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MARKETINGCongres Stichting Marketing staat in het teken van ,,waarde''

Kiezen voor waarden en rebellerend denken

,,Profits. Principles. Or both?'' stond onlangs te lezen als
,,bottom line'' onderaan een advertentie van Shell in de
,,Financial Times''. Het illustreert hoezeer ,,waarden'' in
opmars zijn in het bedrijfsleven -- ook al blijven ze een
controversieel onderwerp. De Stichting Marketing koos dit jaar
,,Value versus Values'' als thema van haar congres. We
praatten over het thema met enkele marketingspecialisten.

Van onze redactrice Karin De Ruyter

IN hoeverre meent Shell die boodschap ook, is de eerste vraag die rijst. En
liggen de consumenten in de praktijk wel wakker van de ethische principes of
waarden die de producenten verkondigen? ,,Crawford schrijft wel dat
consumenten daarmee bezig zijn, maar is het in de praktijk ook merkbaar in hun
gedrag'', vraagt Dirk Jacxsens van Dow Corning zich af. ,,Wijzigt de consument
zijn aankoopgedrag naargelang van de waarden van het bedrijf?''

Ignace Van Doorselaere (ex-Interbrew, nu Growth Ethics), die zelf spreker is op
het congres, is sceptisch: ,,De consument reageert primair: men gaat naar
Colruyt omdat het het goedkoopst is, niet voor de 'waarden' van Colruyt.
Anderzijds merk je wel dat negatieve berichten over een bedrijf vaak leiden tot
veranderingen. Neem het voorbeeld van Nike: dat heeft goed gereageerd op de
negatieve publiciteit rond kinderarbeid, zodanig zelfs dat het nu een voorloper
geworden is.''

Jan Goddaert (JG&Partners, en onder meer ex-VTM) is het grotendeels met hem
eens: ,,Als de consument er theoretisch over nadenkt, zal hij zich laten
beïnvloeden. Maar als hij in de praktijk in de winkel staat en de keuze heeft
tussen drie paar schoenen, en Nike blijkt het beste te zijn, dan kiest hij voor Nike,
negatieve berichten of niet. De consument beschikt immers altijd maar over
fragmentarische informatie.''



Het hangt er ook van af in hoeverre de consument zich rechtstreeks geraakt
voelt wanneer een bedrijf negatief in de pers komt, zegt Van Doorselaere. ,,Kijk
naar Renault. Toen de fabriek in Vilvoorde gesloten werd, is de verkoop eventjes
gedaald. Enkele maanden later was daar al niets meer van te merken. Maar toen
er sprake was van benzeen in het water van Perrier, had dat een veel dieper
effect. Omdat de mensen zich daardoor rechtstreeks bedreigd voelden.''

Waarden zijn niet alleen belangrijk voor de relatie met de klant of de consument,
zegt hij, maar ook voor het bedrijf zelf: ,,Als bedrijf heb je de plicht om je
voortbestaan veilig te stellen, je moet competitief zijn. Maar je kunt alleen maar
sterker worden dankzij mensen die het beste van zichzelf geven. Betrokkenheid
is voor mij een sleutelwoord. Maar hoe creëer je die echte betrokkenheid? Dat
vergt een hele investering. Respect voor alle stakeholders-- ook voor
werknemers -- is essentieel. Als iemand niet voldoet, moet je hem ontslaan.
Maar de manier waarop je dat doet, kan een heel verschil maken.''

Als manager van Interbrew heeft Van Doorselaere lang in Nederland gewerkt, en
daar heeft hij positieve ervaringen opgedaan: ,,Als je daar bij een reorganisatie in
de ondernemingsraad uitvoerig gaat uitleggen dat er bespaard moet worden, valt
er uiteindelijk een beslissing die gebaseerd is op luisteren naar elkaar, op
respect voor elkaar en elkaars argumenten. In België vindt men dan al snel dat je
daarmee een paar maanden tijd verliest. Maar daar ben ik het niet mee eens, je
wint er juist bij.''

Het gesprek wijkt even uit naar de Belgische economische actualiteit: Ford Genk.
,,Daar worden nu de verkeerde mensen ontslagen'', zegt Goddaert. ,,Eigenlijk
hadden ze daar de marketeers en de modellenontwerpers aan de deur moeten
zetten. Maar het zijn de arbeiders die het gelag betalen.''

Hoe kan het eigenlijk dat een bedrijf als Ford in zo'n moeilijke situatie geraakt is?
Jacxsens ziet een mogelijke verklaring in de ideeën van Christensen: ,,Hebben
ze wel disruptive thinkingtoegelaten? Was het binnen de organisatie mogelijk om
rebellerend te denken?''

,,Als een bedrijf een te grote dominantie krijgt, is er vaak geen plaats meer voor
rebellie, voor nieuwe ideeën'', zegt George Van Nevel (DVN). Maar Van
Doorselaere is het daar niet mee eens. Bij Interbrew was er wel interne,
constructieve rebellie mogelijk, zegt hij. En Interbrew is toch nog altijd een
dominante speler op de biermarkt.

,,Zo'n interne rebellie moet je ondersteunen'', zegt Jacxsens. ,,Je moet niet
alleen luisteren naar de dissidente stemmen binnen je bedrijf, maar je moet je
ook afvragen hoe je ze kunt binnenbrengen.''



Veel bedrijven die aan ,,disruptive thinking'' doen, boren nieuwe markten aan,
omdat ze van het lage eind van de markt opklimmen naar hogere segmenten
waar ze hun grotere concurrenten weg concurreren. Jacxsens geeft het
voorbeeld van Ikea: ,,De Ikea-keukens waren vroeger duidelijk low end,maar dat
zijn ze nu al lang niet meer.''

Van Nevel geeft een ander voorbeeld: dat van de laminaatvloeren. ,,België is
daar nu marktleider in, maar in het begin werd laminaat toch ook maar
beschouwd als 'imitatieparket', een low end-product.''

Hij verwijst ook naar de evolutie in de sector van de fast moving consumer
goods.,,De grote merkproducenten hebben altijd nogal denigrerend gedaan over
de private labels,de huismerken van de supermarktketens. Maar nu beschouwt
de consument Aldi, Delhaize, en noem maar op, wel als merken. Juist door ze
niet au sérieuxte nemen, hebben de merkproducenten dat in de hand gewerkt.''

Goddaert is het met hem eens: ,,Het fenomeen van de huismerken is jarenlang
onderschat, en de grote producenten hebben er nooit goed over nagedacht of ze
al dan niet voor die merken zouden gaan produceren. En kijk nu naar de nieuwe
City-formule van Delhaize: tachtig procent van de producten die daar verkocht
worden, is van het merk Delhaize. Wie is dan de clevere marketeer geweest?''

Van Nevel: ,,Er zijn ook steeds meer merken die met een eigen winkelformule
beginnen. Is dat niet omdat ze het contact met de consument verloren zijn?'' In
zijn boek verwijst Crawford ook naar het belang van de tussenpersoon of de
distributeur, die vaak meer dan de producent bepaalt hoe een product
gepercipieerd wordt. ,,De tussenpersoon, de interface,domineert steeds meer het
spel'', zegt Jacxsens. Hij verwijst naar de recente radiospot van Mercedes die
stelt dat uit een enquête over de Vito-bestelwagen gebleken is dat de gebruikers
vooral meer veiligheid willen. ,,De boodschap daarvan is dat ze geluisterd
hebben naar de consument, en dat is belangrijk'', zegt Jacxsens.

Van Doorselaere: ,,Het is belangrijk het zuilendenken te doorbreken dat nogal
eens heerst binnen marketing, de mentaliteit van 'wij, het merk, zijn belangrijk'.
Je moet als marketeer gaan kijken in de praktijk: hoe werkt prijselasticiteit in de
praktijk, in het café? Hoe rijdt de consument met zijn wagentje rond in de
supermarkt? Fabrieken werken meestal behoorlijk efficiënt, maar praten over
efficiency van de marketingmiddelen is redelijk nieuw. Ik zou de promotie- en
sponsoringcampagnes die niet renderen niet willen betalen...''



,,Maar de efficiëntie daarvan meten is ook heel moeilijk'', reageert Van Nevel.
,,Heel wat merken leven dankzij een kleine groep zeer trouwe klanten. Zo wordt
bijvoorbeeld 72 procent van de omzet van het kattenvoermerk Sheeba gehaald
bij slechts 15.000 mensen -- of katten.''

,,Je merkt ook vaak dat de beschikbare middelen slecht ingezet worden. Met 1
miljoen euro een televisiecampagne voeren is weggegooid geld. Je kunt met dat
miljoen veel andere dingen doen, maar dan moet je wel tijd hebben.''


