt naar voren;
mw. Zwoferink MBA geeft aan:
“De afdeling marketing moet de mogelijkheden van de Bovemij organisatie in kaart brengen en de Bovemij
organisatie op de kaart zetten. Marketing betreft dan alle communicatie, inclusief het persbeleid.”

De heer drs. Geurts geeft aan:
“De juiste wijze van invullen van de 5 of 6 marketing P’s. Het gaat om de juiste combinatie, de P’s vullen elkaar
aan. Bij marketing denk ik voornamelijk aan verkoop.”

Meer gericht op een langere termijn, meer abstract zijn de terugkoppelingen van mw. Bloemen:
“Inzicht hebben in de behoeften van de omgeving en daarmee vertalen wat je als organisatie te bieden hebt om in
die behoeften te voorzien. Marketing moet een beeld schetsen van de samenhang in de ontwikkelingen en heeft
daarmee een voorspellende functie.”, alsmede mw. Julicher MBA:
De manier waarop de organisatie zich naar buiten presenteert en buiten naar binnen haalt. Leren van buiten;
daarna van binnen naar buiten, maar dan steeds beter.

Overeenkomstig de bevindingen uit de literatuuranalyse blijkt dat geen van de experts een koppeling van
marketing aan de financiële resultaten van de organisatie maakt. Degene die een koppeling maken naar (nietfinanciële) resultaten van de organisatie zijn de heer Knipschild (“value creation, waardecreatie”), de heer Labots
MBA (“doelstellingen behalen”) en de heer dr. Barendregt (“op zoek naar groei, het realiseren van de doelstellingen”).
Als vervolgens aan de experts wordt gevraagd of marketing invloed heeft op hun vakgebied, dan geven allen
aan dat dit inderdaad het geval is. De financieel experts dhr. drs. Geurts en dhr. J.P. Labots MBA geven beide
aan dat financieel management wordt beïnvloed door marketing. De experts op het vakgebied verkoop (dhr.
Knipschild, dhr. Hempenius, dhr. Hoefman en dhr. dr. Barendregt) geven ook allen aan dat marketing een
invloed uitoefent op verkoop. De heer Hempenius geeft bij wijze van voorbeeld aan:
“Ja, marketing kan invloed uitoefenen op de verkoop. Het juist in beeld hebben van de klant, het juist segmenteren
en een daarop juist afgestemde marketing communicatie zal een positieve invloed hebben op de verkoop.
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Marketing en sales strategieën moeten op elkaar zijn afgestemd en communicatie richting de klant moet
eensluidend zijn, m.a.w. de samenwerking/afstemming of de cross functional relationship (CFR) tussen marketing
en verkoop is van essentieel belang. Is deze FR niet of onvoldoende aanwezig dan zal dit een negatieve invloed
hebben op de performance (sales en waarde creatie). “

Ook de heer dr. Barendregt geeft aan dat marketing een invloed uitoefent op verkoop:
“Ja, hoe beter marketing de segmenten aanvuurt, hoe makkelijker het werk voor verkoop. Marketing is als een
padvinder voor succesvolle verkoop. Marketing heeft als taak de verkoop voor te bereiden. Marketing zorgt dus
ook voor efficiënte verkoop: blijf weg bij potentieel niet succesvolle markten.”

Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de HRM-experts (mw. Zwoferink MBA en mw. Bloemen); mw. Bloemen
geeft aan dat er wel een invloed uitgaat vanuit marketing naar HRM:
“Ja, marketing is de schakel tussen buiten en binnen. Marketing geeft input aan de strategie van de organisatie.
Op basis van de (veranderende) behoeften van de markt worden strategische keuzes gemaakt. Dit heeft invloed op
de inrichting van de organisatie en dat wat er van het menselijk kapitaal verwacht (moet gaan worden) wordt.”

Mw. Zwoferink MBA geeft in deze fase van het interview aan dat er geen invloed van marketing op HRM te
verwachten is:
“Nee, de processen HRM worden niet beïnvloedt door marketing. Marketing heeft geen toegevoegde waarde.
Natuurlijk oefent iedere afdeling invloed uit op andere afdelingen en natuurlijk werken HRM en marketing samen.
Maar er is duidelijk geen invloed van marketing op HRM.”

Aan de marketing experts (dhr. Snel SMP, mw. Julicher MBA en dhr. dr. Barendregt) is voorgelegd of marketing
een invloed uitoefent op:
de afdeling HRM
de afdeling verkoop
de financiële afdeling
de productie afdeling
de afdeling logistiek en
de houding van medewerkers.
Ten aanzien van de afdeling HRM zijn alle drie de experts het er over eens dat marketing een invloed uitoefent.
De heer dr. Barendregt zegt hierover:
“Ja, de groeiende organisatie heeft personeel nodig, waarbij HRM niet pro-actief opereert. In samenspraak met
marketing wordt het juiste profiel van de medewerker opgezet, hetgeen inhoudt dat de medewerkers klantgericht
moeten zijn en het klantbelang moeten inzien.”

Mevrouw Julicher MBA zegt over de koppeling tussen marketing en HRM:
“Ja, HRM heeft de taak om de mensen in de organisatie beter te maken. Het gaat over de competenties van de
medewerkers, de vaardigheden en de functieprofielen om buiten beter te scoren. Meer klantgericht denken bij de
medewerkers.
Het verbinden van medewerkers met klanten levert een beter resultaat op.”

Ook ten aanzien van de invloed van marketing op de afdeling verkoop zijn de meningen unaniem, waarbij de
heer Snel SMP - wegens het niet hebben van een verkoopafdeling - afzijdig blijft. De heer dr. Barendregt zegt
over de invloed van marketing op verkoop:
“Hoe beter marketing de segmenten aanvuurt, hoe makkelijker het werk voor verkoop. Marketing is als een
padvinder voor succesvolle verkoop. Marketing heeft als taak de verkoop voor te bereiden. Marketing zorgt dus
ook voor efficiënte verkoop: blijf weg bij potentieel niet succesvolle markten.”

Ten aanzien van de afdeling financiën zijn de inzichten niet unaniem. Mevrouw Julicher MBA en de heer Snel
SMP geven aan dat marketing geen invloed uitoefent op de financiële afdeling; de heer dr. Barendregt is van
mening dat marketing wel invloed uitoefent op deze afdeling. De heer Snel SMP geeft als antwoord:
“Nee, dat zie ik niet. We hebben de financiële afdeling nodig voor zinvolle rapportages; zij moeten de rapportages
verbeteren, waar marketing niet of nauwelijks invloed op heeft. Marketing heeft geen invloed op de financiële
afdeling tot nu toe en ook niet in de nabije toekomst.”

De heer dr. Barendregt geeft echter aan dat:
“Ja, in de vorm van creditmarketing. Bij iedere offerte moet een Dunn & Bradstreet rapport worden toegevoegd.
Bij twijfel over de kredietwaardigheid mag er geen zaken gedaan worden met die prospect vanuit verkoop. Er vindt
dus voor het versturen van een offerte een financiële toetsing plaats: go or no-go vanuit financiën. En het werkt:
de gemiddelde betalingstermijn van onze 400 afnemers is (slechts) 31 - 32 dagen.”
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Over de beïnvloeding van marketing op de productieafdeling zijn de experts het ook eens dat marketing wel
invloed uitoefent op deze afdeling, waarbij de heer Snel SMP aangeeft dat deze koppeling binnen zijn
organisatie nog niet heeft plaatsgevonden. De heer dr. Barendregt maakt in zijn antwoord terloops ook een
koppeling naar de financiële afdeling rondom investeringen:
“Ja, marketing vindt de klantbehoeftes op het gebied van verpakkingen en van daaruit worden andere, betere,
grotere machines aangekocht voor productie. Investeren is kijken naar huidige en toekomstige klanten met hun
behoeften. De keuze van het productieapparaat is onderbouwd, het is geen toeval.”

Ook met betrekking tot de afdeling logistiek komen de experts tot een unaniem oordeel: marketing heeft
invloed op deze afdeling. De heer Snel SMP geeft aan dat er binnen zijn organisatie geen logistieke afdeling is,
mevrouw Julicher MBA vertaalt de afdeling logistiek naar distributiemanagement en geeft hierover aan:
“Als je het logistiek proces beschouwt vanuit STP (Straight Through Processing), dan moet logistiek meer
klantgericht worden, want dan krijgt het een directe lijn met klanten.”

De heer dr. Barendregt geeft aan dat marketing zeker een invloed heeft op de logistieke afdeling:
“Ja, op twee manieren. Marketing heeft besloten zich meer te richten op industriële verpakkingen, hetgeen het
transport van andere logistieke producten betekent. Daarnaast is er gekozen voor internationalisatie, wat
betekent dat logistiek andere transporteurs, andere tarieven op basis van (kosten voor )het buitenland moet
hanteren.”

Ten aanzien van de houding van de medewerkers zijn alle marketing experts het eens: marketing
heeft een invloed op de houding. De heer Snel SMP geeft hierover aan:
“Ja! Middels branding en internal branding, een taak van de afdeling marketing en communicatie Wij hebben
kernwaarden die het gedrag van de medewerker zouden moeten beïnvloeden, maar dit is nog een ondergeschoven
kindje.”

Mevrouw Julicher MBA geeft als antwoord:
“Ja, absoluut. Via interne marketing, waarbij zichtbaarheid leidt tot meer motivatie bij de medewerkers, hetgeen
leidt tot meer trots en blij om bij NN te mogen werken.
Via een betere visie: waarom doen we dingen, wat is de reden dat we werken, waar komen de doelstellingen
vandaan. Het betreft hier richting geven.”

De meningen van de geïnterviewde experts komen overeen met de empirische bevindingen van het
onderhavige onderzoek: ten aanzien van de afdelingen verkoop, HRM, productie en de houding van de
medewerkers komt een duidelijke koppeling tussen marketing en de respectievelijke afdelingen naar voren.
Ten aanzien van logistiek en financiën zijn de effecten minder duidelijk.
Het tweede deel van de expert interviews betrof het voorleggen van de empirische resultaten met de vraag of
de experts deze uitkomsten herkenden binnen (hun) organisatie(s). In eerste instantie werden de drie
marketingfactoren voorgelegd, die werden herkend door de experts. De heer Labots MBA zegt met betrekking
tot marktoriëntatie: “Herkenbaar!”; de heer Hempenius zegt met betrekking tot klantstrategie: “Hier ben ik wel
voorstander van!” Mevrouw Zwoferink MBA geeft ten aanzien van deze driedeling aan: “Ik neig het meest naar
procescoördinatie en klantstrategie. Marketing moet acties uitzetten op basis van klantwensen.” De heer Hoefman
geeft aan: “Hier hebben de marketingmedewerkers vaak moeite mee om dit waar te maken.”

Als de empirische resultaten worden voorgelegd aan de financieel experts, dan geeft de heer drs. Geurts aan
dat het niet logisch is dat marktoriëntatie de doelmatigheid van de financiële afdeling beïnvloedt. Hij
onderbouwt dit door aan te geven dat marktoriëntatie louter het meegeven van informatie over de klant
betreft, maar dat dit niet automatisch betekent dat er ook iets mee gedaan wordt. De andere expert op het
gebied van financiën, de heer Labots MBA, geeft aan dat hij wél herkent dat marktoriëntatie een invloed
uitoefent op de doelmatigheid van de financiële afdeling.
Ten aanzien van klantstrategie geven zowel de heer drs. Geurts als de heer Labots MBA aan dat zij herkennen
dat klantstrategie een invloed uitoefent op de leenresultaten van de financiële afdeling. De heer Geurts geeft
hierover aan:
“Ja, dat is wel logisch. Je doet iets met de klantkennis dus op basis daarvan krijg je:
beter cashflowmanagement
beter debiteurenmanagement
betere leenresultaten
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Overigens heb je zonder goede marktoriëntatie geen goede klantstrategie, dus marktoriëntatie zal wel een indirect
effect hebben op de processen van de afdeling financiën.”

De heer Labots MBA geeft aan de invloed van klantstrategie op de leenresultaten van de financiële
afdeling wel te herkennen. Hij zegt hierover:
“Ja, herkenbaar. Door de samenwerking tussen marketing en finance krijg je een meer positieve cashflow,
waardoor lagere leningen en lagere rentekosten bereikt kunnen worden.”

Als de empirische resultaten worden voorgelegd aan de experts op het gebied van verkoop, dan reageren zij
allen op dezelfde manier. Als wordt voorgelegd dat marktoriëntatie een positief effect heeft op de
doelmatigheid, de kwaliteit en de efficiëntie van de afdeling verkoop, dan bevestigen zij dit allemaal. De heer
Hoefman is kort maar krachtig in zijn antwoord: “Ja, dit herken ik volledig.” De heer Hempenius is uitgebreider in
het bevestigen van de invloed:
“Ja, een goede marktoriëntatie heeft zeker een gunstige invloed op de doelmatigheid van de verkoopafdeling. De juiste
segmenteringen, het genereren van de juiste gekwalificeerde leads leidt tot een hogere doelmatigheid doordat sales
effectiever en efficiënter kan werken. Een klant op de juiste manier bedienen zal door de klant worden ervaren als meer
klantgericht. Goede gekwalificeerde leads zal voor sales betekenen dat er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden. De
juiste leads betekent de juiste waarde creatie voor klanten die er bereid zijn voor te betalen zonder kortingen te hoeven
geven.” Wel geeft hij aan dat zijn organisatie nog niet zo ver is met het doorvoeren ervan.

Op de empirische bevinding dat procescoördinatie een positieve invloed op de kwaliteit en efficiëntie van de
afdeling verkoop heeft, wordt meer wijfelend maar wel bevestigend beantwoord. De heer dr. Barendregt is het
meest duidelijk in de bevestiging van deze invloed. Hij geeft aan:
“Absoluut! Maar het is lastiger te duiden. De organisatie heeft per jaar zo’n 75.000 orders, maar slechts 435
klachten per jaar. Dit is relatief weinig, gebaseerd op benchmarking. Een flink deel van deze klachten komt door
interne miscommunicatie of het binnenhalen van toch niet-passend werk. Er moet dus in het voortraject
duidelijkheid komen in verband met de haalbaarheid door de samenwerking tussen verkoop en productie.
Marketing en verkoop zijn voor de toetsing van de maakbaarheid van orders vooraf.”

Op de bevinding dat klantstrategie een positieve invloed heeft op de doelmatigheid, de kwaliteit en de
efficiëntie zijn ook alle vier verkoopexperts het volledig eens. De heer Knipschild geeft hierover aan:
“Ja, geen twijfel over mogelijk. Hoe meer kennis van de klant, hoe beter de behoeftes kunnen worden vervuld. Dit
komt weer ten gunste van de kwaliteit en van de efficiency.”

Als de empirische bevindingen worden voorgelegd aan de HRM experts, dan blijkt dat zij deze ook kunnen
herkennen binnen hun organisaties. Op de bevinding dat marktoriëntatie een positief effect op de
doelmatigheid van HRM kan hebben, moeten beide experts lang nadenken, maar geven vervolgens aan dat dit
wel klopt. Mevrouw Zwoferink MBA geeft hierover aan:
“Omdat marketing vanuit de klant denkt, kan het aanname beleid van HRM misschien aangepast kunnen worden.
Binnen de organisatie is marketing nog een ondergeschoven kindje; de invloed van marketing wordt binnen de
organisatie nog onderschat.”

Als wordt aangegeven dat procescoördinatie de doelmatigheid van de afdeling HRM positief beïnvloedt, dan
wordt dit bevestigd. Beide experts geven aan dat hun organisatie echter nog niet zo ver is dat dit ook in hun
praktijk is doorgevoerd.
Als wordt voorgelegd dat klantstrategie een positieve invloed heeft op zowel de doelmatigheid van de afdeling
HRM alsmede het verlagen van de kosten van deze afdeling, geeft mevrouw Zwoferink MBA dat ze dit wel
herkent, waarbij het verlagen van de kosten meer een langere termijn betreft. Mevrouw Bloemen bevestigt de
bevinding met een voorbeeld uit haar praktijk:
“Eens. JA. Voorbeeld: Een leidinggevende had geen duidelijk beeld bij wat voor nieuw personeelslid er moest
komen. Er is toen een verkeerd persoon aangetrokken. Als we niet duidelijk hebben wat we met zijn allen aan het
doen zijn en waarvoor dan is de kans op het maken van verkeerde beslissingen groter. Door klantstrategie wordt
duidelijker wat de klant wil en hoe de organisatie hieraan kan voldoen. Dit schept duidelijkheid over de
verwachtingen aan de organisatie en haar mensen en dus ook voor de afdeling HRM. Wederom: aanbrengen van
focus. Als de leidinggevende een beter beeld heeft in de klantwensen, kan er beter personeel geleverd worden
vanuit HRM.”

Als de marketingexperts wordt voorgelegd dat uit het empirisch onderzoek naar voren komt dat
marktoriëntatie een positief effect heeft op de af-/uitval van productie, op de doelmatigheid en kwaliteit van
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de afdeling verkoop, op de houding van de medewerkers, dan geven allen aan dat dit zeker herkend wordt
binnen hun organisatie. Ten aanzien van de doelmatigheid van de financiële afdeling en de afdeling HRM geven
de heer dr. Barendregt en mevrouw Julicher MBA aan dat dit zeker het geval is; de heer Snel SMP geeft aan dat
hij dit minder herkent bij zijn organisatie. Alleen de heer dr. Barendregt herkent de positieve invloed van
marktoriëntatie op de effectiviteit van inkoop; de heer Snel SMP herkent dit minder, mevrouw Julicher MBA
blijft het antwoord schuldig in verband met de afwezigheid van een afdeling inkoop.
Als wordt voorgelegd dat procescoördinatie een positieve invloed heeft op de doelmatigheid van productie, de
efficiëntie van verkoop en de doelmatigheid van HRM, dan bevestigen de drie experts deze bevindingen. De
heer Snel SMP geeft aan:
“Deze (eerste) twee herken ik zeker, de tweede absoluut! Deze (de derde, doelmatigheid HRM) herken ik in
mindere mate, maar wel via betere HRM profielen; Plus dat de ontwikkelingsbehoeften beter in kaart worden
gebracht.”

Mevrouw Julicher MBA geeft als antwoord:
“Dat herken ik zeker. Het verbaast me dat de efficiëntie van verkoop maar met 15% verhoogt. Ik herken de
positieve effecten zeker.“

Wanneer als laatste wordt voorgelegd dat klantstrategie een positieve invloed heeft op de kosten
van de afdeling productie, de kwaliteit van verkoop, de leenresultaten van de afdeling financiën en
de doelmatigheid van HRM, dan bevestigen zowel de heer Snel SMP als de heer dr. Barendregt dit.
Deze laatste geeft hierover aan:
“Zeker, het binnenhalen van verkeerd werk leidt tot klachten en narigheid. Het voor ogen houden van de wensen
van de klant is een belangrijk deel van de taak / functie van de verkoopmedewerker.”

Met betrekking tot het verbeteren van de betrokkenheid van de medewerker geeft de heer Snel SMP aan dat
hij dit niet direct herkent binnen zijn organisatie en dat het verbeteren van de doelmatigheid van de afdeling
inkoop binnen zijn organisatie niet van toepassing is.
Mevrouw Julicher MBA kan eigenlijk niets met deze bevindingen, omdat haar organisatie nog niet zo ver is. Zij
geeft aan:
“Ik vind dit heel mooi, maar ik herken de zichtbaarheid van deze effecten nog niet binnen mijn organisatie.
Klantstrategie is een geloof, maar het is lastig keihard te maken.“

Concluderend kan gesteld worden dat de experts grotendeels de empirische bevindingen steunen, herkennen
respectievelijk mogelijk achten. Er zijn wat kleine nuances in de antwoorden te herkennen, maar in grote lijnen
worden alle bevindingen gestaafd, voor zover van toepassing binnen de respectievelijke ondernemingen van de
experts.
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V

Conclusies, discussie en aanbevelingen

V.1
Inleiding
Dit afsluitende hoofdstuk geeft in paragraaf 5.2 het antwoord op de probleemstelling en trekt conclusies ten
aanzien van de gestelde onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5.3 wordt ingegaan op de academische bijdrage en de
managementrelevantie van het huidige onderzoek. Hoofdstuk 5 wordt afgesloten met de beperkingen van het
onderzoek, alsmede de aanbevelingen voor toekomstig vervolgonderzoek.
V.2
Conclusies
In paragraaf V.2 zullen de hoofdvraag van het onderhavige onderzoek en de daarbij behorende
onderzoeksvragen beantwoord worden.
De hoofdvraag van het huidige onderzoek is: Levert marketing een bijdrage aan de financiële resultaten
middels de verbetering van de bedrijfsprocessen?
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld, te weten:
1. Welke theoretische inzichten zijn er ten aanzien van de wijze waarop marketing kan bijdragen aan de
financiële resultaten van een organisatie?
1.1 Welke zijn de theoretische inzichten over de directe bijdragen van marketing aan de financiële
resultaten van een organisatie?
1.1.1
Wat is marketing?
1.1.2
Hoe wordt marketing gemeten?
1.1.3
Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
1.1.4
Heeft marketing een direct effect op de processen van andere afdelingen?
1.2 Welke zijn de theoretische inzichten over de bijdragen van marketing aan de financiële resultaten
van een organisatie via andere operationele afdelingen?
1.2.1
Welke operationele processen worden onderzocht?
1.2.2
Hoe meet je deze operationele processen?
1.2.3
Hebben deze processen een directe invloed op de bedrijfsresultaten?
1.2.4
Wat valt onder de noemer bedrijfsresultaten?
1.2.5
Hoe meet je deze bedrijfsresultaten?
1.2.6
Heeft marketing een indirect effect op de bedrijfsresultaten?
2.

Welk beeld blijkt uit het empirisch onderzoek?
2.1 Leidt kennis over de klant vanuit marketing tot betere operationele resultaten bij verschillende
afdelingen binnen een organisatie? En zo ja, op welke manier?
2.2 Leidt kennis over de klant vanuit marketing tot betere financiële bedrijfsresultaten via betere
efficiëntie en effectiviteit van de verschillende afdelingen? En zo ja, op welke manier?

3.

Wat leert de confrontatie van de theoretische inzichten en de praktijk met het oog op de aanvulling
van de theorie over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een organisatie?

Vraag 1.1.1.
Wat is marketing?
Als één ding duidelijk geworden is, dan is dat het niet duidelijk is wat marketing is. Er zijn tientallen
omschrijvingen, die allemaal een andere insteek kiezen; functioneel, operationeel, strategisch, al dan niet
financieel, marketing als functie, marketing als filosofie, marketing als processen... Kotler en Keller (2007)
citeren de American Marketing Association (AMA):
"Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value
to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stake
holders."
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Door verschillende omschrijvingen tegen het licht te houden, kon in abstractie marketing worden omschreven
als:
de set van bedrijfsmatige activiteiten, die mogelijk maken dat
waarde geleverd wordt aan de klanten, middels
het leveren van goederen, diensten of ideeën, die
voldoen aan de behoeften van de klant en die
beter voldoen dan het aanbod van concurrent of alternatieve aanbieders, opdat
een langdurige relatie met de klanten ontstaat, waardoor
de doelstellingen van het bedrijf worden behaald.
In het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende omschrijving van marketing:
‘the planning and coordination of all company processes and activities in line with the needs and wants of
customers and doing so in a way that there is a demonstrable and measurable impact on business performance’
van de operationele afdelingen ter verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten.

Binnen het huidige onderzoek werd gekeken of marketing, geduid in termen van market orientation in staat is
om binnen de organisatie klantgerichte verbeteringen aan te brengen aan de wijze waarop operationele nonmarketing processen worden uitgevoerd, op basis waarvan een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie en
lagere kosten van deze processen kan worden bereikt, waardoor de bedrijfsresultaten verbeteren. In dat licht
biedt de omschrijving van de American Marketing Association toch nog mogelijkheden door onderdelen weg te
laten:
"Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value
to customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stake
holders."

Dan houd je over:
"Marketing is a set of processes for creating, communicating, and delivering value to customers, the organization
and its stake holders."

Naast deze ‘omschrijving’ stellen Barnes, Fox en Morris (2004: 595) dat ‘Internal Marketing’ omvat:
“Traditionally, marketing has tended to concentrate upon satisfying the needs and requirements of customers that are
external to the organization. Despite this, over recent years, several practitioners and academics have re-addressed the
effectiveness of their business operations and have come to a conclusion that customer orientation is only likely to occur
when an appropriate design and structure is in place internally i.e. within the organization. As a result, IM has evolved as a
strategic tool for firms in order for them to create a sense of customer consciousness with their particular organization.”

Het resultaat is een vorm van (interne) marketing, die - naast het reeds bestaande - als nieuwe en aanvullende
taak heeft om aan de hand van de ‘needs and requirements of customers’ de bestaande operationele processen
beter af te stemmen op de wensen van de klant (‘an appropriate design and structure is in place internally’),
waardoor een hogere kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en lagere kosten (‘ re-addressed the effectiveness of their
business operations’) opdat er betere bedrijfsresultaten worden behaald (‘ value to customers, the organization and
its stake holders’). Hierbij benoem ik deze nieuwe taak: de hefboomwerking van marketing (‘marketing as value
leverage’).
De hefboomwerking van marketing zou dan de volgende omschrijving krijgen:
‘based on the needs and requirements of customers, ‘value leveraging marketing’ is the set of
processes for creating, communicating and delivering value to customers by re-addressing the quality,
effectiveness and efficiency of all business operations, resulting in better operational and financial
results and thereby creating value for the organization and its stakeholders.’
Vraag 1.1.2
Hoe wordt marketing gemeten?
Als één ding duidelijk geworden is, dan is dat het niet duidelijk is hoe marketing wordt gemeten. De meeste
insteken spreken over verbeteringen van de ‘top line’ in plaats van de ‘bottom line’. Rust, Moorman en Dickson
(2002) noemen dit de ‘revenue emphasis’. Ambler, Kokkinaki en Puntoni (2004) beschrijven dat de meest
gebruikte marketingmeeteenheden waarden betreffen vóór de aankoop door de klant, het faciliteren van de
aankoop door de klant, rondom de aankoop door de klant of ná de (en dus vóór een eventuele volgende)
aankoop door de klant. Gupta en Lehmann (2005) stellen dat de meest gebruikte metrics in traditionele
marketing nog altijd omzet en marktaandeel zijn. Aksoy, Cooil, Groening, Keiningham en Yalcin (2008) geven
aan dat consumer satisfaction zorg draagt voor hogere aankoopintenties, hogere omzetten en dus hogere
winsten. Het betreffen allemaal meeteenheden die eerst de topline van de organisatie (positief) beïnvloeden
om op basis daarvan de (financiële) resultaten van een organisatie te verbeteren.
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Er zijn niet veel insteken die spreken over een verbetering van de bottom line middels het verbeteren van de
overige operationele processen. Cespedes (1995) geeft aan dat een integratie van product, verkoop en service
leidt tot betere bedrijfsresultaten; Srivastava, Shervani en Fahey (1997) geven aan dat marketing, door invloed
uit te oefenen op de kernprocessen van de organisatie, de cashflow van het bedrijf en de interne rentevoet
kunnen verbeteren en in 2008 tonen Kumar, Venkatesan en Reinartz aan dat de informatie vanuit marketing
leidt tot een hogere effectiviteit en een hogere efficiëntie van de afdeling verkoop, leidend tot aanzienlijke
verbeteringen op het bedrijfsresultaat.
De hefboomwerking van marketing (‘marketing as value leverage’), waarbij de kennis van de klant wordt benut
om de processen van de overige operationele afdelingen beter (juister) uit te laten voeren, is een methode om
voornamelijk de bottom line van de organisatie te verbeteren. De processen van de afdeling HRM worden
uitgevoerd met een beter beeld wat de klant wil, waardoor deze processer ‘juister’ worden uitgevoerd (een
hogere kwaliteit, een hogere effectiviteit, een hogere efficiëntie en tegen lagere kosten), waardoor de
bedrijfsresultaten op twee manieren verbeteren. Niet alleen kan de afdeling HRM met een kleiner budget
hetzelfde of zelfs meer bereiken, ook worden er betere medewerkers aangetrokken. Rondom deze
medewerkers blijkt dat wanneer zij hun werk ‘juister’ uitvoeren (een hogere kwaliteit, een hogere effectiviteit,
een hogere efficiëntie en tegen lagere kosten), dat dit een direct effect heeft op de bedrijfsresultaten.
Hetzelfde geldt voor afdelingen als inkoop, logistiek en productie. Rondom verkoop vindt inderdaad nog een
andere beïnvloeding van de bedrijfsresultaten plaats, namelijk dat wanneer de afdeling verkoop hun processen
‘juister’ uitvoeren, dit leidt tot een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie tegen lagere kosten, waardoor er
meer omzet wordt binnengehaald tegen lagere kosten, hetgeen de bedrijfsresultaten dus zowel via de top line
alsook via de bottom line beïnvloedt.
Vraag 1.1.3
Heeft marketing een direct effect op de bedrijfsresultaten?
Wat opvalt in de bestudering van het effect van marketing op de bedrijfsresultaten, is dat veel auteurs
(Srivastava et al., 1998; Doyle, 2000; Rust et al., 2001; Ambler, 2003; Reinartz, Krafft en Hoyer, 2004; Rust et al.,
2004; O’Sullivan and Abela, 2007) spreken over een afgeleide vorm van beïnvloeding, via een keten van
stappen. Srivastava, Reibstein en Joshi (2006) beschrijven een ‘chain of marketing productivity’ (p. 12), waarbij
de acties vanuit het bedrijf impact hebben op de klant, vanuit daar impact hebben op het marktaandeel en dus
de marktpositie en vanuit daar een impact hebben op de financiële positie van het bedrijf, in de vorm van ROI,
EVA, winst, cashflows et cetera. Hieruit komen twee zaken naar voren: enerzijds dat het effect van marketing
klaarblijkelijk altijd verloopt via de klant en anderzijds dat het effect van marketing altijd verloopt via de top
line, via de inkomstenkant van de organisatie. Marketing heeft in deze dus geen direct effect op de
bedrijfsresultaten.
Uit het huidige onderzoek komt eveneens naar voren dat marketing in principe een verwaarloosbaar direct
effect heeft op de bedrijfsresultaten. Bedrijfsresultaten zijn in het huidige onderzoek opgedeeld in twee
categoriën, te weten financiële bedrijfsresultaten en personele bedrijfsresultaten. Procescoördinatie heeft
noch op de financiële noch op de personele bedrijfsresultaten een directe invloed. Marktoriëntatie en
klantstrategie hebben gezamenlijk een direct effect op de financiële bedrijfsresultaten van slechts 4,9% (tabel
23, gecombineerd effect van marktoriëntatie via HRM en klantstrategie via financiën) . Ten aanzien van de
personele bedrijfsresultaten heeft klantstrategie een direct effect van 53,2%, echter valt te bediscussiëren of
dit een direct effect is op de bedrijfsresultaten. Er valt iets voor te zeggen om ook deze effecten te
categoriseren onder indirecte effecten, omdat marketing (in het bijzonder klantstrategie) via een verbeterde
medewerkertevredenheid, een verlaagd personeelsverloop en een verlaagd ziekteverzuim betere financiële
bedrijfsresultaten boekt. Ik zie hierin toch een getrapte verbetering van de financiële bedrijfsresultaten,
waardoor opnieuw gesteld kan worden dat marketing via een keten en dus indirect de bedrijfsresultaten
verbetert. Dit valt in principe onder een indirecte verbetering van de financiële bedrijfsresultaten, omdat
marketing, geduid in termen van market orientation en in het bijzonder het nastreven van klantstrategie, zorg
draagt voor verbeterde personele resultaten (betere tevredenheid, lager verzuim en minder verloop), hetgeen
vervolgens weer leidt tot betere financiële resultaten.
Vraag 1.1.4
Heeft marketing een direct effect op de processen van andere afdelingen?
De kern van marketing is market orientation (Narver and Slater, 1990), bestaande uit drie onderdelen, te weten
customer orientation, competitor orientation en cross-functional coordination. In het huidige onderzoek is met
name nadruk gelegd op het weten wat de klant wil en deze kennis overdragen aan de overige operationele
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afdelingen. Kumar, Venkatesan en Reinartz tonen in 2008 aan dat betere informatie van en over de klant leidt
tot betere resultaten van de verkoopafdeling. Zij geven aan:
“The success of a customer-focused sales campaign depends on the firm translating the better understanding of
customer needs into coordinated sales calls that deliver a consistent and single message to the consumers.” (p. 65)

Via verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de verkoopprocessen blijkt uit hun onderzoek dat:
“adopting a customer-focused sales campaign can significantly increase firm profits and return on investment. The
total incremental profits obtained from implementing the customer-focused sales campaign was more than $1
million.” (p. 50)

Uit het huidige onderzoek komt eveneens naar voren dat - ten opzichte van het gemiddelde in de sector marketing (in de vorm van marktoriëntatie, procescoördinatie en klantstrategie) via de afdeling verkoop
aanzienlijke verbeteringen in zowel de financiële (+11%) als personele (+28%) bedrijfsresultaten kan
bewerkstelligen. Ook via de afdeling HRM kunnen de financiële (+13%) en de personele (+29%)
bedrijfsresultaten verbeteren wanneer de organisatie een ‘customer-focused HRM campaign’ zou doorvoeren.
Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat - wederom ten opzichte van het gemiddelde in de sector - een
organisatie haar financiële bedrijsfresultaten (met 56%) kan verbeteren door een verbetering van marketing.
Een verbetering van de personele bedrijfsresultaten (met 116%) (ten opzichte van het gemiddelde in de sector)
is mogelijk, indien de organisatie middels marktoriëntatie, procescoördinatie en klantstrategie de kennis van de
klant meer centraal zet in het uitvoeren van haar bedrijfsprocessen.
Als samenvatting van genoemde antwoorden kan als samenvattend antwoord op vraag 1.1 (Welke zijn de
theoretische inzichten over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een organisatie)
gesteld worden dat marketing haar bijdrage met name zoekt aan de top-line van de resultatenrekening en het
Dupont-schema, maar hier slechts door middel van ketens deels toe in staatlijkt. De aantoonbaarheid van
marketing is laag. Ook rondom market orientation is volgens de literatuur niet duidelijk in welke mate market
orientation een directe bijdrage heeft aan de bedrijfsresultaten. Rondom de aantoonbaarheid van market
orientation zijn de meningen in de literatuur verdeeld.
Vraag 1.2.1
Welke operationele processen worden onderzocht?
Porter (1985 in Johnson, Whittington and Scholes, 2011; 98) beschrijft de waardeketen binnen de organisatie,
bestaande uit primaire en ondersteunende activiteiten. Alle primaire activiteiten (ingaande logistiek, productie,
uitgaande logistie, marketing en verkoop, alsmede service) zijn onderzocht in het huidige onderzoek, waarbij
marketing als onafhankelijke variabele is meegenomen en de genoemde afdelingen als mediator. Ten aanzien
van de ondersteunende activiteiten (infrastructuur, HRM, technologie en inkoop) zijn alleen HRM en inkoop als
mediërende afdeling opgenomen in het onderzoek, aangevuld met de afdeling boekhouding en financiën,
alsmede de houding van het personeel. Bediscussieerbaar zou zijn om de afdeling ICT (technologie) ook mee te
nemen in het onderzoek, maar gelijk de houding van het personeel zorgt deze afdeling voor een verdere
vertakking van het indirecte effect, omdat de afdeling ICT ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de afdeling HRM en de
afdeling financiën hun werk beter kunnen doen.
Omdat niet iedere organisatie al deze afdelingen ‘in huis’heeft, is de enquête zodanig opgesteld dat de
respondenten konden aangeven welke afdelingen zij binnen hun bedrijf kenden. Indien bijvoorbeeld er geen
afdeling logistiek aanwezig was, kon de respondent dit aangeven en hoefde de respondent ook geen antwoord
te geven op de vragen met betrekking tot logistiek.
De invloed van marketing op de financiële bedrijfsresultaten is het grootst via de afdelingen HRM (+13%),
verkoop (+11%), financiën (+9%) en productie (+8%). De invloed van marketing op de personele
bedrijfsresultaten is het grootst via de afdelingen HRM (+29%), verkoop (+28%), houding van de medewerkers
(+22%) en de afdeling productie (+18%).
Opvallend is dat marktoriëntatie en procescoördinatie niet of nauwelijks effect hebben op de bedrijfsresultaten
via productie noch inkoop. Ook komt uit het huidige proces niet naar voren dat procescoördinatie via de
mediator logistiek voor enige verbetering van de financiële of personele bedrijfsresultaten zorgt. Daarentegen
zorgt klantstrategie als onafhankelijke variabele voor een verbetering van de onafhankelijke variabelen
financiële (+ 40%) en personele (+57%) bedrijfsresultaten via de afdelingen als mediator. Deze gegevens zijn
terug te vinden in tabel 26.
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verkoop

productie

logistiek

inkoop

marktoriëntatie
fin
ja
fin
ja (totaal)
pers
ja
pers
ja
pers
ja (totaal)
fin
pers

procescoördinatie
0,040 fin
ja
0,046 pers
ja
0,056 pers
ja (totaal)
0,058
0,121

nee
nee

fin
pers
pers

nee
ja
ja (totaal)

fin
pers

nee
nee

fin

nee

pers

ja

fin
0,048 pers
0,079

nee
nee

fin
pers

nee
nee

klantstrategie
0,017 fin
ja
0,035 fin
ja
0,042 pers
ja
pers
ja
pers
ja (totaal)

0,031
0,014
0,041
0,074
0,119

totaal indirect effect
marketing via verkoop

totaal indirect effect
marketing via productie

fin
fin
0,049 fin
pers
pers
pers
fin
pers

ja
ja
ja (totaal)
ja
ja
ja (totaal)
ja
nee

0,027
0,027
0,080
0,062
0,057
0,132
0,041

fin
fin
fin
pers
pers
pers

ja
ja
ja (totaal)
ja
ja
ja (totaal)

0,028
0,025
0,046
0,025
0,027
0,056

totaal indirect effect
marketing via inkoop

totaal indirect effect
marketing via logistiek

medewerker fin
pers

ja
ja

0,014 fin
0,056 pers

ja
ja

0,014 fin
0,051 pers

ja
ja

0,037
0,112

totaal indirect effect
marketing via medewerkers

HRM

fin
pers
pers

ja
ja
ja (totaal)

0,020 fin
0,068 fin
0,065 pers
pers

ja
ja (totaal)
ja
ja (totaal)

ja
ja
ja (totaal)

0,011 fin
0,038 pers
0,051

nee
nee

ja
ja
ja (totaal)
ja
ja
ja (totaal)
ja
ja (totaal)
nee

0,047
0,031
0,077
0,106
0,041
0,147
0,045
0,075

totaal indirect effect
marketing via HRM

fin
pers
pers

0,023 fin
0,036 fin
0,060 fin
0,077 pers
pers
pers
fin
fin
pers

financiën

marktoriëntatie
totale indirect effect

procescoördinatie
totale indirect effect

totaal indirect effect
marketing via financiën

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

10,8%
28,2%

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

8,0%
18,1%

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

4,1%
7,9%

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

4,6%
5,6%

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

6,5%
21,9%

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

13,3%
28,9%

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

8,6%
5,1%

klantstrategie
totale indirect effect

fin. bedr. res.

9,1%

fin. bedr. res.

6,7%

fin. bedr. res.

40,1%

pers. bedr. res.

37,2%

pers. bedr. res.

21,9%

pers. bedr. res.

56,6%

totaal indirect effect
marketing

fin. bedr. res.
pers. bedr. res.

55,9%
115,7%

Tabel 26. Totaaloverzicht invloeden marketing op individuele bedrijfsprocessen.
Tabel 26 geeft het totaal van alle indirecte effecten van marketing op de financiële en personele bedrijfsresultaten weer, gemeten via de verschillende
afdelingen inclusief de houding van het personeel. Zo geeft het aan dat klantstrategie een indirect effect heeft op de personele bedrijfsresultaten ter grootte
van 0,112, indien gemeten via de houding van de medewerker. Ook geeft het de totale indirecte effecten aan van de marketingfactoren marktoriëntatie,
procescoördinatie en klantstrategie op de financiële en personele bedrijfsresultaten alsmede het totale indirecte effect van marketing via de verschillende
afdelingen op de financiële en personele bedrijfsresultaten. Als laatste geeft Tabel 26 het totale indirecte effect van marketing op de financiële en personele
bedrijfsresultaten weer (55,9% en 115,7% respectievelijk)

Vraag 1.2.2
Hoe meet je deze operationele processen?
Net als dat marketing honderden methoden van meten van haar resultaten heeft (Ambler en Kokkinaki, 1997;
Doyle, 2003; Ambler, 2003; Farris, Bendle, Pfeifer en Reibstein, 2006; Davis, 2007; Mintz en Currim, 2013),
zullen ook de verschillende afdelingen hun eigen honderden meeteenheden (‘metrics’) hebben. In het huidige
onderzoek gaat het echter niet over de behaalde resultaten van de onderzochte afdelingen, maar over de
juistheid van uitvoering van de processen van de respectievelijke afdelingen en de verbetering van deze
uitvoeringsjuistheid door het delen van kennis van en over de klant vanuit de afdeling marketing. In lijn met
Srivastava, Shervani en Fahey (1997), Krasnikov en Jayachandran (2008) en Kumar, Venkatesan en Reinartz
(2008) is derhalve gekozen om als meetmethode van de operationele processen te kijken naar kwaliteit,
effectiviteit, efficiëntie en kosten. Uit de Dupontschema (Srivastava, Reibstein and Joshi, 2006; Blommaert en
Blommaert, 2008) komt duidelijk naar voren dat een verbetering van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de
afdelingsprocessen leidt tot betere bedrijfsresultaten, gelijk ook een verlaging van de kosten van de
afdelingsprocessen tot betere bedrijfsresultaten leidt.
Vraag 1.2.3
Hebben deze processen een directe invloed op de bedrijfsresultaten?
Uit literatuuronderzoek en het huidige onderzoek blijkt dat ieder onderzochte afdeling een direct effect heeft
op de (financiële of personele) bedrijfsresultaten. Per afdeling zullen voorbeelden uit de literatuur worden
genoemd, evenals de resultaten van directe effecten uit het huidige onderzoek.
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Rondom de houding van de medewerkers geven Subramony et al. (2007) aan:
Indeed, there is empirical evidence suggesting that employees with positive attitudes are more likely to engage in
discretionary or citizenship behaviors including helping coworkers and customers, proactively solving work-related
problems and boosting the organization’s image among customers and are less likely to disengage or withdraw
from work, i.e., be late, absent or quit. These behaviors, in turn, are likely to influence operating performance
outcomes such as quality, customer satisfaction, efficiency and sales, which can be considered predictors or
‘leading indicators’ of financial performance.’ (p. 2)

Huselid and Becker (1997) geven aan dat:
“As many of the traditional sources of competitive advantage have diminished in value, the role of a skilled,
motivated and flexible workforce has become more prominent.” (p. 144)

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de betrokkenheid van de medewerkers een direct positief
effect op de financiële bedrijfsresultaten (+11%) en een direct positief effect op de personele bedrijfsresultaten
(+36%) heeft.
Zowel uit literatuuronderzoek als uit het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de houding van de medewerkers
een direct (positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt
dat marketing de betrokkenheid van medewerkers positief direct kan beïnvloeden en de literatuur de
bevindingen uit het huidige onderzoek, dat de betrokkenheid van medewerkers een positieve directe bijdrage
levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan gesteld worden dat marketing via de betrokkenheid van
medewerkers een indirect positief effect uitoefent op de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een aanvulling
op de marketingliteratuur, HRM-literatuur en bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor het
management van bedrijven, in die zin dat het bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële)
bedrijfsresultaten kan bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen
en dagelijkse werkzaamheden.
Rondom de afdeling inkoop geven Ittner en Larcker (1996) aan:
“Even more significant are the less tangible indirect productivity effects, such as fewer disruptions in operations
due to out-of-conformance purchases and production, elimination of buffer inventories held to compensate for
poor quality, improved machine utilization, and reductions in quality-related schedule changes, congestion, and
downtime.” (p. 3)

Patterson et al (2004) geven rondom de afdeling inkoop aan dat:
“For example, JIT seeks to minimize capital tied up in work in progress and so requires that each stage of
production is carried out just in time to allow the next to be completed just in time to meet the customer order.
There is a need for close coordination between stages of production so that products pass from one stage to
another with minimal delay.” (p. 646)

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de factor doelmatigheid van de afdeling inkoop een direct
positief effect (+17%) en de factor kwaliteit & kosten een direct positief effect (+13%) op de financiële
bedrijfsresultaten heeft. Doelmatigheid van de afdeling inkoop heeft een direct positief effect (+18%) op de
personele bedrijfsresultaten en ook kwaliteit & kosten heeft een direct positief effect op de personele
bedrijfsresultaten (+17%).
Zowel uit literatuuronderzoek als het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de afdeling inkoop een direct
(positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat
marketing de processen op de afdeling inkoop positief direct kan beïnvloeden en de literatuur de bevindingen
uit het huidige onderzoek, dat de uitvoeringsjuistheid van de inkoopprocessen een positieve directe bijdrage
levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan gesteld worden dat marketing via de afdeling inkoop een
indirect positief effect uitoefent op de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een aanvulling op de
marketingliteratuur, inkoop-literatuur en bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor het management
van bedrijven, in die zin dat het bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten kan
bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen en dagelijkse
werkzaamheden.
Rondom de afdeling HRM geeft Pfeffer (1994) aan dat:
“This is why many well-managed professional services firms emphasize recruitment, selection, and building strong
cultures to retain the skilled employees who constitute the basis of their success.” (p. 22)

Homburg et al. (2009) stellen dat:
“The initial part of the (Service Profit Chain) deals largely with human resource issues. In other words, for
employees to deliver high levels of service, it is critical that companies pay attention to issues such as employee
selection, training, and support.” (p. 41)
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Barber et al. (2005) dragen aan dat:
The critical resource of most businesses is no longer capital – that is, assets that a company owns and utilizes at as
high a level as possible. Rather, the critical resources are employees whom a company hires and must motivate
and retain.” (p. 69)

Ook uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de afdeling HRM via de factor ‘kosten’ een direct positief
effect (+27%) en dat de doelmatigheid van de afdeling HRM een direct positief effect (+13%) heeft op de
financiële bedrijfsresultaten. Het moge bijna voor zich spreken dat de afdeling HRM een positief direct effect
heeft op de personele bedrijfsresultaten (+36% via ‘kosten’ en +31% via de doelmatigheid).
Zowel uit literatuuronderzoek als het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de afdeling HRM een direct
(positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat
marketing de processen van de afdeling HRM positief direct kan beïnvloeden en de literatuur de bevindingen
uit het huidige onderzoek, dat de uitvoeringsjuistheid van de HRM-processen een positieve directe bijdrage
levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan gesteld worden dat marketing via de afdeling HRM een
indirect positief effect uitoefent op de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een aanvulling op de
marketingliteratuur, HRM-literatuur en bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor het management
van bedrijven, in die zin dat het bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten kan
bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen en dagelijkse
werkzaamheden.
Rondom de afdeling verkoop geven Kumar et al. (2008) aan dat:
“The positive association with revenue generation (i.e., improved effectiveness of marketing actions) is likely to
come from the following factors: First, there is a greater likelihood of sales conversion because of a better
alignment with customers’ needs as a result of possible complementary cross-category effects and better
incorporation of purchase-timing information.” (p. 52)

Cravens et al (2011) geven bijvoorbeeld aan dat:
“Indeed, evidence from the US suggests that currently many senior managers are dissatisfied with the productivity
of their sales organizations, and many see sales force cost poorly aligned with their strategic goals.” (p. 21)
“For many companies, sales activities are frequently among the largest expense in the marketing budget.” (p. 27)

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de doelmatigheid een direct positief effect (+19%) en de
efficiëntie van de afdeling verkoop een direct positief effect (+11%) op de financiële bedrijfsresultaten heeft.
Verder blijkt dat zowel de doelmatigheid als de kwaliteit van de afdeling verkoop een direct positief effect
(+26%) op de personele bedrijfsresultaten heeft.
Zowel uit literatuuronderzoek als het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de afdeling verkoop een direct
(positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat
marketing de processen van de afdeling verkoop positief direct kan beïnvloeden en de literatuur de
bevindingen uit het huidige onderzoek, dat uitvoeringsjuistheid van de verkoopprocessen een positieve directe
bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan gesteld worden dat marketing via de afdeling
verkoop een indirect positief effect uitoefent op de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een aanvulling op de
marketingliteratuur, verkoopliteratuur en bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor het management
van bedrijven, in die zin dat het bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten kan
bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen en dagelijkse
werkzaamheden.
Rondom de afdeling logistiek geven Bruns and McKinnon (1993) aan dat:
“Control of production is inextricably tied to two other major functions: purchasing the raw materials needed to
ensure a continuing production process, and distributing finished products to customers.” (p. 97)
“Managers are involved in a highly complex logic problem which, when carried out successfully, results in finished
goods inventory available in a timely manner, with orders completely filled and shipped to the customer at their
desired date through the least expensive reliable carrier.” (p. 98)

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de efficiëntie van de afdeling logistiek een direct positief effect
(+29%) op de financiële bedrijfsresultaten heeft. De kwaliteit van de afdeling logistiek heeft een direct positief
effect (+29%) op de personele bedrijfsresultaten, evenals de kwaliteit van de afdeling logistiek een direct
positief effect (+21%) op de personele bedrijfsresultaten heeft.
Zowel uit literatuuronderzoek als uit het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de afdeling logistiek een direct
(positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat
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marketing processen van de afdeling logistiek positief direct kan beïnvloeden en de literatuur de bevindingen
uit het huidige onderzoek, dat de uitvoeringsjuistheid van de logistieke processen een positieve directe
bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan gesteld worden dat marketing via de afdeling
logistiek een indirect positief effect uitoefent op de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een aanvulling op de
marketingliteratuur, supply chain managementliteratuur en bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor
het management van bedrijven, in die zin dat het bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële)
bedrijfsresultaten kan bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen
en dagelijkse werkzaamheden.
Rondom de afdeling productie beschrijven Reicheld en Sasser (1990) dat:
“When manufacturers began to unravel the costs and implications of scrap heaps, rework and jammed machinery, they
realized that ‘quality’ was not just an invigorating slogan but the most profitable way to run a business. They made ‘zero
defects’ their guiding light and the quality movement took off.” (p. 105)

Ittner en Larcker (1996) geven aan dat:
“The more tangible direct productivity benefits from higher quality are achieved through increased output of
defect-free products and services and lower expenditures on scrap, rework, inspection, and warranty and repair.”
(p.3)

Dutta et al (1999) geven aan dat:
“The key goal of operations in high-technology markets is to produce at the lowest possible cost without
compromising on product quality. Thus, we adopt cost minimization as the business objective of a firm’s
operations / manufacturing function.” (p. 553/554)

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat (het verminderen van) af- en uitval van de afdeling productie
een direct positief effect (+21%) heeft op de financiële bedrijfsresultaten. Doelmatigheid van de afdeling
productie heeft een direct positief effect (+ 27%) op de personele bedrijfsresultaten, gelijk ook het letten op de
kosten een direct positief effect (+29%) op de personele bedrijfsresultaten heeft.
Zowel uit literatuuronderzoek als uit het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de afdeling productie een direct
(positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat
marketing de processen van de afdeling productie positief direct kan beïnvloeden en de literatuur de
bevindingen uit het huidige onderzoek, dat de uitvoeringsjuisthei van de productieprocessen een positieve
directe bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan gesteld worden dat marketing via de
afdeling productie een indirect positief effect uitoefent op de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een
aanvulling op de marketingliteratuur, strategie-literatuur en bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor
het management van bedrijven, in die zin dat het bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële)
bedrijfsresultaten kan bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen
en dagelijkse werkzaamheden.
Rondom de afdeling financiën geven Kaplan and Norton (2004) aan dat:
“Strategic readiness is related to the concept of liquidity, which accountants use to classify financial and physical
assets on a company’s balance sheet. Accountants divide a firm’s assets into various categories, such as cash,
accounts receivable, inventory, property, plant and equipment, and long term-investments. These are ordered
hierarchically according to the ease and speed with which they can be converted to cash – in other words,
according to the degree of their liquidity.” (p. 56)

Fornell et al (2006) geven aan dat
“Srivastava, Shervani and Fahey provide the conceptual logic for more categorically drawing the link from the
empirical findings on customer satisfaction to stock returns and shareholder value. The identify four major
determinants of a company’s market value: (1) acceleration of cash flows, (2) increase in cash flows, (3) reduction
of risk associated with cash flows, and (4) increase in the residual value of the business.”
“(…), Gruca and Rego also find that the risk associated with future cash flows is reduced for firms with high
customer satisfaction. If the variability in cash flows is reduced, the cost of capital goes down as well, thus
producing yet another source for stock price growth.” (p. 5)

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat zowel de mediator financiële resultaten als de mediator
leenresultaten een sterk direct positief effect op de financiële bedrijfsresultaten hebben (+51% respectievelijk
+43%). Tevens komt naar voren dat de doelmatigheid van de afdeling financiën een direct positief effect
(+35%), alsook de mediator financiële resultaten een direct positief effect (+18%) op de personele
bedrijfsresultaten heeft.
Zowel uit literatuuronderzoek als uit het huidige onderzoek blijkt derhalve dat de afdeling financiën een direct
(positief) effect heeft op de bedrijfsresultaten. Omdat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat
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marketing de processen op de afdeling boekhouding/financiën positief direct kan beïnvloeden en de literatuur
de bevindingen uit het huidige onderzoek, dat de uitvoeringsjuistheid van de processen op de afdeling
boekhouding / financiën een positieve directe bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten, ondersteunt, kan
gesteld worden dat marketing via de afdeling boekhouding / financiën een indirect positief effect uitoefent op
de bedrijfsresultaten. Deze bevinding is een aanvulling op de marketingliteratuur, HRM-literatuur en
bedrijfsfinanciënliteratuur en heeft relevantie voor het management van bedrijven, in die zin dat het
bedrijfsmanagement een verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten kan bewerkstelligen door deze
bevinding mee te nemen in hun strategische overwegingen en dagelijkse werkzaamheden.
Uit bovenstaande overzicht blijkt duidelijk dat de hefboomwerking van marketing (marketing as value leverage)
een duidelijke bijdrage levert aan de bedrijfsresultaten door de afstemming van de processen van andere
afdelingen op de wensen van de klant. Dit levert aanvulling op voor verschillende stromingen in de literatuur
en heeft grote relevantie voor het management van organisaties, in die zin dat het bedrijfsmanagement een
verbetering van de (financiële) bedrijfsresultaten kan bewerkstelligen door deze bevinding mee te nemen in
hun strategische overwegingen en dagelijkse werkzaamheden.
Vraag 1.2.4
Wat valt onder de noemer bedrijfsresultaten?
Blommaert en Blommaert (2004: 18) geven aan dat de:
“doelen van een organisatie kunnen zijn: zo veel mogelijk winst maken op korte termijn, streven naar continuïteit,
het verlenen van een bepaalde dienst tegen zo laag mogelijke kosten, het zorgen voor werkgelegenheid of het
bieden van ontspanning.”

Het originele Dupont-schema (Blommaert en Blommaert, 2004: 373) geeft een overzicht van verschillende
bedrijfsresultaten, allemaal teruggebracht naar de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV).
Bedrijfsresultaten die in dit overzicht terugkomen zijn bijvoorbeeld: de netto-omzet, de kostprijs van de omzet,
de hoogte van de debiteuren en de voorraden, maar ook het bedrijfsresultaat, de brutowinstmarge en zowel
duurzame alsook vlottende activa.
Het uitgebreide Dupont-schema (Srivastava, Reibstein en Joshi, 2006: 7) behandelt niet alleen bovenstaande,
maar neemt ook de financiële hefboom mee in het overzicht, waardoor naast de rentabiliteit van het totale
vermogen (Return on assets, ROA) ook de rentabiliteit van het eigen vermogen (Return on equity, ROE)
berekend wordt.
Middels de factoranalyse kwamen in het huidige onderzoek twee factoren naar voren, te weten:
de financiële bedrijfsresultaten (een koppeling vanliquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, kostenvoet
vreemd vermogen en rentepercentage, alsmede de hoogte van schulden en leningen) en
de personele bedrijfsresultaten(bestaande uit personeelskosten, medewerkertevredenheid en
ziekteverzuim).
Vraag 1.2.5
Hoe meet je deze bedrijfsresultaten?
Bovenstaande meeteenheden worden vaak in verhoudingsgetallen (liquiditeit, solvabiliteit), percentages
(kostenvoet vreemd vermogen, rentabiliteit, winstmarge, bezettingsgraad, alsmede ziekteverzuim en
medewerkertevredenheid), bedragen in Euro’s (hoogte van schulden/leningen, omzet, personeelskosten) of
aantal dagen (omlooptijden debiteuren, crediteuren en voorraden) uitgedrukt.
In het huidige onderzoek heb ik niet gekozen om al deze individuele meetwaarden op te vragen bij de
respondenten, omdat menig respondent deze niet exact weet respectievelijk direct voorhanden heeft,
resulterende in een lager responspercentage. Ik heb ervoor gekozen om de respondent zijn beste inzicht te
vragen ten opzichte van het gemiddelde in de bedrijfstak of sector. Hier heb ik voor gekozen, er vanuit gaande
dat de respondent als medewerker van het bedrijf wel een algemeen beeld zal hebben of het bedrijf waarvoor
de respondent werkt het beter of slechter dan gemiddeld in de sector doet.
Vraag 1.2.6
Heeft marketing een indirect effect op de bedrijfsresultaten?
Marketing, geduid in termen van market orientation, nader gespecificeerd in de factoren marktoriëntatie,
procescoördinatie en klantstrategie heeft een indirect effect op de bedrijfsresultaten. Via de verbetering van
de processen (in lijn met Cespedes, 1995; Heskett, Sasser and Schlesinger, 1997; Kumar, Venkatesan and
Reinartz (2008) van de kernactiviteiten (Day, 1994; Srivastava, Shervani and Fahey, 1999) blijkt dat de indirecte
effecten van marketing op de bedrijfsresultaten via de afdelingen groter zijn dan de directe effecten van
marketing op de bedrijfsresultaten.
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Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat het directe effect van marketing op de financiële
bedrijfsresultaten nog geen (+)5% zijn. Eerder werd al aangegeven dat het directe effect van marketing op de
personele bedrijfsresultaten (+53%) in principe ook een indirect effect betreft, uitgaande van het gegeven dat
medewerkertevredenheid en ziekteverzuim een effect hebben op zowel de rentabiliteit van het totale als het
eigen vermogen. Uit tabel 26 komt naar voren dat de indirecte effecten van marketing op de financiële
bedrijfsresultaten via de verschillende afdelingen wordt berekend op (+)56%, hetgeen elf maal groter is dan het
directe effect. Het indirecte effect van marketing via de verschillende afdelingen betreft (+)116%, hetgeen
nagenoeg 2,2 maal groter is dan het directe effect van marketing op de personele bedrijfsresultaten.
Niet alleen heeft marketing dus een aanzienlijk indirect effect op de bedrijfsresultaten, het indirecte effect van
marketing op de bedrijfsresultaten is aanzienlijk groter dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten. Hiermee wordt de waarde van de hefboomwerking van marketing (marketing as value
leverage) aangetoond.
Als samenvatting van genoemde antwoorden kan als antwoord op vraag 1.2 (Welke zijn de theoretische
inzichten over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een organisatie via andere
operationele afdelingen) gesteld worden dat de literatuur van de operationele afdelingen aantoont dat deze
afdelingen een duidelijke bijdrage hebben aan de financiële resultaten van de organisatie. Er is weinig
marketingliteratuur die de koppeling tussen marketing en deze operationele afdelingen maakt, maar marketing
oefent wel een positieve invloed uit op de uitvoeringsjuistheid van de afdelingsprocessen via het positief
beïnvloeden van de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en de kosten. Via de positieve beïnvloeding van de
processen van de operationele afdelingen bewerkstelligt marketing derhalve een positieve bijdrage aan de
financiële resultaten van een organisatie.
Het antwoord van vragen 1.1 en 1.2 synthetiserend kan als samenvattend antwoord op vraag 1.1 (Welke
theorietische inzichten zijn er ten aanzien van de wijze waarop marketing kan bijdragen aan de financiële
resultaten van een organisatie?) gesteld worden dat de bestaande literatuur met name zoekt naar een directe
koppeling van marketing met de financiële resultaten van een organisatie, terwijl marketing via de positieve
beïnvloeding van de uitvoeringsjuistheid van de processen van operationele afdelingen (middels de positieve
beïnvloeding van de kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en de kosten) een bijdrage aan de financiële resultaten
van een organisatielevert.
Vraag 2.1

Leidt kennis over de klant vanuit marketing tot betere operationele resultaten
bij verschillende afdelingen binnen een organisatie? En zo ja, op welke manier?
Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat marketing bijdraagt aan betere operationele resultaten bij
verschillende afdelingen binnen een organisatie. Via een verbetering van de uitvoeringsjuistheid van de
verschillende afdelingen draagt marketing bij aan betere operationele resultaten. Uit het huidige onderzoek
komt naar voren dat marketing een belangrijke invloed uitoefent op de verbetering van de processen van de
afdelingen verkoop, inkoop, HRM en logistiek.
Vraag 2.2

Leidt kennis over de klant vanuit marketing tot betere financiële bedrijfsresultaten
via betere efficiëntie en effectiviteit van de verschillende afdelingen?
En zo ja, op welke manier?
Uit het empirisch onderzoek komt naar voren dat marketing tot betere financiële bedrijfsresultaten zorgt door
het positief beïnvloeden van de uitvoeringsjuistheid van de processen van operationele afdelingen. Omdat de
uitvoering van de processen van operationele afdelingen een direct effect hebben op de financiële
bedrijfsresultaten, heeft een betere uitvoering van de processen van deze operationele afdelingen tot betere
financiële resultaten. De afdeling boekhouding / financiën heeft het sterkste directe effect op de financiële
bedrijfsresultaten, de afdeling HRM en de houding van het personeel hebben het sterkste directe effect op de
personele bedrijfsresultaten. Ook via de andere afdelingen blijkt marketing in staat om de financiële
bedrijfsresultaten te verbeteren.
Als samenvatting van genoemde antwoorden kan als antwoord op vraag 2 (Welk beeld blijkt uit het empirisch
onderzoek?) gesteld worden dat uit het empirisch onderzoek naar voren komt dat de bijdrage van marketing
aan de financiële en personele bedrijfsresultaten met name indirect, dus met name via de overige operationele
afdelingen verloopt. Nog concreter: empirisch onderzoek toont het beeld dat de bijdrage die marketing levert

114

aan de financiële bedrijfsresultaten verloopt via de uitvoeringsjuistheid van de processen van de overige
operationele afdelingen.
Vraag 3

Wat leert de confrontatie van de theoretische inzichten en de praktijk met het oog op
de aanvulling van de theorie over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten
van een organisatie?
Waar de theorie rondom de accountability van marketing met name gericht is op het verbeteren van de topline van de organisatie, leert de confrontatie van de theoretische inzichten en de uitkomsten uit het empirisch
onderzoek dat:
1.
2.
3.

in grote lijnen marketing geen direct effect heeft op de verbetering van de personele en financiële
bedrijfsresultaten (tabel 23, pagina 94);
er meermalig indirecte effect is van marketing op de personele en financiële bedrijfsresultaten via de
verschillende operationele afdelingen (tabel 24, pagina 96);
in grote lijnen het indirecte effect van marketing op de personele en financiële bedrijfsresultaten via
de verschillende operationele afdelingen groter is dan het directe effect van marketing op de
bedrijfsresultaten (tabel 25, pagina 99).

De theorie rondom de accountability van marketing wordt derhalve aangevuld met het inzicht dat marketing
een effect heeft op de financiële resultaten van een organisatie via de uitvoeringsjuistheid van de overige
operationele processen binnen een organisatie.
V.3
Academische bijdrage en managementrelevantie
In hoofdstuk 1 is de doelstelling van dit onderzoek aangegeven:
Het doel van het onderzoek is de theorie over de bijdrage van marketing aan de financiële resultaten van een
organisatie aan te vullen, door een overzicht te geven van de huidige standpunten uit de academische
literatuur, alsmede door een analyse te maken van meningen van respondenten uit het bedrijfsleven. Deze
bijdrage wordt opgedeeld naar twee delen, te weten:
bijdrage aan de wetenschap
bijdrage aan de praktijk
Academische bijdrage:
Ten aanzien van de bijdrage aan de wetenschap kan een verdere opdeling plaatsvinden, te weten:
Bijdrage aan de literatuur rondom directe invloed van marketing op de bedrijfsresultaten
Bijdrage aan de literatuur rondom indirecte invloed van marketing op de bedrijfsresultaten
Aanvulling op de literatuur rondom ketens en ontwikkeling nieuwe ketens
Aanvulling op de literatuur rondom de status van marketing
Aanvulling op de literatuur rondom silo-vorming en ontkoppeling silo’s (marketing, HRM, verkoop,
financiën etc)
Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het inzicht dat marketing niet of nauwelijk een direct effect heeft op de
bedrijfsresultaten. Uit de bestudeerde literatuur komt naar voren dat marketing moeite heeft met het
aantonen van haar effect op de bedrijfsresultaten. Rust et al. (2004: 76) geven aan dat:
“For too long, marketers have not been held accountable for showing how marketing expenditures adds to
shareholder value. As time has gone by, this lack of accountability has undermined marketers’ credibility,
threatened the standing of the marketing function within the firm and even threatened marketing’s existence as a
distinct capability within the firm.”

De uitkomsten van het huidige onderzoek geven marketers de mogelijkheid om aan te tonen dat hun uitgaven
terdege bijdragen aan betere bedrijfsresultaten en via deze, aan een betere aandeelhouderswaarde (iets dat
buiten de scope van dit onderzoek valt). Aan de zoektocht naar ‘accountability’ is door het huidige onderzoek
toegevoegd dat er nauwelijks een direct effect is vanuit marketing op de financiële bedrijfsresultaten (Tabel 23,
pagina 94). Er is wel een direct effect vanuit marketing op de personele bedrijfsresultaten, maar hiervan kan
beargumenteerd worden dat dit eigenlijk ook een indirect effect is. Als de bedrijfsresultaten gemeten worden
in rentabiliteiten (rentabiliteit eigen en totaal vermogen), dan zijn de te verwachten lagere personeelskosten,
hogere medewerkersbetrokkenheid en lager ziekteverzuim (lees: personele bedrijfsresultaten) een
tussenstation, die helpen om betere rentabiliteiten te bereiken. Vanuit die zienswijze bekeken vult het huidige
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onderzoek de bestaande literatuur aan met de bevinding dat er niet of nauwelijks een direct effect vanuit
marketing op de financiële bedrijfsresultaten is.
Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het inzicht dat marketing voornamelijk een indirect effect heeft op de
bedrijfsresultaten. Stewart (2008: 94) vergelijkt marketing met andere vakgebieden als hij stelt dat:
“A central problem is that marketing lacks the kind of accountability and measurement metrics common to the
rest of the corporation. While manufacturing and service organizations can quantify their costs down to a fraction
of a penny and project their return on investments, marketing remains a corporate dark science, where its
practitioners can generate desirable results, but cannot tell you how they achieved them.”

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat marketing een indirect effect heeft door een hogere
uitvoeringsjuistheid van juist die operationele processen (Tabel 24, pagina 95), hetgeen vervolgens leidt tot een
hogere kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en/of lagere kosten, wat vervolgens weer een positief effect heeft op
de bedrijfsresultaten. Dit is een ‘gap’ in de bestaande literatuur; slechts een handjevol auteurs maken in de
afgelopen decennia melding van de mogelijkheid dat marketing via de operationele processen van de
organisatie kan bijdragen aan de bedrijfsresultaten. Uit het huidige onderzoek komt duidelijk naar voren dat
marketing een positieve bijdrage levert aan de financiële bedrijfsresultaten (via met name de afdelingen HRM,
verkoop en financiën) en een positieve bijdrage levert aan de personele bedrijfsresultaten (via met name de
afdelingen HRM, verkoop, productie alsmede de houding van het personeel).
Dit onderzoek heeft bijgedragen aan het inzicht dat marketing verloopt via ketens. Waar in de afgelopen
decennia deze ‘chains of marketing effect’ met name eerst via de klant liepen en vervolgens een impact
hadden op omzet en winst en uiteindelijk op de waarde van het bedrijf, toont het huidige onderzoek aan dat
kennis van de klant een interne keten van verbeteringen teweeg brengt in de wijze waarop de processen
worden uitgevoerd. De interne keten houdt in dat marketing de kennis van de wensen en eisen van de klant
doorgeeft aan de verschillende operationele afdelingen. Doordat de processen op deze operationele juister
worden uitgevoerd, wordt een hogere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie bewerkstelligd en wordt dit gedaan
tegen lagere kosten. Dit heeft wederom een direct effect op de financiële bedrijfsresultaten, alsmede een
indirect effect op de bedrijfsresultaten; direct omdat er met minder middelen meer bereikt wordt, dus tegen
lagere kosten hogere opbrengsten worden geboekt en indirect omdat uit het huidige onderzoek naar voren
komt dat ook het personeel meer betrokken en gemotiveerd is door het bereiken van een hogere kwaliteit,
effectiviteit, efficiëntie en lagere kosten, waardoor ook via deze hogere betrokkenheid lagere kosten worden
geboekt, hetgeen opnieuw betekent dat er met minder (menselijke) middelen meer opbrengsten wordt
geboekt, hetgeen weer een positieve effect heeft op de financiële bedrijfsresultaten.
Verhoef en Leeflang (2009: 14) stellen:
“An anthology of the status of marketing in today’s organizations reveals that marketing is in deep trouble. On the
basis of existing discussions and publications, we might conclude that ‘marketing (has) died, was declared
impotent or most likely just became irrelevant to many senior managers’.”

Door de uitkomsten van het huidige onderzoek kan gesteld worden dat de status van marketing niet alleen in
de praktijk, maar ook in de literatuur verbeterd is. Uit het onderhavige onderzoek komt naar voren dat
marketing niet als losstaande activiteit opereert, maar dat het een rol speelt in het aansturen van de overige
operationele afdelingen van de organisatie, teneinde de uitvoeringsjuistheid van de processen van deze
operationele afdelingen te verbeteren. Marketing kan nu niet meer als irrelevant beschouwd worden en
marketing is zeker niet impotent, laat staan ten dode opgeschreven. Marketing draagt via de verbetering van
de operationele processen van overige afdelingen bij aan de financiële en personele bedrijfsresultaten. Tevens
wordt veel geschreven over het feit dat marketing niet meer strategisch opereert en geen rol meer speelt aan
de directietafel, maar uit onderhavige onderzoek komt juist naar voren dat marketing een strategische rol kan
spelen met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit, de effectiviteit, de efficiëntie en het kostenniveau
van verschillende operationele afdelingen. Dit houdt in dat het management van menig organisatie er goed aan
zou doen om de kennis van marketing over de klant en de adviezen rondom de verbetering van de
operationele processen mee te nemen in de strategische en operationele aansturing van de non-marketing
afdelingen.
Dit onderzoek heeft als laatste bijgedragen aan het inzicht dat marketing geen losstaande activiteit is, maar een
geïntegreerde waarde binnen de organisatie kent. Waar juist in de huidige literatuur steeds meer een
afscheiding van verschillende vakgebieden en zelfs binnen de vakgebieden weer onderscheid wordt gemaakt
naar kleinere zienswijzen, blijkt uit het huidige onderzoek juist dat de integratie van marketing met de
verschillende disciplines binnen een organisatie leidt tot betere bedrijfsresultaten. De gebruikelijke silovorming
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binnen de literatuur leidt mogelijkerwijs tot een verdieping van de inzichten, uit het huidige onderzoek komt
naar voren dat de organisatie vanuit een pan-organisatorische zienswijze (Ambler, 2003) te benaderen tot
betere bedrijfsresultaten kan leiden. De koppeling van marketing naar de afdeling verkoop is een logische en
ook de koppeling tussen marketing en de productieafdeling is logisch, waarbij het bij deze laatste integratie
niet alleen gaat over NPD, new product development. De koppeling tussen marketing en HRM kan leiden tot
een beter op de klant afgestemd aannamebeleid, dat zal leiden tot juistere processen op de HRM afdeling,
maar ook zal leiden tot meer klantgericht personeel, hetgeen weer zal leiden tot betere bedrijfsresultaten.
Interessant is ook de koppeling tussen marketing en logistiek, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat
logistiek ook een koppelpunt tussen de organisatie en haar klant betreft.
Managementrelevantie:
Ten aanzien van de bijdrage die het huidige onderzoek heeft aan de marketingpraktijk komen een aantal
punten van aandacht naar voren:
Bijdrage aan moeite aantonen bijdrage van marketing(afdeling)
Nieuwe taken voor strategisch marketing
Indirecte invloed in plaats van directe invloed
‘back at the table’, ‘back in the C-suite’ ivm verbetering processen overige afdelingen
Nieuwe onderbouwing voor budgetten
Samenwerking andere afdelingen
Verbetering status binnen organisatie
In de praktijk staan de marketingbudgeten onder druk, mede door de moeite die de afdeling marketing heeft
met het aantonen van haar bijdrage aan de bedrijfsresultaten. Het huidige onderzoek draagt bij aan het beeld
dat marketing geen directe waarde toevoegt aan de winstgevendheid van het bedrijf. Echter blijkt uit het
huidige onderzoek dat marketing een grote indirecte invloed heeft op de bedrijfswinsten via het verbeteren
van processen van andere afdelingen. Voor de praktijk betekent dit een nieuw inzicht en geheel nieuwe taken.
Samenvattend kan dus gesteld worden dat uit het huidige onderzoek naar voren komt dat het verbeteren van
de uitvoeringsjuistheid van de processen van overige afdelingen een duidelijke(r) rol voor marketing oplevert,
naast het feit dat het bedrijf er als geheel financieel op vooruit gaat.
Waar in de huidige praktijk marketing met name gaat over klantgerichte acties, blijkt uit het huidige onderzoek
dat de marketingafdeling haar kennis van en over de klant ook zou moeten gebruiken voor de interne
afstemming van de bedrijfsprocessen. Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat de nieuwe vorm van
strategische marketing (hefboomwerking van marketing of ‘marketing as value leverage’) de taak heeft om de
processen van andere afdelingen af te stemmen op de wensen en eisen van de klant, op basis waarvan een
verhoogde kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en verlaagde kosten kunnen worden bereikt. Dit zal in de praktijk
betekenen dat de marketingafdeling advies geeft aan de productie- en verkoopafdeling (hetgeen niet zo
praktijkvreemd is), maar ook aan de HRM, de inkoop en de financiële afdelingen (hetgeen in de praktijk in het
begin zeker op een vorm van weerstand zal stuiten). Echter blijkt uit dit onderzoek dat het afstemmen van de
uitvoeringsjuistheid op de wensen en eisen van de klant tot aanzienlijke financiële en personele
bedrijfsresultaten leidt.
Waar in de huidige praktijk met name gezocht wordt naar een directe invloed van marketing op de
bedrijfsresultaten, blijkt uit het huidige onderzoek dat de werking van marketing met name via de verschillende
afdelingen loopt. Dit betekent niet alleen een wijziging in denken vanuit marketing, het zal ook een wijziging
van denken over marketing betekenen. Binnen organisaties zal de marketingafdeling zich veel meer moeten
profileren als de afdeling die verstand heeft van de klant en in samenspraak met de verscheidene operationele
afdelingen de processen kan afstemmen op de klantwensen en in die hoedanigheid een hogere kwaliteit,
effectiviteit, efficiëntie en lagere kosten kan bereiken voor die operationele afdeling. Naast de naar buiten,
naar de klant gerichte acties kan marketing zich vanaf nu ook naar binnen, naar de overige afdelingen
presenteren als procesverbeteraar.
Waar in de huidige praktijk marketing steeds minder een rol heeft in de directiekamer, kan marketing zich nu
aan de directie presenteren als gedegen strategische gesprekspartner. Marketing kan zich terugvechten aan de
directietafel, omdat uit het huidige onderzoek blijkt dat marketing een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
financiële en personele bedrijfsresultaten door de uitvoeringsjuistheid van de processen van overige afdelingen
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te verbeteren. De afdeling marketing binnen de organisatie en de marketingdiscipline kan zichzelf weer als
strategische verbeteraar van de processen profileren. ‘Back at the table’, ‘Back into the C-suite’…
Waar in de praktijk de budgeten voor marketing zwaar onder druk staan, kan marketing aan de hand van het
huidige onderzoek onderbouwen waarom haar budgeten niet moeten krimpen maar juist moeten uitbreiden.
Door het nieuwe inzicht dat de werking van marketing met name indirect, via de overige afdelingen van de
organisatie verlopen, kan marketing aangeven dat een uitbreiding van haar budget een juiste keuze is, omdat
door meer aansturing op de uitvoeringsjuistheid van de processen van overige afdelingen de bedrijfsresultaten
(ten opzichte van het gemiddelde in de sector) aanzienlijk kunnen stijgen, in duidelijke mate de financiële en in
zeer aanzienlijke mate de personele bedrijfsresultaten. Een uitbreiding van het budget van marketing is
derhalve een gunstige ROI-beslissing voor de organisatie.
Waar in de praktijk marketing in de afgelopen jaren haar status binnen de organisatie is kwijtgeraakt, kan de
afdeling zich nu weer tonen als relevante afdeling. Door gebruikmaking van de hefboomwerking van marketing
kan er juist veel betekent worden voor de specifieke afdelingen, door gebruik te maken van de principes van
‘marketing as value leverage’ zullen ook de individuele afdelingen inzien dat zij hun processen, hun kwaliteit,
hun effectiviteit en efficiëntie, hun resultaten kunnen verbeteren. Als het ware ontstaat een intern
adviesbureau, waarbij marketing geraadpleegd kan worden om de uitvoeringsjuistheid van de overige
relevante processen te verbeteren. Een win-win-win situatie; marketing wint hernieuwd aanzien, de overige
afdelingen winnen in operationele uitvoeringsresultaten en het bedrijf wint door verbeterde financiële en
personele resultaten.
V.4
Beperkingen onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Naar aanleiding van het huidige onderzoek en de bevindigen van het huidige onderzoek zijn een aantal
aanbevelingen te doen voor toekomstig (vervolg-)onderzoek. Deze aanbevelingen zijn op te delen naar
methodologische aanbevelingen en aanbevelingen rondom de analyses.
Ten eerste moet in het vervolgonderzoek een duidelijker afbakening van marketing respectievelijk market
orientation plaatsvinden. Het huidige onderzoek werd gehinderd door de onduidelijkheid van de
respectievelijke termen, alsmede door het probleem dat het bedrijfsleven geen ‘afdeling market orientation’
heeft. In de enquête naar de respondenten wordt gesproken over marketing, aan het begin van het huidige
onderzoek wordt ook nog gesproken over marketing, maar door de onduidelijke definiëring is vervolgens
overgestapt naar marketing, geduid in termen van market orientation. Hierdoor lopen twee termen door elkaar
heen en dit leidt tot verwarring.
Ten tweede zou het vervolgonderzoek meer respondenten moeten hebben. Alhoewel er over de duizend
respondenten waren die aan het onderzoek begonnen, zijn veel respondenten afgevallen tijdens het invullen
van de vragenlijst. De uitval blijkt met name plaats te hebben gehad bij de groep respondenten vanuit het
NIMA en via de Telegraaf, hetgeen misschien niet zo’n grote negatieve impact heeft gehad. Mogelijk had met
name de groep Telegraaflezers de uitkomsten vertroebeld doordat zij mogelijkerwijs minder betrokken waren
bij het beantwoorden van de vragenlijst; meer NIMA-respondenten betekent misschien een grotere bias op de
huidige taken en rolverdeling van marketing. Echter, een groter bestand aan respondenten zou in het vervolg
wel de voorkeur genieten, omdat meer respondenten een duidelijker beeld geeft, hetgeen leidt tot een meer
valide uitkomst.
Ten derde zou het vervolgonderzoek meer respondenten moeten hebben, die verstand hebben van het
bedrijfsleven in het algemeen en de koppeling tussen de afdelingen in het bijzonder. Door de mogelijkheid van
‘weet niet / niet van toepassing’ als antwoordoptie in combinatie met het ‘scrollen door de enquête’ (bij
afwezigheid van een bepaalde afdeling), waren sommige afdelingskoppelingen met marketing qua aantal
respondenten mager (zoals bijvoorbeeld de koppeling tussen marketing en logistiek). Door meer respondenten
met meer kennis van het bedrijf zou dit probleem opgelost kunnen worden.
Ten vierde kan gesteld worden dat het onderhavige onderzoek niet longitudinaal van aard is. Er wordt nu
slechts op één moment in de tijd een mening gevraagd van de respondenten. Het zou bij vervolgonderzoek
interessant kunnen zijn om te onderzoek of er in de loop der tijd wijzigingen zijn ten aanzien van de meningen
van één groep respondenten. Ook kan onderzocht worden of de ingezette marketingacties ter verbetering van
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de operationele processen in de tijd ook daadwerkelijk de aanwezig geachte effecten sorteren. Omdat dit nu
niet het geval is, blijft het onderzoek een momentopname.
Ten vijfde betreft het nu een onderzoek, waarbij gevraagd wordt naar de percepties van de respondenten. Hen
is gevraagd om hun beste inschatting te geven, waardoor een vertekening door afwezigheid van specifieke
kennis kan ontstaan. Het huidige onderzoek beschouwd ‘self-perceived’ waarheden als uitgangspunt, hetgeen
mogelijkerwijs bij een vervolgonderzoek gesteund zou kunnen worden met minder abstracte, feitelijke cijfers.
Jaarcijfers, branchecijfers, cijfers van afdelingen, cijfers van de afdeling HRM,
medewerkersbetrokkenheidspercentages, alles om de gercipieerde waarheden van de respondenten te kunnen
onderbouwen.
Ten zesde zou in een vervolgonderzoek ook gekeken kunnen worden naar moderatoren in plaats van alleen
mediatoren. Er is nu niet gekeken naar hoogte van het marketingbudget of dergelijke relevante inzichten. De
kans is groot dat een organisatie met een hoger marketingbudget andere werkzaamheden verricht dan een
organisatie met een klein budget. Ook zullen er tussen de verschillende industrieën verschillen optreden in de
wijze waarop marketing haar taken uitvoert, variërend van meer operationeel tot juist meer strategisch en van
meer conventionele/traditionele marketing als verkoopondersteuning en reclameuitingen tot meer
geïntegreerde klantvertegenwoordigers in het totale proces.
Als zevende punt kan worden aangedragen dat het onderzoek nu heeft plaatsgevonden op basis van één
enquête, waardoor de antwoorden mogelijk zijn beïnvloed. Als er in het onderzoek onverhoopt een
systemische onvolkomenheid zou zitten, dan komt dit nu niet naar voren. Daarom is het aanbevelenswaardig
om bij een vervolgonderzoek een ander onderzoek op te zetten, waarbij dezelfde uitkomsten worden
onderzocht op een andere wijze. Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken van de uitkomsten van
marketing, geduid in termen van market orientation bij een organisatie (het bouwen van een business case)
respectievelijk het onderzoeken van de effecten van marketing, geduid in termen van market orientation in de
vorm van een veldonderzoek gelijk die van Kumar et al. (2008), maar dan niet alleen voor de link tussen
marketing en de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de afdeling verkoop, maar ook naar de kwaliteit,
effectiviteit en efficiëntie van de afdelingen productie, HRM, logistiek, inkoop en de houding van de
medewerkers.
Een achtste punt van aandacht is dat er een groter dan representatief aantal respondenten werkzaam is binnen
de financiële dienstverlening. Dit kan een vertekening van de bevonden effecten veroorzaken, ook al is die
binnen het onderhavige onderzoek niet aangetroffen. Bij een eventueel vervolgonderzoek zou meer aandacht
besteed kunnen worden aan een meer evenredige verdeling van respondenten over de verschillende sectoren.
Een negende punt van aandacht is de waarde van effecten. Er is in het onderzoek gevraagd naar meningen van
respondenten over effecten tussen marketing, operationele afdelingen en bedrijfsresultaten. Hieruit zijn
effecten gesorteerd, maar mede door alle bovenstaande punten, is het verstandig om in een vervolgonderzoek
de sterktes van deze effecten te toetsen. Ook tijdens de expertinterviews kwam regelmatig naar voren dat er
ten aanzien van de sterktes van de effecten geen onderzoek gedaan was binnen de bedrijven van de experts en
dat zij deze derhalve niet konden staven. Een business case of een veldonderzoek zou deze effecten kunnen
valideren.
Een groot deel van de bevindingen van onderhavige onderzoek zijn verkregen door een internet survey,
verspreid onder de leden van het NIMA, voorgelegd aan de lezers van De (digitale) Financiële Telegraaf,
respectievelijk bachelor en MBA studenten van het NCOI. Per definitie zijn hierdoor een aantal groepen
potentiële respondenten uitgesloten. Voor een vervolgstudie kan het derhalve interessant zijn om binnen één
organisatie of één branche onderzoek uit te voeren, waarbij voor andere interviewmethoden wordt gekozen.
Hierbij kan gedacht worden aan diepte-interviews, een business case, van één organisatie alle afdelingen een
jaar of meerdere jaren volgen, zodat een longitudinaal onderzoek ontstaat. Dit zou een tiende aanbeveling
kunnen zijn.
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