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Voorwerk

VII

Inleiding

Dit deel is bestemd voor cursisten die de methode Pitch gevolgd hebben voor 

het mbo-diploma Medewerker marketing en communicatie. Deze methode is 

ook te gebruiken om nog een flinke stap verder te zetten: een NIMA-diploma. 

De extra kennis die je daar nog voor nodig hebt, staat in deze Extra Pitch.Op 

mbo-niveau zijn er twee NIMA-examens:

££ Basiskennis marketing;

££ NIMA-A Marketing Medewerker.

Dit boek helpt bij de voorbereiding op deze examens. Het examen NIMA-A 

Marketing Medewerker bestaat uit twee modulen:

££ A1 bestaat uit multiplechoicevragen.

££ A2 bestaat uit drie minicases, met daarover meerkeuzevragen en open 

vragen.

De vereisten voor module A2 gaan verder dan die voor module A1. Je kunt 

beide examens in één dag maken, maar je kunt er ook voor kiezen om eerst A1 

te doen en een tijd later A2. Voor het NIMA-A diploma Marketing Medewerker 

moeten beide modulen voldoende zijn.

Er bestaat nog een variant van NIMA-A, namelijk Online Marketeer. Dat exa-

men is op hbo-niveau. Daarom valt het buiten het bereik van de methode Pitch 

voor het mbo. Het is ook mogelijk om eerst het examen Basiskennis marketing 

te doen, als opstap naar het NIMA-A diploma. In de docentenhandleiding 

staan hiervoor aanwijzingen.

In dit boek staat uitleg met verwerkingsopdrachten. Nadat je het op practicx.

nl hebt toegevoegd aan je boekenplank (inloggen en product activeren), vind 

je daar nog veel meer oefening als voorbereiding op het examen. Daarnaast 

kun je oefenexamens vinden op nima.nl. Op practicx.nl staat bij dit boek ook 

een ‘spoorboekje’ dat per vereiste van het NIMA laat zien welk onderdeel van 

de methode Pitch daarvoor nodig is. Je ziet daarin ook wat de vereisten zijn 

per examen: Basiskennis, module A1, module A2. Ook staat daar een gecom-

bineerd register waarmee je snel een begrip kunt zoeken in de verschillende 

boeken van Pitch.

Net als in de andere delen van Pitch staan overzichtelijkheid en begrijpelijk-
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heid voorop. De vormgeving is no-nonsense, met een rustige bladspiegel en 

niet te lange alinea’s. De tekst is duidelijk gestructureerd met margewoorden, 

en is geschreven in correcte maar vlotte taal. De enige ‘moeilijke’ woorden zijn 

de begrippen waar de beroepsbeoefenaar mee moet werken en die de leerling 

dus moet kennen. De opbouw is helder en rustig, gebruik van subparagrafen 

is vermeden. Waar van toepassing helpen onthoudblokjes met recapituleren 

van de kernstof. Een samenvatting per hoofdstuk kan helpen om het geheugen 

even op te frissen. De begrippenlijsten zijn handig als naslag en als voorberei-

ding op een toets.

Door dit alles is de methode zeer geschikt voor zelfstandig werken, of voor 

tussenvormen van zelfstandig en klassikaal. En voor puur klassikaal werken 

vormt duidelijkheid ook geen belemmering.

We wensen cursisten en docenten plezier en succes met Pitch. Voor opmerkin-

gen of suggesties houden we ons van harte aanbevolen.

Auteur en uitgever, voorjaar 2016
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1.1  Marketing

In Pitch – Basisboek Marketing leerde je deze definitie van marketing: marke-

ting is het aanbieden van producten of diensten op basis van de behoeften van 

de afnemers. Dat staat gelijk aan werken volgens het marketingconcept. Het 

NIMA werkt met een meer algemene definitie: Marketing bestaat uit alle acti-

viteiten verricht door ruilsubjecten, die erop gericht zijn om ruiltransacties te 

bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen. Ruil bestaat uit vrijwillige 

uitwisseling van ruilobjecten tussen minstens twee partijen. Ruilobjecten zijn 

de dingen die geruild worden: goederen, diensten of geld. De ruilsubjecten zijn 

mensen: aanbieders en afnemers.

Ruil in natura heet bartering. De aannemer kan de tandarts bijvoorbeeld 

betalen door een kozijn te vernieuwen. In onze economie komt dit nog maar 

weinig voor. Bij sponsoring kom je het wel tegen: een winkelbedrijf stelt bij-

voorbeeld de geluidsapparatuur ter beschikking voor een concert, in ruil voor 

publiciteit.

In paragraaf 8.1 van Pitch – Basisboek Marketing heb je geleerd over het mar-

ketingconcept en andere manieren om de markt te benaderen. Je kunt deze 

concepten ook ‘oriëntaties’ noemen, bijvoorbeeld de productoriëntatie en de 

marketingoriëntatie. Het sociaal marketingconcept kun je ook ‘maatschappe-

lijke marketingoriëntatie’ noemen.

De productoriëntatie en de productieoriëntatie horen bij een verkopersmarkt 

(meer vraag dan aanbod). De productoriëntatie bestaat al heel lang. De produc-

tieoriëntatie kwam op met de mechanisering, vanaf ongeveer 1900. Toen de 

verkopersmarkt rond 1950 langzaam omsloeg in een kopersmarkt (meer aan-

bod dan vraag), ontstond het verkoopconcept. Het marketingconcept ontstond 

marketing

ruil

bartering

marketbenadering
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tien jaar later, en vanaf deze tijd leven we in een kopersmarkt. Naast het sociaal 

marketingconcept kun je nog onderscheiden:

££ het global marketingconcept. Het enige verschil met het marketingcon-

cept is dat de onderneming de hele wereld als markt benadert, of een 

groot deel daarvan;

££ het totale marketingconcept. Ook dat is in wezen het (sociaal) marketing-

concept, waarbij de aanbieder zorgt dat de communicatie geïntegreerd is: 

alles klopt met elkaar, online- en offlinecommunicatie vullen elkaar aan.

Micro betekent klein, meso is middelgroot en macro betekent groot. Je bent 

deze woorden al tegengekomen bij de omgevingsfactoren, die je onderzoekt bij 

de interne en externe analyses (Pitch – Basisboek Marketing, paragraaf 8.4). 

Ook binnen de marketing zelf kun je zulke niveaus onderscheiden. Als je het 

hebt over één bedrijf dat het marketingconcept toepast, heb je het over micro-

marketing, marketing op het microniveau van één aparte organisatie.

Mesomarketing bestaat uit samenwerking binnen een bedrijfstak tussen orga-

nisaties of bedrijven. Het kan gaan om allerlei soorten samenwerking: op het 

gebied van productontwikkeling, samen een verkooporganisatie opzetten of 

op het gebied van communicatie (collectieve reclame, zoals ‘Brood, daar zit wat 

in!’). Macromarketing bestaat uit alle activiteiten om goederen en diensten van 

producent naar consument te krijgen. Macromarketing gaat over de rol van 

marketing in de samenleving.

Je kunt marketing ook indelen naar het soort aanbieder. Instellingen zonder 

winstoogmerk doen aan non-profitmarketing. Overheidsinstellingen hebben 

ook klanten en doen vaak aan overheidsmarketing. Ondernemingen willen 

winst maken en doen dus aan commerciële marketing.

Organisaties zonder winstdoel vind je in de quartaire sector: niet-commerciële 

dienstverlening, zoals ziekenhuizen, scholen of de brandweer. Bij deze orga-

nisaties is het doel niet om winst te maken, maar om een algemeen belang te 

dienen. Dat belang kan een goed doel zijn, maar ook bijvoorbeeld onderhoud 

van onze wegen. Bij zulke organisaties kun je de doelstellingen niet meet-

baar maken in opbrengsten. Je moet meten in hoeverre dat algemeen belang 

gediend is, bijvoorbeeld de toestand van de wegen.

Ook al zijn er veel verschillen, er zijn ook overeenkomsten in de marketing. 

Tevreden klanten zijn goed, niet alleen voor ondernemingen maar ook voor 

marketingniveaus

- micro

- meso

- macro

naar aanbieder
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ziekenhuizen, overheidsdiensten en liefdadigheidsinstellingen. Vaak ligt er 

bij de marketing van non-profitorganisaties een sterk accent op voorlichting: 

hoe vul je dat belastingformulier in, wat is een gezond dieet, hoe sparen we het 

milieu, enzovoort.

Ondernemingen die goederen verhandelen, doen aan distribuantenmarketing. 

Dat kun je indelen in:

££ detailhandelsmarketing, ofwel retailmarketing, marketing door winkel-

bedrijven;

££ groothandelsmarketing, marketing door groothandels.

Als je marketing indeelt naar het soort klanten, krijg je consumentenmarketing 

(b2c – business-to-consumermarketing) en business-to-businessmarketing 

(b2b). B2b-marketing is hetzelfde als industriële marketing. Handelsmarketing, 

ofwel trade marketing, is gericht op handelsbedrijven, dus ook b2b. 

Ondernemingen die zich richten op klanten in andere landen doen aan inter-

nationale marketing.

Wat verkoopt die onderneming? Op deze manier kun je marketing indelen in 

goederenmarketing en dienstenmarketing.

1. CannyFruit verkoopt puur sap in eigenwijze blikjes. Deze onderneming 

wil meer gaan werken volgens de maatschappelijke marketingoriëntatie. 

Welke adviezen kun je CannyFruit geven?

2. a. Welke ontwikkeling maakte het productieconcept belangrijk?

 b.  Welke ontwikkelingen leidden ertoe dat de productieoriëntatie geleide-

lijk vervangen werd door de verkooporiëntatie?

3. Gaat het om micro-, meso- of macromarketing?

 a. De maatschappelijke marketingoriëntatie wint nog steeds aan invloed.

 b. Philips introduceert een nieuwe pay-off.

 c. ‘Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper’.

4. Om welk soort marketing gaat het? Per geval kunnen meerdere antwoor-

den goed zijn. Geef dan álle goede antwoorden.

 a. Breda, stad met karakter.

 b. Albert Heijn blijft op de kleintjes letten.

naar afnemers

naar aanbod

Opdrachten
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 c. KLM, Journeys full of inspiration.

 d. It’s not too late. Greenpeace.

 e. Dove: je bent mooier dan je denkt. By Unilever.

 f.  ‘We verpakken kennis in producten. Die producten exporteren we voor 

90%. Het gaat om lagere kosten of om nieuwe, betere eigenschappen. 

Op dat eerste verliezen we het, we moeten het dus van het laatste heb-

ben’ (Jan Vercoulen, directeur R&D van Océ kopieermachines).

 g. Merk X moet het vooral hebben van selling in.

5. a.  Geef een voorbeeld van een onderneming die volgens het marketing-

concept actief is op de b2c-markt. Verklaar waarom die onderneming 

volgens de marketingoriëntatie werkt.

 b. Geef een voorbeeld van een onderneming die actief is op de b2b-markt.

 c. Geef een voorbeeld van c2b-activiteiten.

1.2  Markt

Je kent het verschil tussen concrete en abstracte markten (paragraaf 4.1 van 

Pitch – Basisboek Marketing). Een ander woord voor concrete markt is techni-

sche markt. Je kent ook de marktvormen die abstracte markten kunnen hebben 

(Pitch – Basisboek Marketing, hoofdstuk 6). Hoe minder aanbieders op een 

bepaalde markt, hoe minder concurrentie. Anders gezegd, de concentratiegraad 

op die markt is hoog: het grootste deel van het marktaandeel is geconcentreerd 

bij een klein aantal aanbieders. De concentratiegraad geeft aan in hoeverre het 

aantal aanbieders op een markt beperkt is.

Een eenvoudige manier om zicht te krijgen op de concentratiegraad is de C4-

index. Daarbij tel je de marktaandelen van de vier grootste aanbieders op een 

markt bij elkaar op. Hoe hoger deze index, hoe hoger de concentratiegraad 

op de markt. Bij volledige concurrentie komt het gezamenlijke marktaan-

deel van de vier grootste aanbieders vaak niet verder dan enkele procenten. 

Bij monopolistische concurrentie kan de C4-index hoger uitvallen. Neem 

bijvoorbeeld marktaandelen van de grootste aanbieders van 8%, 7%, 5% en 

4%. De C4-index komt dan op 24%. Bij oligopolie ligt deze index veel hoger: 

een C4-index van 65% of hoger duidt op oligopolie, een markt met weinig 

aanbieders.

technische markt

concentratiegraad

C4-index
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