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[Voorwoord]
Al voordat ik mij na enkele jaren van afwezigheid weer in de studiebanken zette, was ik fulltime actief in de entertainmentbranche.
Een betere aanvulling op mijn werk als artiest kon ik me niet voorstellen; een marketing- en communicatieopleiding met veel
creatieve aspecten en een aansluiting op mijn grote passie. Voor mijn eerste assessment ontwikkelde ik een nieuw Dancemuziek
concept gericht op de Amerikaanse en Canadese markt voor het internationaal strijkkwartet The Exclusive Strings. Nu ligt het laatste
project van mijn studietijd voor u. Een positioneringsonderzoek voor het ‘Female DJ & Artist’ concept DamesDraaienDoor gericht op
de entertainmentbranche in Duitsland, met de focus op zakelijke evenementen. De rode draad van mijn ontwikkeling tijdens mijn
studie aan Fontys Academy for Creative Industries is en was altijd muziek. Mijn interesse ligt in het ontdekken van nieuwe
mogelijkheden in onbekende markten. Het ontwikkelen van concepten, bedenken van nieuwe ideeën en het realiseren van een huisstijl. Communicatie- en marketingstrategieën zijn daarbij essentieel. Ik heb mezelf afgevraagd waarom beide grote projecten gericht
waren op Dancemuziek. Wel, dit was niet zozeer een bewuste keuze. Dancemuziek is commercieel en biedt goede
perspectieven in de markt. Echter heeft mijn focus gedurende mijn studie gelegen op muziek in het algemeen. Muziek verbindt mensen. De opleiding Communicatie, International Event, Music & Entertainment Studies richt zich niet enkel op muziek maar geeft een
zodanige basis dat op eigen initiatief alle mogelijke aspecten kunnen worden verbonden. Zo komt basiskennis van communicatie,
marketing en onderzoek samen met vaardigheden in design van de huisstijl en omgang met sociale media. Vrijwel alle kennis heb ik
direct kunnen toepassen in mijn dagelijkse praktijk. Dit mechanisme werkte eveneens andersom waarbij ik kennis uit de praktijk kon
inzetten binnen mijn projecten. Zo ook bij het onderzoek dat nu voor u ligt. Niet alleen muziek verbindt mensen, maar alle aspecten
uit de opleiding zijn voor mij nauw met elkaar verbonden. Ik ben ervan overtuigd dat de overheid moet blijven investeren in de
cultuursector en dat er nog ongelooflijk veel mogelijkheden liggen in de markt, die klaarliggen om te worden ontdekt en benut. Deze
scriptie dient als afsluitend project van mijn studie aan Fontys Academy for Creative Industries. De scriptie is geschreven in opdracht
van DamesDraaienDoor. Het onderzoek is uitgevoerd tijdens mijn afstudeerstage bij de organisatie.
DamesDraaienDoor is een agency voor vrouwelijke DJ’s en artiesten, die zich met name richt op zakelijke evenementen. Het
schrijven van deze scriptie was een uitdaging en heeft me veel inzichten gebracht. Ik had geen voorkennis van de doelmarkt, behalve
in mijn rol als artiest, en dit maakte het onderzoek een leerzaam proces. Ik vind onderzoek een leuk onderdeel vanwege de
verdieping in het onderwerp. Wederom is hierbij het zoeken van verbanden van zeer groot belang. Al eerder heb ik onderzoek gedaan
en ik merk dat ik er steeds meer plezier in heb. Naar aanleiding van deze scriptie heb ik een baan aangeboden gekregen bij de organisatie. Vanaf juni 2017 ben ik op freelance basis werkzaam in sales, marketing, communicatie en design (DTP) voor DamesDraaienDoor.
Ik had dit project nooit tot een goed einde weten te brengen zonder hulp en steun van vrienden, familie en collega’s. Mijn ouders die
me altijd weer een duwtje in de goede richting gaven, mijn zusje die in hetzelfde schuitje zat met haar afstudeerscriptie en waarmee
eindeloze peptalks zijn gevoerd en natuurlijk mijn lieve vriend die me alle ruimte gaf hele dagen achter de computer te zitten en
zelfs uren mee te transcriberen. Ik wil in het bijzonder mijn begeleider Peter Kempe bedanken voor de steun en de informatie die
me enorm op weg heeft geholpen na een zeer moeizame start. Daarnaast gaat mijn dank uit naar Rene Graumans, manager van de
agency voor de opdracht, de ondersteuning en het vertrouwen om vanaf juni aan de slag te gaan voor de organisatie. De dames,
mijn collega’s voor de steun en de gezelligheid op het podium, ook tijdens het proces. Ook wil ik graag mijn studiegenoten bedanken
die in mijn thesiscirkel een voorbeeld en steun voor me waren: Max van der Heijden, Serife Esra Cebeci, Maikel Bodeman, Kimberly
Luykx, Rosa van Blerck en Luuk van der Flier. Door jullie stond ik er niet alleen voor!
Tot slot wens ik u heel veel plezier bij het lezen van deze afstudeerscriptie.
Voor vragen kunt u mij altijd contacteren.

Danielle van Berkom
Deventer, 28 mei 2017
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[ Management Summary ]
This study is commissioned by DamesDraaienDoor and Fontys Academy for Creative Industries and its subject is a
positioning strategy for the German event and artist market aiming at corporate events by defining the organizational buying
process. DamesDraaienDoor is an all-female DJ and artist agency that solely works with women, based on three pillars: Beauty,
Brains & Professional. The agency mainly focuses on the business market, performing at corporate events. One of the main concepts
the agency executes is called DutchDanceDivas. With this concept arose the wish to expand internationally. In The Netherlands the
agency is highly successful. Now aiming for the German market, the agency realizes that it has no knowledge on this market, which
makes taking a strategic position a hit for darkness. The target audience is event and artist agencies in the German market, focussing
on corporate events. These agencies vary in size and the market is open to new agencies at any time. DamesDraaienDoor finds it
interesting to explore how the process of choosing artists for corporate events in this market works, allowing a clear insight in the
organizational buying behaviour of these agencies as a basis for strategic positioning. The practical aim of this study is to claim a
strategic position in the German market for corporate events. To accomplish this goal the following research question is answered
by means of desk and field research: What are the phases of the organizational buying behaviour process, used by German event
and artist agencies, in choosing an artist for corporate events? To answer this question a qualitative research method is used. Prior
to doing so, some definitions are given to concepts by means of literature review. The term corporate events in this study means a
gathering aiming at employees, clients, business partners or potential clients. The size of these events differs, depending on the size
of the company and its network.
Extensive desk research is conducted into the concept of positioning. Positioning in this study means finding a place in the market
by using core qualities, relevancy and differentiation. The concept of ‘Inside-Out’ thinking in positioning is extensively studied by
exploring theories by Kim and Mauborgne, the Blue Ocean Strategy (2004), Sinek, the Golden Circle (2010) and Riezebos and Van der
Grinten, MDC model (2011). These three theories, alongside the Means-End Chain (Gutman, 1982) are used to form a
conceptual model for ‘Inside-Out’ positioning. Desk research is done on organizational buying behaviour. Organizational buying
behaviour is a transaction between business, starting with problem recognition and concluding with an evaluation (Johnston, W.J.,
Lewin, J.E., 1996). After the desk research, qualitative field research is conducted by means of in-depth interviews. In order to get
all information needed, the laddering technique is of good help alongside asking for good and bad examples. Because the ‘why’
question is being continuously asked, underlying drivers and values can be determined. The interviews are analysed through three
steps: open coding, axial coding and conceptual model.
The results of this study are that positioning using ‘Inside-Out’ thinking is most relevant for positioning a service in the market for
corporate events. The German market for corporate events is strongly hierarchical and the process is highly intense with many
moments of contact and many people involved. Whereas bigger agencies are competing on high quality for low prices; quality,
behaviour, custom work and personal contact are key to small agencies. DamesDraaienDoor stands for quality, appearance, custom
work and personal contact. With booking new artists comes a level of perceived risk, because the process is intense, complex and
time pressured. Once the agencies see quality, the risk is being reduced, but in practice, this often means booking a new artist does
not happen. Small agencies feel the ‘Country-of-Origin’ effect can be of help to reduce perceived risk because it serves as a perceived
quality label.
The conclusions arose an advice that includes recommendations, a concept and a communication strategy.
A recommendation is that DamesDraaienDoor communicates the values of quality, all-female stage appearance, custom work and
personal contact to meet up to the core qualities of small agencies. This can be achieved by strengthening the existing concept
DamesDraaienDoor in three stages: sleeping concept, awakening concept and the living concept (Crucq-Toffolo, G. & Knitel, S., 2013)
Finally, another recommendation is to implement a communication strategy with the use of the ‘Country-of-Origin’ effect. A
perceived quality label that connects the perceived high-quality of Dutch musicians and the well-known Dance music genre to the
Dutch origin of the concept. The credibility of the quality needs to be proven in live formation, but the gap is closed by using a
perceived quality label to reduce the initial perceived risk when small agencies are being offered to work with a new artist.
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[ Leeswijzer ]
Deze leeswijzer is opgesteld om hulp te bieden bij het lezen van deze scriptie. Deze scriptie bevat kwalitatief onderzoek naar het onderwerp positionering naar de de invulling van het zakelijk beslissingsproces in de Duitse markt voor corporate events. Elk hoofdstuk
heeft een titelpagina voor de overzichtelijkheid.
Hoofdstuk 1: Aanleiding en achtergrond
Het eerst hoofdstuk behandelt de achtergrond van waaruit dit onderzoek is uitgevoerd. Het hoofdstuk bevat een bedrijfsanalyse en
een probleemanalyse. De aanleiding voor het onderzoek is omschreven en de doel- en probleemstellingen worden geformuleerd.
Het hoofdstuk sluit af met een afbakening van de belangrijkste begrippen.
Hoofdstuk 2: Theoretische verkenning
Hoofdstuk twee geeft antwoord op de deelvragen van dit onderzoek door middel van literatuuronderzoek. Na de behandeling van
iedere deelvraag volgt een conclusie. De theoretische verkenning vormt de basis voor keuzes die zijn gemaakt in hoofdstuk 3 Methoden en voor de opbouw van het veldonderzoek. Uit de theoretische verkenning is een conceptueel model ontstaan dat wordt
aangevuld met veldonderzoek.
Hoofdstuk 3: Methoden
Het hoofdstuk methoden verantwoordt de onderzoeksopzet. Het hoofdstuk geeft een omschrijving van de onderzoeksopzet en de
onderzoeksinstrumenten, de keuze voor de opzet en de instrumenten wordt wetenschappelijk onderbouwd. De betrouwbaarheid
en validiteit worden besproken. De populatie, respondenten en steekproef zijn uitgewerkt en het hoofdstuk sluit af met de methode
van data-analyse
Hoofdstuk 4: Resultaten
In het vierde hoofdstuk, resultaten, zijn de resultaten uit het veldonderzoek uiteengezet en geordend. Er zijn verbanden gelegd en
de resultaten worden inhoudelijk met elkaar in verband gebracht. Het veldonderzoek biedt aanvulling op het conceptueel model dat
is ontstaan vanuit de theoretische verkenning.
Hoofdstuk 5: Conclusie
De conclusie geeft de conclusie weer uit de theoretische verkenning en het veldonderzoek, op basis van de resultaten. Deze
conclusies worden met elkaar vergeleken en in verband gebracht. Dit hoofdstuk biedt een terugkoppeling op de kennisdoelstelling
en geeft antwoord op de
hoofdvraag met behulp van een schematische uitwerking.
Hoofdstuk 6: Discussie
Het hoofdstuk Discussie blikt terug op het uitgevoerde onderzoek. Er is beschreven hoe het onderzoek verbeterd zou kunnen worden. Allereerst is gekeken naar de betekenis van de conclusie en vervolgens is er kritisch gekeken naar het verloop van het onderzoek.
Hoofdstuk 7: Advies
Hoofdstuk zeven bestaat uit een aanbeveling voor het concept DamesDraaienDoor. De aanbeveling komt voort uit de invulling van
het conceptueel model. Door middel van de invulling is een strategische keuze gemaakt en uitgewerkt in een concept en een
communicatiestrategie. Het advies biedt een oplossing voor het praktijkprobleem. Daarom wordt in dit hoofdstuk eveneens een
terugkoppeling gegeven op de praktijkdoelstelling.
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Hoofdstuk 1

Aanleiding & Achtergrond
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[ Hoofdstuk 1 : Aanleiding en achtergrond ]
Dit eerste hoofdstuk omschrijft de achtergrond waarin het onderzoek is uitgevoerd door middel van een bedrijfsanalyse en een
probleemanalyse. In de bedrijfsanalyse wordt dieper in gegaan op het concept Dames Draaien Door, met het oog op huidige resultaten en internationale ambities, omdat het onderzoek is gericht op strategische positionering binnen de Duitse markt. Daarnaast is de
aanleiding tot het uitvoeren van dit onderzoek omschreven door de doelstellingen en de probleemstelling te formuleren. Tot slot
worden in dit hoofdstuk de belangrijkste begrippen afgebakend.
1.1 Bedrijfsanalyse
DamesDraaienDoor is een artist agency en muzikaal concept dat schoonheid, intelligentie, professionaliteit, entertainment en muzikale kwaliteiten combineert en dat met name wordt ingezet bij bedrijfsevenementen. Door middel van bovengenoemde speerpunten wordt getracht een unieke positie in te nemen in het dancemuziek- en entertainmentlandschap (DamesDraaienDoor, 2017).
Achtergrond van DamesDraaienDoor

DamesDraaienDoor werd opgericht in 2012 om de opkomende stroming Female DJ’s (Vrouwelijke DJ’s) professionele kracht bij te
zetten. In 2010 ontstond een behoefte aan vrouwelijke DJ’s, geïnitieerd door diverse internationale clubs. (Miami New Times, 2010)
Er stond destijds slechts één vrouwelijke DJ in de Top 100 van DJ mag, namelijk Claudia Cazacu (DJ Mag, 2010). Hoewel de DJ-wereld
een door mannen gedomineerde industrie bleef, werden in het live-circuit vrouwelijke DJ’s alsmaar populairder. (Attias, B., Gevanas,
A., Rietveld, H., 2013; Farrugia, R., 2012)
Het initiatief kwam van Rene Graumans, directeur en manager van het concept. Met een achtergrond in autoverkoop zag hij een
kans in de groeiende Nederlandse Dance-industrie en de bijbehorende opkomst van vrouwelijke DJ’s. Hij besloot daarop een agency
op te richten waar de meest talentvolle Nederlandse vrouwelijke DJ’s geboekt konden worden. Later, in 2013 werden er enkele dames toegevoegd aan het bestand met instrumenten als saxofoon en vocalen. Het muzikantenbestand groeide daarna met percussie,
viool en trompet. In 2016 toonde Rocket Agency interesse DamesDraaienDoor onder haar vleugels te nemen. Rocket werd hierop,
als één van de grootste en meest gerenommeerde bureaus van Nederland, franchisenemer van het concept.
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Hierop kreeg DamesDraaienDoor (DDD) een plek op het kantoor van het boekingsbureau. Het afgelopen jaar heeft intensief samengewerkt met Rocket Agency. De naam Rocket werd gevoerd als partner en exclusieve boeker van DDD. Met een omvangrijk portfolio
bestaande uit artiesten als Frans Bauer, Glennis Grace, O’G3ne, Rene Froger en Jeroen van der Boom, maar ook producties als die
van De Toppers is Rocket een gevestigde naam en daarmee een toegevoegde waarde voor DDD om naamsbekendheid te krijgen in
de markt (Rocket Agency, 2017). Per één mei 2017 heeft DamesDraaienDoor zich losgemaakt van Rocket en besloten zich te voegen
op kantoor bij Qube in Vught, partner van DDD in licht, geluid en techniek. De voornaamste reden voor het vertrek bij Rocket is een
verminderde inzet vanuit Rocket om DDD naar voren te schuiven in de markt om op die manier naamsbekendheid en vertrouwen te
wekken. De keuze voor Qube ligt in de bestaande samenwerking op technisch vlak, maar ook in het feit dat de doelgroep gelijk ligt
voor beide bedrijven. Boekingen kunnen nog altijd via Rocket Agency binnenkomen, maar Rocket is vanaf heden niet langer exclusief
franchisenemer van DamesDraaienDoor.
De Merkstructuur
DDD wordt in de markt gepresenteerd als merk. Het is een overkoepelende agency met één persoon aan het hoofd van de organisatie: Rene Graumans. De dames werkzaam binnen de agency zijn allen inzetbaar op freelance basis en zijn voor boekingen met DJ
exclusief of nagenoeg exclusief inzetbaar via DDD. De pijlers van het merk DamesDraaienDoor zijn: Beauty, Brains, Professional. Met
deze drie pijlers wordt benadrukt dat de dames niet alleen worden geselecteerd op basis van uiterlijk en muzikaal talent maar ook
op basis van het opleidingsniveau dat bij allen minstens ligt op HBO of Universiteit. De agency vindt het van belang dames van niveau
aan te trekken zodat sociale omgang, stiptheid en op niveau communiceren met de klant gegarandeerd is. Daarnaast zijn alle dames
die werken voor de agency fulltime met muziek bezig, het is hun broodwinning. Dit zorgt ervoor dat amateurisme en ondermaats
presteren niet aan de orde zijn en dat er toewijding kan worden verwacht van alle betrokkenen. DDD biedt naast DJ’s en muzikanten
ook danseressen, presentatrices, technische ondersteuning (licht en geluid) en volledige evenementondersteuning waaronder organisatie en decoratie. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met partners. De agency heeft drie categorieën waaruit
kan worden geboekt: Female DJ’s, Artiesten en DDD acts. De drie categorieën worden hierna toegelicht.
Female DJ’s
In 2010 begon de agency met het aanbieden van vrouwelijke DJ’s. De aanleiding hiervoor was de groeiende populariteit en succesvolle exportsuccessen van de Nederlandse Dancemuziek. In 2010 heeft de Dancemuziekexport wederom groei doorgemaakt.
In totaal stonden er in 2010 twintig DJ’s van Nederlandse bodem in de Top 100, een vijfde deel. In 2009 waren dit er vijftien (Buma
Cultuur, 2011). Ter vergelijking, in 2016 waren dit er inmiddels tweeëndertig (AD, 2016). Veel van de succesvolle DJ’s waren en zijn
mannen maar er stond vanaf 2010 tevens een aantal vrouwelijke DJ’s op. Deze vrouwen draaiden op feesten en in kroegen en kregen
langzaamaan meer bekendheid. In 2012 was DDD slechts een agency die vrouwelijke DJ’s vertegenwoordigde, inmiddels is er een
vast team aan vrouwelijke DJ’s ontstaan dat de spil vormt binnen het vernieuwde concept (DamesDraaienDoor, 2017).
Artiesten
Een tweede categorie binnen de agency is die van de artiesten. De instrumenten die de artiesten bespelen zijn saxofoon, percussie
en viool en daarnaast zijn er zangeressen en MC’s (MC is de afkorting van het Engelse woord ‘Master of Ceremonies’, een MC deelt
vaak het podium met een DJ waarbij de MC tijdens grote feesten sfeer bevordert en DJ’s aankondigt) aangesloten bij de agency. De
artiesten kunnen los worden geboekt voor een feest maar ook tezamen met een DJ uit het bestand (DamesDraaienDoor, 2017). De
opkomst van DJ in combinatie met een saxofonist heeft eraan bijgedragen dat meer muzikanten zich bij de agency aansloten. Al langere tijd gaan DJ’s samenwerking aan met live-muzikanten, maar bij het toeslaan van de crisis in 2013 hebben veel muzikanten werk
verloren. De overheid heeft 200 miljoen euro op de kunst- en cultuursector bezuinigd met verregaande gevolgen voor de Nederlandse muziekindustrie. Om en nabij twintigduizend banen zijn verloren gegaan en muzikanten werken elf procent meer ten opzichte van
voor de crisis tegen een sterk gedaald inkomen. Muzikanten verdienen gemiddeld slechts 17.500 euro per jaar (Mulders, S., 2016).
Dor diverse muzikanten is de stijgende populariteit van DJ’s slim ingezet door met hen een samenwerking aan te gaan. Een DJ met
muzikant is immers goedkoper dan een volledige band of een orkest.
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DDD Acts
De meest recent toegevoegde boekingsoptie is die van DamesDraaienDoor Acts, DDD acts in het kort. Hierbij wordt een vaste prijs
berekend voor een combinatie van een DJ met één of meerdere artiesten. Daarnaast biedt de agency bestaande acts. De meest
recent toegevoegde act is ‘DutchDanceDivas’. Dit laatst toegevoegde concept richt zich op de internationale markt met grote,
wisselende samenstellingen tot wel zeven artiesten. De act is een combinatie van improvisatie en vooraf ingestudeerde acts van
gemiddeld twintig minuten waarbij artiesten elkaar afwisselen en verschillende duo-optredens aangaan. Het concept DutchDanceDivas verbind het succes van vrouwelijke DJ’s met getalenteerde vrouwelijke artiesten. De combinatie van schoonheid, intelligentie,
het plezier en de professionaliteit wordt benadrukt op internationaal niveau. Door middel van het gebruik van technologische innovaties zoals een draadloze beweegbare DJ-booth, een transparante DJ-booth en mobiele lichtpilaren wordt ingespeeld op de laatste
trends. Door de grote investeringen wordt met dit concept gericht op een zakelijke markt waarbij het voornamelijk wordt ingezet op
grootschalige bedrijfsfeesten, bij productlanceringen en op beurzen (DamesDraaienDoor, 2017).
De visie en missie
De visie van DamesDraaienDoor is als volgt:
“DamesDraaienDoor streeft ernaar vrouwelijke DJ’s en artiesten te representeren op nationaal en internationaal niveau met drie
pijlers: Beauty, Brains & Professional. Door gebruik te maken van de laatste trends op het gebied van technologische innovaties,
kwaliteitsgarantie en persoonlijk klantcontact, streeft de agency naar een onderscheidende positie in de markt die de dames van
voldoende voorzieningen voorziet om van te leven.”
De missie van DamesDraaienDoor is als volgt:
Nummer één speler worden in de Female DJ en Artiestenbranche op het gebied van corporate events.
De doelen
De doelen die zijn opgesteld door DamesDraaienDoor zijn de volgende:
•

Een succesvolle representatie van vrouwelijke DJ’s en artiesten, met name gericht op corporate events (zakelijke evenementen)

•

Creatie van technologische innovaties om zo het concept te versterken. Voorbeelden zijn lasers, choreografie,

•

transparante DJ-booths en draadloze DJ-booths.

•

Het aantal boekingen verhogen met vijftien tot twintig procent per jaar door de inzet van de nieuwe huisstijl, harde acquisitie,
selectie van branches en opvolging van contacten vanuit beurzen en boekingen.

•

Het betreden van de internationale markt, gedragen door het onderscheidend vermogen van de agency. Hierbij zijn de drie
pijlers van belang (Beauty, Brains & Professional), de kracht van wisselende samenstellingen en

•

technologische innovaties en sterk klantcontact.

•

De zakelijke markt overtuigen van de toegevoegde waarde van wisselende samenstellingen en dynamiek.
(DamesDraaienDoor, Rene Graumans, 2017)

Doelgroep
DamesDraaienDoor richt zich met name op de zakelijke markt en wordt veelal ingezet op bedrijfsfeesten, personeelsborrels, beurzen, productlanceringen en jubilea. Een kleiner deel van de inzet gaat naar bruiloften, overige privéfeesten en festivals. De doelgroep
betreft voornamelijk bedrijven vanaf 50 personeelsleden, MKB, maar ook kleine bedrijven met tien werknemers maar een groot
klantbestand. De doelgroep waarop hierboven wordt gedoeld is de eindgebruiker. Contact met deze eindgebruiker wordt gelegd
naar aanleiding van getoonde interesse, rechtstreeks dan wel via een tussenpersoon in de vorm van een bureau (DamesDraaienDoor, 2017). Het uit te voeren onderzoek zal zich richten op de tussenpersoon, evenementenbureaus en/of artiestenbureaus die
zich richten op corporate events. Een onderzoek dat zich richt op deze intermediair heeft de voorkeur boven een onderzoek uitgevoerd onder de eindgebruiker in verband met de kennis die zij bezitten en door de diverse contactmogelijkheden die er zijn met
deze bureaus.
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Afzet in Nederland
DamesDraaienDoor is opgericht in 2012, destijds werd met name gewerkt met vrouwelijke DJ’s. Het aantal boekingen lag in dat
jaar op ongeveer 80 boekingen. Het aantal boekingen groeide en de trend waarbij een saxofonist werd gecombineerd met een DJ
zorgde ervoor dat er vrouwelijke saxofonisten werden aangetrokken. Het aantal optredens lag in 2013 ongeveer op 200 boekingen,
in 2015 op 300. Sindsdien zijn er meer artiesten aangetrokken door de agency, waaronder vocalisten, violisten en percussionisten.
Het aantal boekingen lag in 2016 door deze aantrekking op om en nabij 400 boekingen. De doelstelling van DamesDraaienDoor om
te stijgen met vijftien tot twintig procent per jaar en dit lineair door te trekken, zegt dat in 2017 mag worden verwacht dat het aantal
boekingen tussen de 460 en 480 boekingen zal komen te liggen. Het aantal boekingen is gebaseerd op inkomende facturen van DJ’s
en artiesten, niet op uitgaande facturen. Momenteel vindt 90 procent van deze boekingen plaats in Nederland. (DamesDraaienDoor,
2017).
Het doel is de internationale markt te betreden met allereerst een nadruk op de Duitse markt. Dit onderzoek zal nader ingaan op
mogelijke successen van een dergelijke toetreding door dieper in te gaan op het beslissingsproces van boekingsbureaus bij de keuze
van artiesten voor corporate events, op basis van de wensen van de eindgebruiker.
1.2 Probleemanalyse
Het succes van DamesDraaienDoor is groeiende binnen de Nederlandse grenzen, wat de ambitie met zich heeft meegebracht dit
succes door te trekken tot over de landsgrenzen. Het oog is gevallen op de Duitse markt, maar er blijkt weinig tot geen kennis te zijn
van deze markt. Er is geen kennis van mogelijke partners of concurrentie. Evenmin is er kennis van de aspecten op basis waarvan
boekingsbureaus hun keuze op artiesten laten vallen. Zonder deze kennis is een toetreding tot de Duitse markt ongefundeerd.
Zakelijke markt als keyfactor
DamesDraaienDoor richt zich met name op de zakelijke markt. Dit betekent dat de eindgebruiker bestaat uit bedrijven met de wens
een evenement te boeken. Daar de huidige doelgroep bestaat uit de zakelijke markt is het doel binnen het onderzoek naar de Duitse
markt om ook daar de markt voor corporate events te betreden. De eindgebruiker is niet gemakkelijk te benaderen, desondanks zijn
zij bepalend. Daarom is de primaire doelgroep van DamesDraaienDoor de intermediair, de schakel tussen de eindgebruiker en de
agency: evenementenbureaus/ boekingskantoren.
In Duitsland zijn veel evenementenbureaus actief. Evenementenbureaus zijn werkzaam voor diverse klanten, van privéfeesten en
bruiloften tot aan congressen, productlanceringen, personeelsfeesten en andere zakelijke evenementen. De doelgroep dient daarom te worden opgesplitst, waarbij de focus ligt op evenementenbureaus en boekingskantoren die zich (met name) richten op de
zakelijke markt, de zogeheten corporate events.
Precieze aantallen zijn niet te geven, evenementenorganisatie en artiestenmanagement zijn vrije beroepen en er komen en gaan
dagelijks bureaus. Om een volledig beeld te krijgen van de markt is het voor dit onderzoek van belang de doelgroep in een zo volledig
mogelijke breedte te ondervragen. Dit betekent dat zowel kleine als grote bureaus worden meegenomen in dit onderzoek. Door
deze benadering kan na het
onderzoek een duidelijke, strategische keuze worden gemaakt voor kleine of grote bureaus bij de positionering van het concept. Ook
individuele artiesten met ervaring in de markt voor corporate events in Duitsland zijn een waardevolle toevoeging omdat zij dat wat
de bureaus benoemen in het proces kunnen bevestigen, ontkrachten of aanvullen. Het is van belang om een brede basis te vormen
door verschillende spelers in de markt om medewerking te vragen. Zij hebben allen op een eigen manier ervaring, een netwerk en
een al dan niet ingesleten beslissingsproces waar de positionering van DamesDraaienDoor op kan worden gestoeld.
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Uit een eerste inventarisatie kwamen enkele grote partijen naar voren, met name ‘VOK DAMS’ sprong in het oog met vier vestigingen
verspreid over Duitsland en ‘Proske’ met respectievelijk drie vestigingen. VOK DAMS, volledige bedrijfsnaam ‘VOK DAMS Group’ is
één van grootste Europese bureaus op het gebied van evenementen en live marketing. VOK DAMS stond in 2016 op de vierde plaats
in de lijst van ‘50 Top Event Planning Companies’, geïnitieerd en gepubliceerd door US magazine Special Events Magazine (Special
Event Magazine, 2016). Colja M. Dams, directeur van VOK DAMS, geeft aan meer dan 370 evenementen per jaar te organiseren en
een omzet te draaien van ruim 210 miljoen euro . Het bureau heeft de plaats in de lijst verdiend door de enorme groei die het heeft
doorgemaakt en het feit dat zij veel nieuwe grote namen aan zich heeft weten te binden zoals BMW, L’oréal, Coca Cola en Mercedes
(VokDams, 2016).
Een evenementenbureau dat werkzaam is op de zakelijke markt is KMM-Events in München. VOK DAMS is dusdanig groot dat contact leggen wellicht moeizaam zal zijn. KMM-Events organiseert eveneens grote zakelijke evenementen voor onder andere BMW en
is daarom een goed alternatief (KMM GmbH, g.d.). Met KMM-Events bestaat een (verre) connectie waardoor contact leggen, naar
verwachting, gemakkelijker zal zijn. KMM is een alternatief voor VOK DAMS en Proske, omdat het representatief is voor grote bureaus binnen de doelgroep. De kleinere bureaus worden vaak gerund door een individu of duo, zij draaien minder evenementen per
jaar en hebben vaak een select aantal vaste klanten waarvoor zij evenementen organiseren en/of artiesten inzetten. Hierbij maken
zij gebruik van hun eigen netwerk. Contactlegging met deze bureaus gaat via het eigen netwerk van de onderzoeker.
Conclusie doelgroep
Concluderend is de doelgroep van DamesDraaienDoor evenement- en artiestenbureaus die zich gespecialiseerd hebben in zakelijke
evenementen, zogenaamde corporate events.
1.3 Doelstelling
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het kennisdoel en het praktijkdoel. De kennisdoelstelling bestaat uit de kennis die wordt
opgedaan door middel van het onderzoek. De praktijkdoelstelling is dat wat wordt gedaan met de vergaarde kennis. (Verhoeven, 2011).
Kennisdoelstelling: Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in het zakelijk beslissingsproces van Duitse evenementen- en artiestenbureaus gericht op de zakelijke markt (corporate events).
Praktijkdoelstelling: Het praktijkdoel van dit onderzoek is een strategische positionering van het concept DamesDraaienDoor in de
Duitse markt voor corporate events.
1.4 Probleemstelling
Centrale vraag
Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk beslissingsproces van Duitse Evenementen- en Artiestenbureaus in de keuze van
artiesten voor corporate events?
Deelvragen
De deelvragen die door middel van deskresearch worden beantwoord zijn de volgende:
•

Wat is positioneren? (2.1)

•

Welke theorieën en methoden m.b.t. positionering worden gehanteerd? (2.2)

•

Wat is het zakelijk beslissingsproces? (2.3)

•

Welke fasen kent het zakelijk beslissingsproces? (2.4)

•

Welke koppeling is te maken tussen positionering en het zakelijk beslissingsproces? (2.5)

De deelvraag die door middel van veldonderzoek wordt beantwoord is de volgende:
Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk beslissingsproces van Duitse evenementen- en artiestenbureaus in de keuze van
artiesten voor corporate events?
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Het verwachte advies
De adviezen die gegeven worden naar aanleiding van dit onderzoek gaan over positionering van het concept DamesDraaienDoor in
de Duitse markt. Met de verworven kennis over de invulling van de fasen in het zakelijk beslissingsproces van Duitse
evenementen- en artiestenbureaus gericht op corporate events, kan een positioneringsadvies worden gegeven voor DamesDraaienDoor dat aansluit bij de Duitse markt.
1.5 Begripsafbakening
Evenementen- en artiestenbureau
Een evenementenbureau of evenementenorganisatiebureau is een bedrijf dat zich bezighoudt met het organiseren van
evenementen. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsevenementen (besloten) en publieksevenementen (openbaar,
voor het grote publiek). Een artiestenbureau heeft een scala aan artiesten in het portfolio voor betreffende evenementen en is
daarmee een eventuele tussenschakel en partner van een evenementenbureau. (Encyclo, z.d.)
Corporate events
Een corporate event is ook wel een zakelijk evenement. Het is een samenkomst die veelal is gesponsord door een bedrijf ten
behoeve van medewerkers, zakelijke partners, klanten of toekomstige klanten. Dergelijke evenementen kunnen grootschalig zijn
zoals een conferentie maar ook kleiner zoals het geval is bij vergaderingen of kleinschaligere feesten, afhankelijk van de grootte van
het bedrijf. (Showsinabox, 2012)
Positionering
Het begrip positionering wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2.1 bij deelvraag 1. Positionering in het kort betekent dat men een
verzameling eigenschappen verbindt aan een product of dienst waardoor het een eigen plaats krijgt ten opzichte van concurrerende producten. Hierdoor krijg het product een eigen imago en uitstraling waarmee het voldoet aan de behoeften van een bepaald
marktsegment (encyclo, 2007).
Zakelijk beslissingsproces
Het zakelijk beslissingsproces is een ‘business to business’ (B2B) proces. Dit houdt in dat het een transactie betreft tussen bedrijven.
Er is relatief weinig onderzoek verricht naar het zakelijk beslissingsproces tegenover het proces dat consumenten doormaken bij de
aankoop van een product of dienst. Er zijn echter kenmerken die het zakelijke beslissingsproces duidelijk onderscheiden van dat van
consumenten (Sheth, 1996). Het zakelijk beslissingsproces wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2.3.
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Hoofdstuk 2

Theoretische verkenning
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[ Hoofdstuk 2 : Theoretische verkenning ]
In dit hoofdstuk is door middel van literatuuronderzoek antwoord gegeven op de volgende deelvragen
• Wat is positioneren? (2.1)
• Welke theorieën en methoden m.b.t. positionering worden gehanteerd? (2.2)
• Wat is het zakelijk beslissingsproces? (2.3)
• Welke fasen kent het zakelijk beslissingsproces? (2.4)
• Welke koppeling is te maken tussen positionering en het zakelijk beslissingsproces? (2.5)
Het praktijkdoel van dit onderzoek richt zich op een strategische positionering van DamesDraaienDoor in de Duitse markt voor
corporate events. In de theoretische verkenning wordt gebruik gemaakt van een geïntegreerde benadering. Dit houdt in dat theorie
bondig wordt besproken en wordt ingegaan op de theorie die relevant is voor het betreffende onderzoek. Allereerst wordt in de
theoretische verkenning ingegaan op wat positionering is, wat met positionering kan worden bereikt en welke methoden geschikt
zijn voor het positioneren van een dienst in de zakelijke markt. Met de opgedane kennis wordt gekeken naar het zakelijk beslissingsproces om erachter te komen hoe een dergelijk proces werkt om te ontdekken hoe de fasen in dit proces worden ingevuld. Tenslotte
wordt een koppeling gemaakt tussen de twee hoofdonderwerpen van de theoretische verkenning: positionering en het zakelijk
beslissingsproces. Deze theoretische verkenning vormt de basis voor keuzes die worden omschreven in het hoofdstuk methoden.
Deze keuzes zijn de basis voor de opbouw van het veldonderzoek. In de theoretische verkenning zijn modellen en theorieën onder
de loep genomen die het veldonderzoek zullen ondersteunen.
2.1 Wat is positioneren?
Een belangrijk onderdeel van literatuur dat zal zorgen voor onderbouwing en ondersteuning bij het verwezenlijken van het praktijkdoel is literatuur over positioneren. Het is van belang te begrijpen wat positioneren is, hoe het in zijn werk gaat en wat de belangrijkste aspecten zijn binnen theorie omtrent positionering. In de volgende hoofdstukken wordt de achtergrond van positionering
besproken, worden de voornaamste redenen en meest gehanteerde methoden voor positionering nader onderzocht en worden
de belangrijkste theorieën uitgelicht. Allereerst wordt gestart met de achtergrond van positioneren en de reden voor positioneren.
2.1.A Achtergrond van het begrip positioneren
Het begrip positioneren vindt zijn oorsprong in de oorlogsvoering. Het draaide hierbij om het op de juiste wijze positioneren van
materialen en manschappen en was een essentieel onderdeel van het oorlogsplan. Een veelgebruikte metafoor voor positioneren
is het schaakspel. Positioneren is hierbij een middel, geen doel. Positionering in de context van dit onderzoek gaat over de positie
die een organisatie of merk wil innemen in het brein van de doelgroep, ten opzichte van concurrerende organisaties of merken. Bij
positionering wordt vaak gebruik gemaakt van een propositie. Een propositie is een concrete boodschap of merkbelofte waarvan de
organisatie of het merk de doelgroep wil overtuigen door middel van een communicatiecampagne of-uiting. Deze propositie past
binnen de gekozen positionering. Wel is het mogelijk dat de propositie enigszins verschilt per uiting omdat er steeds andere aspecten van de positionering worden benadrukt (Indora, g.d.).
Kotler (2015) zegt over positionering: “Positioning is the act of designing the company’s offerings end image to occupy a distinctive
place in the mind of the target market” (Kotler & Keller, 2015). De centrale vraag die kan worden gesteld bij positioneren is: ‘Welke
aspecten van de identiteit en kernkwaliteiten van de organisatie moeten in de communicatie én dienstverlening worden benadrukt
die relevant zijn voor de klant én het merk onderscheiden ten opzichte van de concurrentie?’ (Indora, g.d.) Bij positioneren wordt
een beargumenteerde keuze gemaakt welke aspecten van de merkidentiteit moeten worden benadrukt. De speerpunten hierbij
zijn dat de aspecten (1) kwalitatief goed zijn, (2) relevant zijn voor de doelgroep en (3) onderscheidend zijn van de concurrentie.
Riezebos, R., Grinten, van der, J, 2011)

17

2.1.B Reden voor positioneren
Het merendeel van de markten heeft een overvloed aan aanbieders van wie de producten en diensten daarenboven inwisselbaar
zijn. Klanten krijgen een grote hoeveelheid reclameboodschappen te verwerken. Hierdoor dient een organisatie of merk producten
en diensten te laten opvallen om een sterke positie in te nemen in het brein van de klant ten opzichte van concurrenten. De breinpositie wordt bepaald door waarneming en beeldvorming, mensen handelen op basis van het beeld dat zij hebben van bedrijven,
merken, producten of diensten. Het beeld dat men heeft wordt door organisaties en merken bewust en onbewust beïnvloed. Deze
invloed wordt uitgeoefend op enerzijds visueel en extern communicatief vlak door middel van het logo of beeldmerk, de huisstijl, PR
en reclame en anderzijds op het vlak van contact tussen medewerkers en klanten. In het boek ‘Dromen, Durven, Doen’ (Tiggelaar,
B., 2009) wordt duidelijk dat slechts vijf procent van menselijk gedrag bewust en gepland is. Vijfennegentig procent is automatisme
en dus onbewust. Positionering focust zich op dit overgrote, onbewuste deel van het menselijk gedrag. Als organisatie of merk
streeft men ernaar als eerste te worden overwogen door (potentiële) klanten. Het draait om de positie die een organisatie of merk
inneemt in het brein van de doelgroep ten opzichte van concurrenten. Een verkregen voorkeurspositie zorgt voor bijvoorbeeld meer
aandacht, verkoop en/of hogere omzet. Er zijn verschillende methoden om een organisatie of merk te positioneren. Binnen dit
onderzoek wordt gezocht naar een passende methoden voor het positioneren van een dienst in de markt voor corporate events. De
methoden zullen kort worden beschreven en de methode die van toepassing is op dit onderzoek wordt ondersteund door de theorie
en onderbouwd in hoofdstuk 2.2.
Conclusie deelvraag 1 – Wat is positioneren?
Positioneren is het innemen van een positie in het brein van de doelgroep ten opzichte van concurrenten. De aspecten waarop
wordt gepositioneerd dienen kwalitatief goed te zijn, relevant te zijn voor de doelgroep en onderscheidend te zijn van de concurrent.
De voornaamste reden voor positionering is het verkrijgen van een voorkeurspositie bij de doelgroep. Als organisatie of merk streeft
men ernaar als eerst te worden overwogen door (potentiële) klanten. Een verkregen voorkeurspositie kan zorgen voor onder andere
meer aandacht, verkoop en/of hogere omzet.
2.2 Welke theorieën en methoden m.b.t. positioneren worden gehanteerd?
Organisaties of merken opereren in een complexe omgeving met diverse belanghebbenden zoals leveranciers, investeerders, personeel, concurrentie, afnemers et cetera. Het positioneren van een organisatie of merk in de markt is daarom afhankelijk van de
context waarin een dergelijke organisatie opereert en van de waarden en kerncompetenties van een organisatie. Positionering is
maatwerk, waarbij rekening wordt gehouden met alle kenmerken van de organisatie en van de omgeving. Diverse auteurs hebben
hun licht laten schijnen op het onderwerp positionering. In dit hoofdstuk zijn enkele van deze toonaangevende theorieën en methoden bondig uitgewerkt. Dit hoofdstuk zal de deelvraag ‘Welke theorieën en methoden m.b.t. positioneren worden gehanteerd?’ beantwoorden. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.1 zijn de speerpunten bij positionering (1) kwaliteit, (2) relevantie voor de doelgroep
en (3) onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrent. In de theoretische verkenning is gebleken dat bovenstaande drie
speerpunten door auteurs in afwijkende volgorde van belangrijkheid worden benaderd.
Dit heeft te maken met het feit dat er twee benaderingen zijn voor positionering: ‘Outside-In’ en ‘Inside-Out’, van buiten naar binnen
en van binnen naar buiten. Bij buiten naar binnen wordt eerst gelet op de doelgroep en de concurrentie, bij binnen naar buiten
wordt gewerkt vanuit kerncompetenties van het bedrijf en dus vanuit de kwaliteit. Het betreffende onderzoek richt zich op de Duitse
markt voor corporate events. Er is gebleken dat auteurs voorkeur geven aan de ‘Inside-Out’ benadering wanneer er wordt gepositioneerd in de zakelijke markt (B2B) en/of wanneer het te positioneren merk een dienst betreft. In dit hoofdstuk wordt ter verduidelijking allereerst kort aandacht besteed aan de ‘Outside-In’ benadering, vervolgens wordt gefocust op theorieën en modellen die zich
richten op de ‘Inside-Out’ benadering. Tenslotte zal worden toegelicht hoe deze theorieën bijdragen aan het betreffende onderzoek.
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2.2.A. Outside-In benadering
Bij het positioneren van ’fast moving consumer goods’ waar, bij de koop voorafgaand, geen uitgebreid beslissingsproces wordt
doorlopen is een ‘Outside-In’ benadering interessant. Bij deze benadering werkt men van buiten naar binnen. Er wordt gekeken
naar de behoeften van de klant en vervolgens wordt een gat in de markt ingevuld. Organisaties die deze methode hanteren zijn
marktgeoriënteerd. Day (1994) definieert een marktgeoriënteerde organisatie als flexibel en in staat om mee te bewegen met de
markt. Een dergelijke organisatie houdt primair de focus op de externe omgeving. Een ‘Outside-In’ benadering geeft organisaties de
mogelijkheid competitieve voordelen te behalen door, voordat concurrenten dit doen, in te spelen op de behoeften van de markt.
De ‘Outside-In’ benadering geeft kennis van geuite en latente klantbehoeften en van mogelijkheden, strategieën en producten van
concurrenten. (Narver & Slater, 1990; Tallman,1991) Een model dat veelvuldig wordt ingezet bij een ‘Outside-In’ benadering is het
‘Brand Key Model’ dat zich allereerst richt op het in kaart brengen van de concurrentie, de doelgroep en de latente behoeften van
de doelgroep (Riezebos, R., Grinten, van der, J, 2011). Dit reflecteert de uitgangspositie van de ‘Outside-In’ benadering; de focus ligt
op de externe omgeving.
Ries & Trout
Al in de inleiding van het boek ‘Positioning; the battle for your mind’ (1986) leggen Ries en Trout de kern van positionering vast:
“Positioning is not what you do to a product. Positioning is what you do to the mind of the prospect.” Positioneren doet men volgens
Ries en Trout in het hoofd van de ontvanger. De auteurs dragen in het boek drie opties aan: wees de eerste, lukt dat niet wees dan
de eerste in iets waarbij dat wel mogelijk is, lukt dat ook niet, vind een oplossing. (Brees, K., 2012)
Ries en Trout beschrijven hoe een merk te positioneren is in het brein van de (toekomstige) klant op basis van eigen sterktes en
zwaktes en die van concurrenten. Het draait hierbij om het onderbewustzijn, hoe daar te geraken en te blijven. Het is hierbij volgens
Ries en Trout (1986) van belang de beste naam te kiezen, in te zien wanneer het ‘less is more-principe’ geldt en inzicht te vergaren
in trends die van invloed kunnen zijn op de positionering. Ries en Trout (1986) spreken over ‘sensory overload’, een voortdurende
overdaad aan commerciële boodschappen. Er wordt nog niet gesproken over sociale media, maar het onderwerp heeft veel raakvlakken met de huidige maatschappij. De boodschap die wordt gecommuniceerd naar de doelgroep dient ’oversimplified’, extreem
vereenvoudigd te zijn, omdat in onze maatschappij een grote hoeveelheid prikkels en boodschappen op de doelgroep worden losgelaten. Er is sprake van zowel een media explosie als een product- en dienst explosie. Het is daarom beter om pas te communiceren
wanneer er inzicht is in een lange termijn strategie, men krijgt slechts één kans om een eerste indruk achter te laten. In het boek ‘Positioning: A Battle for your Mind’ (1986) spreken Ries en Trout verder over het vinden van een gat in de markt bij het positioneren van
een merk. ‘Cherchez le Creneau’ is daarbij een veelgebruikte term, dit is het vinden van een vrij plekje in het brein van de doelgroep.
Dit kan op verschillende vlakken: de omvang, hoogste prijs, laagste prijs, geslacht, leeftijd, tijdstip op een dag en distributie. Ries en
Trout benadrukken dat men niet alles moet willen zijn voor iedereen. In een verzadigde maatschappij dient een duidelijke positie
te worden ingenomen. Een merk of organisatie kan niet succesvol worden zonder vijanden te maken. Wanneer geen vrije plek gevonden wordt is het zaak de concurrent te herpositioneren, om een plekje te veroveren in het brein van de klant, moet er eerst een
ander merk uit. De auteurs spreken over het bouwen van een merk rondom zwaktes van concurrenten, het verzwakken van concurrenten door een zwakte te gebruiken in het eigen voordeel en over het optimaal benutten van eigen sterktes en de huidige positie.
Ries en Trout (1986) zijn aanhangers van de Outside-In benadering. Waarheid is irrelevant, wat van belang is, is de perceptie in het
hoofd van de ontvanger. Deze perceptie dient te worden aangenomen als waarheid om vervolgens die perceptie te herstructureren
om een positie in te nemen in de markt. Kotler en Brown onderschrijven dit (Ellson, T., 2004). Ries en Trout stellen de ‘Inside-Out’
benadering voor als de grootste drempel tot succes, de ‘Outside-In’ benadering is volgens hen het beste hulpmiddel. De perceptie
van de klant wint altijd (Ries, A., & Trout, J., 1986).

“Fight fire with fire. That’s silly. Fight fire with water”. – Howard Gossage
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2.2.B. Inside-Out benadering
De methode die relevant is voor dit onderzoek, is de ‘Inside-Out’ benadering. Organisaties die deze benadering hanteren zijn productgeoriënteerd. Hoewel er bij het positioneren van een dienst vaak enige overlap is van de twee benaderingen, ligt de focus op de
‘Inside-Out’ benadering. Hierbij wordt gewerkt vanuit de kerncompetenties, waarden en normen van de organisatie, het merk en de
medewerkers. Organisaties die kiezen voor deze benadering zijn vaak sterk in het bedenken van goede, kwalitatieve of innovatieve
producten en diensten. Technologische innovatie en deskundigheid zijn van belang en medewerkers hebben een hoog opleidingsniveau. De ‘Inside-Out’ benadering is erop gericht beloften te kunnen waarmaken. (IJzendoorn van, M., 2016)
De ‘Inside-Out’ benadering werkt vanuit kerncompetenties van een organisatie. Een kerncompetentie is gericht op wat men als organisatie of merk kan. Een kerncompetentie is (1) niet gemakkelijk te kopiëren door concurrenten en (2) betreft langdurig houdbaar
concurrentievoordeel. Langdurig houdbaar concurrentievoordeel wordt in het Engels ook wel uitgedrukt als ‘Sustainable Competitive Advantage’ (SCA). Een kerncompetentie kan uitgroeien tot een SCA door (1) lang aanwezig te zijn binnen de organisatie, ook wel
verankering genaamd, (2) relevant te zijn voor de klant, en door (3) uniek en niet gemakkelijk te kopiëren te zijn, ook wel differentiatie genaamd. Langdurig houdbaar concurrentievoordeel is een belangrijke basis voor strategisch merkmanagement. (Riezebos, R.,
Grinten, van der, J, 2011) Om de ‘Inside-Out’ benadering handen en voeten te geven, worden drie relevante theorieën en modellen
besproken die interessant zijn binnen dit onderzoek. Achtereenvolgens zijn deze drie theorieën en modellen die van de auteurs Kim
& Mauborgne (2004), Sinek (2010) en Riezebos en Van der Grinten (2011). De volgorde wordt bepaald door de focus binnen deze
theorieën en modellen. Zo leggen Kim & Mauborgne een basis voor positionering door een heldere visie en enkele speerpunten, legt
Sinek een basis vanuit de ‘waaromvraag’ en springen Riezebos en Van der Grinten hierop in door een volledig model aan te dragen
om tot merkpositionering te komen.
Kim & Mauborgne
Kim & Mauborgne (2004) hebben een strategie ontwikkeld genaamd de “Blue Ocean Strategy”. Een zogenaamde ‘Blue Ocean’ is
een nieuwe markt zonder concurrentie. Er zijn twee methoden om een ‘Blue Ocean’ te creëren. Een compleet nieuwe dienst of een
nieuw product introduceren, of de meer gebruikelijke methode, het creëren van een Blue Ocean vanuit een Red Ocean door grenzen
te verleggen binnen de bestaande industrie. Kim en Mauborgne zijn Inside-Out denkers.
Van oorsprong streven ondernemingen naar het leveren van een gunstige prijs-kwaliteitverhouding ten opzichte van de concurrent.
Deze waarde is echter niet gemakkelijk te leveren en als dit wel het geval is, zit de concurrent hen op de hielen, met als gevolg dat
de klant geen onderscheid meer kan maken en daarom gaat selecteren op prijs. Om de concurrentie voor te blijven worden prijzen
verlaagd of hoeveelheden vergroot, de concurrentie volgt. In de Business-to-Business markt (B2B) worden veel diensten geleverd
voor eenzelfde prijs. De macht van de afnemer neemt toe en de marges dalen met een ‘Red Ocean’ tot gevolg, een overvolle markt.
In deze markt concurreren bedrijven elkaar naar de afgrond, geen van de spelers weet een sterke positie op te bouwen. Veel afnemers wenden zich af (Kim, W.Chan & Mauborgne, R., 2004). Een ‘Blue Ocean strategie’ is het vinden van een nieuwe markt waar zich
nog geen concurrentie bevindt.
Een goed voorbeeld is de ‘AH to GO’. Een concept dat inspeelt op de behoefte van de klant om ‘on the move’ te zijn en daarnaast
bevindt het concept zich tussen horeca en bestaande supermarkten met een kleiner oppervlak en niet meer dan tien procent van
het normale assortiment. Deze winkels zijn een toegevoegde waarde voor de klant; er is hiermee een nieuwe markt gecreëerd. Een
‘Blue Ocean strategie’ negeert concurrenten of zet concurrenten buiten spel door middel van waarde-innovatie. Van waarde-innovatie is sprake als de klantbehoeften vele malen beter worden ingevuld tegen een gunstigere prijs, en daarmee de kostenpositie van
de onderneming duidelijk lager wordt (Rustenburg, G., 2008).
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Kim en Mauborgne (2004) richten zich op mogelijkheden, gezien vanuit de organisatie. Zij zijn van mening dat men zich niet moet
richten op cijfers of concurrentie met behulp van bijvoorbeeld het ‘Vijfkrachtenmodel van Porter’ (1998). Deze traditionele methoden zijn te concurrentiegericht en daardoor beperkend. Er moet worden uitgegaan van de huidige en de gewenste positie van de
organisatie en de beste ‘Blue Ocean strategie’. Hiervoor worden waardencurves gemaakt. Een ‘Blue Ocean’ idee dat is te vertalen in
een waardencurve is goed als het (1) waarde levert voor de klant, (2) een acceptabele prijs heeft voor veel klanten, (3) de streefkostprijs voldoende laag is en (4) de gehele organisatie bereid is ervoor te gaan. Een goede strategie kenmerkt zich door drie punten, namelijk (a) een goede klantfocus, (b) een duidelijke visuele waardencurve (c) die is te vertalen naar een overtuigend te communiceren
slogan. Er dienen diverse hindernissen te worden overwonnen alvorens een strategie kan worden ingezet. Deze hindernissen bevinden zich op cognitief vlak, op financieel vlak, op het vlak van motivatie en het betreft politieke hindernissen in het management. De
implementatie van de strategie is van groot belang. De drie sleutelwoorden zijn: ‘explanation’, ‘engagement’ en ‘expectation’, uitleg,
toewijding en verwachting. Het meekrijgen van medewerkers en partners gebeurt allereerst door het voeren van een eerlijk proces.
Dit vereist een heldere uitleg en verwachtingen. Daarnaast moet men voelen dat een mening telt. Dit bouwt vertrouwen en toewijding op. Verder moet worden gestimuleerd dat men meer doet dan enkel de taken in het takenpakket, dit houdt in dat men energiek
en initiatiefrijk te werk gaat, ook wel vrijwillige samenwerking genaamd. Bij de uitvoering van de strategie moet alles op alles worden
gezet om de verwachtingen te overtreffen. De medewerkers en partners hebben energie en enthousiasme gestoken in de organisatie en de resultaten moeten dit terugbetalen. Er wordt voortdurend gewerkt aan de invulling van de ‘Blue Ocean strategie’, immers
is het geen verankerde maar een veranderende positie. Er wordt klantgericht gehandeld en er worden kosten bespaard op zaken die
klanten niet waarderen. Sleutelacties zijn (1) het stoppen met benchmarken, kwaliteitsmeten, van de concurrentie. Hoe meer men
zich meet aan de concurrentie, hoe meer men erop gaat lijken. (2) Stoppen blij te zijn met het zwemmen in de ‘Red Ocean’, ofwel
de overvolle markt. Veel bedrijven zijn zo druk met concurreren in een overvolle markt dat ze de ‘Blue Ocean’ niet meer zien. (3)
Een organisatie richt zich niet op klanten maar op mensen die geen klant zijn. Zij geven het best inzicht in de nieuwe vraag naar de
producten en diensten van de organisatie. (Rustenburg, G., 2008) (Kim, W.Chan & Mauborgne, R., 2004)

Conclusie Kim en Mauborgne
Het belangrijkste speerpunt in de strategie ontwikkeld door Kim en Mauborgne is dat men de concurrentie niet te lijf gaat. Het beste
is de concurrentie te ontlopen en hen irrelevant te maken. Een strategie gericht op groei door concurrentievoordeel, kostenreductie,
groei van het marktaandeel of een strategie gericht op differentiatie leidt tot een “bloedige rode oceaan van rivalen die vechten als
haaien” (Rustenburg, G., 2008). Het is volgens de auteurs tijd voor creatie of ontdekking van nieuwe markten, met kans op winstgroei. Waarde-innovatie geeft voorsprong op de concurrentie en is gericht op (potentiële) klanten, de prijs en de kosten waarbij
de focus ligt op creatie van nieuwe behoeften. De ‘Blue Ocean Strategie’ is een interessante strategie voor betreffende onderzoek.
De strategie werkt vanuit waardenelementen en vanuit de kern van een organisatie. Het concept DamesDraaienDoor heeft veel
overeenkomsten met de aspecten uit de theorie van Kim en Mauborgne zoals een sterke klantfocus, een toegewijd team en overtuigende slogan. Het concept is op zoek naar een nieuwe markt, een ‘Blue Ocean’, en de pijlen zijn gericht op nieuwe klanten. Bij de
positionering van een dienst in een nieuwe markt zoals het geval in dit onderzoek is deze theorie daarom een handzame benadering.
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Sinek
Een theorie die aansluit op de ‘Blue Ocean Strategy’ is ‘The Golden Circle’ van Sinek (2010). Vooral het waarom is bij de ‘Inside-Out’
benadering zeer belangrijk, er moet immers worden onderzocht wat de achterliggende redenen zijn achter de essentiële onderdelen van de organisatie. Organisaties weten wat ze doen en communiceren dat ook, soms communiceren ze ook hoe ze die dingen
doen. Echter waarom zij dingen doen, wordt zelden gecommuniceerd. Grote leiders en organisaties, ongeacht hun formaat of
industrie waarin zij werkzaam zijn, handelen volgens Sinek van binnenuit (Sinek, S., 2010). Een organisatie die dat zeer goed heeft
geïmplementeerd is Apple. Apple gebruikt de ‘Golden Circle methode’ met de centrale waaromvraag. Wanneer Apple de reguliere
verkooptechnieken zou hanteren, zou vanuit de ‘wat’ worden gepositioneerd. De positionering zou dan kunnen luiden: ‘wij maken
goede computers, met een mooi design’. Dit omvat de wat- en de hoe-vraag. Echter werkt Apple niet vanuit de wat-vraag maar
vanuit het waarom. Hierdoor klinkt de positioneringsslogan als volgt:
“Everything we do, we believe in challenging the status quo.
We believe in thinking differently. (=Why?)
The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed,
simple to use and user-friendly. (=How?)
And we happen to make great computers.” (Sinek, S., 2010) (=What?)
Deze manier van communicatie en positionering zorgt ervoor dat men geen Apple computer of telefoon wil kopen omdat het een
goed werkend product is, maar omdat men gelooft in dat waar de organisatie in gelooft.

“People don’t buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves
what you believe.” – Simon Sinek (Sinek, 2009)
Conclusie Sinek
Veel organisaties denken, handelen en communiceren van buiten naar binnen. Waarom is de reden dat we gebruik maken van een
product of dienst, het wat is slechts een tastbaar bewijs van dat waarin we geloven. De wat-vraag is anders gezegd ondersteunend,
een bewijs voor het waarom. Voor dit onderzoek is de Golden Circle een interessant startpunt. Het kan een aanvulling zijn op de
‘Blue Ocean Strategy’ van Kim & Mauborgne (2004), doordat ook deze theorie werkt vanuit de kracht van een organisatie. Er wordt
een krachtige propositie opgesteld, gebaseerd op de kernkwaliteiten en – waarden van de organisatie. Door te achterhalen wat de
onderliggende drijfveren zijn van het concept DamesDraaienDoor en waar het concept in gelooft kan een sterke propositie worden
meegenomen in de positionering.
Riezebos en Van der Grinten
In het boek ‘Positioneren: Stappenplan voor een scherpe positionering’ (Riezebos, R. & Grinten, J., van der, 2011) wordt de voorkeur
gegeven aan de ‘Inside-Out’ benadering omdat in veel gevallen de organisatie achter een merk het succes van de positionering
bepaalt en in de kern minder ‘maakbaar’ is. Riezebos en Van der Grinten stellen dat veel bedrijven die de ‘Outside-In’ benadering
hanteren, beloften structureel niet kunnen waarmaken. Zelfkennis is de basis voor succes. De auteurs omschrijven positionering als
een beargumenteerde keuze waarbij men alle belangen zorgvuldig afweegt. Hierbij moet de gekozen positionering uitgaan van de
identiteit van het product, de dienst of organisatie, moet de positionering relevant zijn voor de doelgroep, moet die duidelijk maken
tot welke categorie het merk behoort en waarin het zich onderscheidt. Daarnaast moet de positionering het mogelijk maken dat het
merk kan opvallen. Het is hierbij van belang geen concessies te doen. Men moet zich realiseren dat niet iedereen tevreden kan zijn.
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“If you try to be everything to everybody, you end up being nothing to anybody”
– (Riezebos, R., Grinten, van der, J, 2011)

MDC-model
Het door Riezebos en van der Grinten gebruikte MDC-model (merk, doelgroep, concurrenten), waarbij gestart wordt met de analyse
van de organisatie- en merkidentiteit, benadrukt het karakter van de ‘Inside-Out’ benadering. De basis van dit model ligt bij drie
keuzes: (1) welke identiteit van het merk naar buiten wordt gebracht, (2) of de identiteit relevant is voor de doelgroep en (3) hoe het
merk zich onderscheidt van de concurrent. Het MDC-model is ontstaan uit het 3C-model van Kenichi Ohmae (1988). Ohmae (1988)
stelt dat er drie succesfactoren zijn: ‘corporation’, ‘customer’ en ‘competition’. Deze drie factoren dienen in balans te zijn voor een
succesvolle strategie. De focus ligt hierbij voortdurend op de doelgroep, niet op de concurrentie. Het 3C-model is een ‘Outside-In’
model. Het hierop gebaseerde MDC-model werkt echter met de ‘Inside-Out’ benadering. De identiteit van het merk staat centraal,
later wordt pas naar de doelgroep en concurrentie gekeken.
Het MDC-model bevat drie aspecten: (1) merk, (2) doelgroep en (3) concurrenten. Het model bevat vijf stappen die worden doorlopen.
1.

De identiteit van de organisatie

2.

De merkarchitectuur

3.

De doelgroep

4.

Concurrenten

5.

Positionering

Dit model is voor het betreffende onderzoek zeer relevant. Het model is een goede
handleiding met duidelijke stappen. Om deze reden worden de stappen nu doorlopen.
Stap 1. De identiteit van de organisatie
In deze fase van het stappenplan wordt de organisatie verkend. Om een helder beeld te krijgen van een organisatie zijn zes factoren
van belang: (1) organisatiehistorie, (2) bedrijfsoriëntatie, (3) kerncompetenties, (4) visie en missie, (5) cultuur en (6) organisatie- en
klantwaarden. De factoren kennen geen begin of eindpunt en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat als één
van de factoren verandert, dat de andere factoren eveneens veranderen. Na het analyseren van de factoren is een duidelijk beeld
geschetst van wie de organisatie is en wat de organisatie belangrijk vindt. Deze stap is in dit onderzoek het meest van belang. Omdat
de koppeling wordt gemaakt met de ‘Blue Ocean Strategy’ (Kim en Mauborgne, 2004) en de ‘Golden Circle’ (Sinek, 2010) ligt het
startpunt intern, bij de organisatie en de focus op het vinden van een unieke positie in de markt (Blue Ocean).
Stap 2. De merkarchitectuur
Stap twee is van belang wanneer een organisatie meerdere merken voert. De positionering van beide merken dient dan op elkaar te
zijn afgestemd. In dit onderzoek is dit niet relevant waardoor de stap geen verdere uitleg behoeft.
Stap 3. De doelgroep
Om tot een positionering te komen is van belang om inzicht te hebben in hoe de doelgroep informatie over merken opslaat. Voor
een merk is categoriseren van informatie van belang omdat informatie de gebruiker anders niet bereikt. Een merk dient daarom
attributen te bezitten die het merk onderscheiden. Deze attributen worden ook wel ‘Unique Selling Points’ (USP) genoemd. Deze
attributen kunnen enkel worden gebruikt als ze relevant zijn voor de doelgroep. Er zijn twee soorten attributen, namelijk producteigenschappen en productvoordelen. Producteigenschappen zijn verpakking, kleur, vorm en merknaam. Productvoordelen komen
voort uit die eigenschappen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de vaatwastabletten met oplosbaar omhulsel. Het omhulsel is de
eigenschap, het niet hoeven aanraken van het tablet is het bijkomende productvoordeel (Beugelsdijk, M., 2015). Om verder te
ontdekken hoe een doelgroep informatie opslaat is het van belang te weten hoe de doelgroep een merk ziet, de zogenaamde perceptie. Er zijn drie stadia binnen het perceptieproces: exposure, aandacht en interpretatie. Het gehele perceptieproces is selectief.
Dit betekent dat niet alle inspanningen effect zullen hebben op de doelgroep door limitatie van de hersenen, andere behoeften
en andere zintuiglijke prioriteiten. Iedere klant interpreteert anders, vaak hoort of ziet men wat men wil horen of zien (Solomon,
Bamossy, Askegaard, Hogg, Verhagen, 2008).
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Stap 4. Concurrenten
In dit onderzoek wordt getracht de concurrentie irrelevant te maken. Daarom is inzicht in concurrentie niet zeer van belang. Benchmarken met concurrenten zorgt er volgens Kim en Mauborgne (2004) voor dat men op de concurrentie gaat lijken. Omdat de focus
van dit onderzoek op het zoeken naar een vrije plek in de markt ligt, wordt deze stap overgeslagen.
Stap 5.Positionering
De laatste stap in het MDC-model is het kiezen van een positionering. Alle aspecten uit het model zijn gelijk, er moet dus worden
gezocht naar een balans. Allereerst moet worden bepaald welke aspecten van het merk men naar voren wil laten komen. Vervolgens
is het belangrijk een keuze te maken voor een doelgroep waarop het merk zich gaat richten en om te achterhalen wat de doelgroep
belangrijk vindt. In het model is ten derde inzicht in de concurrentie van belang omdat men wil weten wat concurrenten doen hoe
sterk concurrenten zijn en waarmee men als merk wil worden vergeleken. Echter is het onderzoek zoals zojuist aangegeven erop
gericht een unieke positie te bemachtigen waardoor concurrenten buiten spel worden gezet. De nieuwe opzet van het model zal
worden verduidelijkt in het conceptueel model dat is ontworpen voor dit onderzoek. Dit model wordt besproken in hoofdstuk 2.2.C.
Brand Positioning Sheet (BPS)
Riezebos en Van der Grinten maken gebruik van een ‘Brand Positioning Sheet’ (BPS) om de resultaten uit het MDC-model in samen
te vatten (Riezebos, R., Grinten, J. van der, 2011). Een Brand Positioning Sheet bestaat uit negen elementen, waarvan drie elementen
gericht zijn op de positioneringsanalyse en de andere zes elementen op positioneringskeuze. Deze elementen zijn als volgt:
(1)

Merkidentiteit: alle identiteitsaspecten worden benoemd, ongeacht of ze relevant zijn voor de doelgroep.
Organisatie-identiteit en merkarchitectuur zijn het meest van belang.

(2)

Relevantie voor de doelgroep: Van alle attributen wordt vervolgens benoemd wat de relevantie of betekenis is voor de
doelgroep. Hieraan worden waarden gekoppeld.

(3)

Categorisatie: Binnen dit element worden de attributen benoemd, betekenissen en waarden, zowel overeenkomsten als
verschillen worden benoemd.

(4)

Keuze doelgroep en concurrenten: Binnen dit element wordt bepaald op welke doelgroep de pijlen worden gericht. De
concurrenten worden buiten beschouwing gelaten binnen dit onderzoek.

(5)

Merkwaarden: Er is een set waarden ontstaan die passen bij de organisatie. Nu worden twee of drie waarden gekozen, dit
zijn de zogenaamde merkwaarden. Aan deze merkwaarden worden handen en voeten gegeven.

(6)

Betekenissen (of consequenties): In dit element kiest men voor functionele en/of psychosociale betekenissen waarop
men als merk inspeelt. Dit zijn ook wel ‘customer insights’ of ‘consumer insights’.

(7)

Voordelen: In het zevende element worden voordelen gekozen die zullen worden ingezet in de communicatie.

(8)

Bewijsvoering: Hierbij worden concrete producteigenschappen benoemd die worden gebruikt om de doelgroep ervan te
overtuigen voor het merk of de organisatie te kiezen. Deze eigenschappen worden ook wel ‘reasons to believe’ genoemd.

(9)

Merkessentie: Op basis van stap vijf tot en met acht wordt vervolgens de positionering in een woord of bondige zin
samengevat. Hier wordt ook wel naar verwezen als ‘Brand Mantra’. Het wordt niet extern gecommuniceerd maar meer
gebruikt als kompas of drijfveer binnen de organisatie.
Naast het invullen van een ‘Brand Positioning Sheet’ is het goed om een ‘Brand Positioning Statement’ op te stellen en
te hanteren. De nadruk ligt op de keuzes die zijn gemaakt en de zin stelt een duidelijke positie voor externe communicatie.
Dit statement benoemt drie aspecten: (a) de kerneigenschappen van het merk, (2) het relevante concurrentievoordeel
en (3) de reden op basis waarvan de klant het product zou moeten kopen of van de dienst gebruik zou moeten maken.
Deze drie elementen pakken weer terug op de drie basiselementen uit het MDC-model, identiteit, doelgroep en
concurenten (Riezebos, R., Grinten, van der, J, 2011). Alle voorgaande stappen zijn uitgewerkt in het conceptueel model
gericht op het uitbrengen van een advies. De uitwerking is te vinden in bijlage 1.4.

24

Means-End Chain Model (Betekenisstructuuranalyse)
Het MDC-model kan worden samengevat in een Brand Positioning Sheet. Deze sheet heeft veel weg van het ‘Means-End Chain’ model van Gutman (1982). Gutman stelt dat de waarden van een klant een grote rol spelen in het begrijpen van het gedrag van de klant.
Hij ontwikkelde een conceptueel model, zie figuur 5, om de waarden van de klant te linken aan het gedrag. Gutman (1982) omschrijft
het model als: ‘A Means-End Chain is a model that seeks to explain how a product or service selection facilitates the achievement of
desired end states. Such a model consists of elements that represent the major consumer processes that link values to behaviour (p.
60). Means, middelen of attributen dus, zijn objecten, producten of diensten die de klant gebruikt. End, eindwaarden, zijn waarden
die men wil verkrijgen door gebruik te maken van de middelen. Voorbeelden van die waarden zijn veiligheid en geluk. Het model
zoekt naar een verklaring voor hoe een product of dienst het bereiken van de eindwaarden vergemakkelijkt. Met de Means-End
Chain wordt niet alleen gekeken naar welke centrale waarden de klant heeft, maar ook hoe die waarden keuzes en gedrag kunnen
beïnvloeden in de keuze voor een product of dienst (Gutman, 1982).
In de basis maakt de klant een keuze die gericht is op het verkrijgen van gewenste consequenties en op het zoveel mogelijk uitsluiten
van ongewenste consequenties (Franzen, 2002). Volgens Gutman (1982) kiezen klanten producten of diensten omdat zij veronderstellen dat de eigenschappen, voordelen en consequenties van het gebruik ervan hen kan helpen de eindwaarden te bereiken
(Franzen, 2002).
De concrete eigenschappen (attributen) van een product of dienst zijn zintuiglijk waarneembaar, ze zijn tastbaar, functioneel, zichtbaar, te ruiken of te proeven. Dit is bijvoorbeeld het rode blikje van Coca Cola (Franzen, 2002). De abstracte eigenschappen zijn
subjectief, emotioneel en persoonlijk. Coca Cola linkt dit aan lekker en zoet drinken. De voordelen (benefits) verwijzen naar dat
wat het product of de dienst oplevert voor de klant. De eigenschappen van een product of dienst leiden tot gevolgen. Die gevolgen
vormen de middelen voor de klant om de instrumentele waarden en eindwaarden te bereiken. De voordelen zijn functioneel of
psychosociaal van aard (Franzen, 2002). Het model onderscheidt instrumentele waarden en eindwaarden. Instrumentele waarden
leiden tot eindwaarden. Een eindwaarde kan zijn sociale erkenning, instrumentele waarden kunnen zijn vriendschap en integriteit
(Franzen, 2002). De onderverdeling in waarden werd gedaan door Rokeach (1973). Er zijn twee benaderingen mogelijk, Top-Down
en Bottom-Up. Bij de ‘Inside-Out’ benadering wordt gewerkt met Top-Down, startend met de waarden die belangrijk worden gevonden door de organisatie, zoals te zien is in figuur 5.
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Laddering-techniek
Bij onderzoek naar de Means-End Chain, ook wel betekenisstructuuranalyse, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Laddering-techniek’. Bij deze techniek wordt doorgevraagd met de ‘waaromvraag’ om zo te achterhalen waarom een klant een aan een
product of dienst toegeschreven eigenschap zo belangrijk vindt. Door op deze manier vragen te stellen worden achterliggende
waarden achterhaalt (Franzen, 2002). In hoofdstuk 3 Methoden wordt de Laddering-Techniek nader toegelicht.
Conclusie Riezebos en van der Grinten
Bij positionering gaat het erom een match te vinden tussen drie aspecten: identiteit, relevantie en onderscheidend vermogen.
Riezebos en Van der Grinten maken gebruik van het MDC-model waarbij wordt uitgegaan van de organisatie-identiteit en later
van de doelgroep en de concurrentie. Het laatste onderdeel wordt binnen dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Daarnaast
ondersteunen zij gebruikmaking van de Laddering-techniek toe, omdat deze techniek waarden en kerncompetenties van de organisatie verbindt met die van de doelgroep. Deze techniek wordt in hoofdstuk 3 toegelicht. Een product of dienst dient voldoende
onderscheidend te zijn om de interesse van de klant te wekken. Onderscheidend vermogen is interessant voor dit onderzoek omdat
de pijlen zijn gericht op de kwaliteiten van de organisatie, die zich mits, deze kwaliteiten van niveau zijn en overeenkomen met de
behoeften van de doelgroep, automatisch vertalen naar de omgeving.
Zowel het MDC-model als de Brand Positioning Sheet en het onderliggende model, de Means-End Chain, zijn interessante modellen
voor betreffende onderzoek. Stapsgewijs kan vanuit de kern van de organisatie, de omgeving worden verkend. Met behulp van de
Laddering-techniek kan worden gezocht naar onderliggende waarden en motivaties. De modellen van Riezebos en Van der Grinten
(2011) en Gutman (1982) vormen de belangrijkste input voor het conceptueel model dat voor dit onderzoek is ontwikkeld in hoofdstuk 2.2.C.
2.2.C. Een conceptueel model
Uit diverse onderzoeken blijkt dat bij de positionering van een dienst voor de zakelijke markt de ‘Inside-Out’ benadering het best
toepasbaar is. Het praktijkdoel van dit onderzoek is het positioneren van het concept DamesDraaienDoor in de Duitse markt voor
corporate events. Het concept werkt met duidelijke waarden, een visie en missie en straalt dit alles uit via een huisstijl die eenduidig
off- en online wordt gecommuniceerd. Daarnaast is er weinig tot geen kennis van de Duitse entertainmentmarkt. Hierdoor ligt de
‘Inside-Out’ benadering voor de hand.
DamesDraaienDoor zoekt naar een ‘vrije plek in de markt’, een ‘Blue Ocean’ als het ware. Kim en Mauborgne (2004) hanteren een
methode die zich richt op de organisatie. Met hun ‘Blue Ocean Strategy’ wordt gezocht naar een vrije plek in de markt waarbij concurrenten buiten spel worden gezet. Dit gebeurt niet met de focus op de concurrent maar met focus op het vinden en beantwoorden
van nieuwe vragen in de markt vanuit de kerncompetenties van de organisatie. Het zoeken naar kerncompetenties en naar dat waar
een organisatie in gelooft raakt met het ‘Golden Circle’ model van Sinek. Het model dat Riezebos en Van der Grinten (2011) hanteren, de besproken MDC-analyse, gaat uit van de organisatie-identiteit als startpunt, met de focus op kerncompetenties. De kern van
het concept DamesDraaienDoor is gefundeerd, wat een duidelijk startpunt oplevert voor de betreffende analyse. De kern van het
concept laten aansluiten bij de waarden van de doelgroep of markt kan door middel van de ‘Middel-Doelketen’ en de bijbehorende
Laddering-techniek. Voor een totaaloverzicht kan een ‘Brand Positioning Sheet’ kunnen worden opgesteld.
Om een overweldigende hoeveelheid modellen uit te sluiten binnen dit onderzoek is op basis van de theoretische verkenning naar
het onderwerp ‘positionering’, gekozen voor het ontwikkelen van een conceptueel model. Dit conceptueel model toont een efficiente benadering voor de verkenning van een mogelijke positionering van het concept DamesDraaienDoor. Het model is gebaseerd
op het MDC-model van Riezebos en Van der Grinten (2011) en is aangevuld met theorie van Kim & Mauborgne, Sinek en Gutman.
Onder het model is een toelichting gegeven.
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Bovenstaand model toont drie elementen die van belang zijn om te komen tot een strategische positionering. Het eerste element
is merk. Dit merk wordt geïdentificeerd door middel van de zes factoren, zoals die zijn gegeven voor Riezebos en Van der Grinten
(2011): (1) organisatiehistorie, (2) bedrijfsoriëntatie, (3) kerncompetenties, (4) visie en missie, (5) cultuur en (6) organisatie- en
klantwaarden. Er wordt voor dit onderzoek vooral gekeken naar de kerncompetenties, cultuur en organisatie- en klantwaarden, deze
factoren komen terug in het veldonderzoek. Het tweede element richt zich op het vinden van een vrije plek in de markt. Er wordt in
dit onderzoek gezocht naar een ‘Blue Ocean’ door kernkwaliteiten en onderscheidende factoren van het concept te koppelen. Bij het
inzetten van de ‘Blue Ocean Strategy’ is het zaak dat men zich niet bezighoudt met concurrenten, men dient een plaats te vinden in
de markt waar concurrenten er niet toe doen. Verder is de perceptie van de doelgroep van belang. Het is voor DamesDraaienDoor
van belang om te weten wanneer de doelgroep (Duitse evenementen- en artiestenbureaus gericht op corporate events) aandacht
heeft voor het concept om hier vervolgens op te kunnen inspelen. De Duitse markt voor corporate events is onbekend terrein voor
DamesDraaienDoor. Om kennis op te doen over aandachtmomenten van de doelgroep is kennis nodig van de werkwijze van de
doelgroep. Daarom wordt in het tweede deel van de theoretische verkenning onderzoek gedaan naar het zakelijk beslissingsproces.
Het conceptueel model concludeert met de gekozen positionering.
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Dit betekent dat de kerncompetenties worden vertaald naar onderscheidende factoren. Deze factoren zorgen ervoor dat er een vrije
plek in de markt kan worden veroverd met het oog op vraag vanuit de doelgroep. De positionering wordt samengevat in een Brand
Positioning Sheet en vervaardigd door gebruikmaking van het Means-End Chain Model waarbij waarden centraal staan. Het model
wordt ingevuld door middel van de Laddering-techniek. Deze techniek wordt nader toegelicht in hoofdstuk drie.
Conclusie deelvraag 2
Deelvraag twee luidt: ‘Welke theorieën en methoden m.b.t. positionering worden gehanteerd?’. Er zijn twee benaderingen mogelijk:
van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Bij de positionering van diensten voor de zakelijke markt wordt gebruik gemaakt
van de ‘Inside-Out’ benadering. Er wordt gewerkt vanuit kerncompetenties van de organisatie. De relevante theorieën voor deze
benadering zijn Kim en Mauborgne (2004), Sinek (2010) en Riezebos en Van der Grinten (2011). Kim en Mauborgne (2004) adviseren
te stoppen met benchmarken met concurrenten en op zoek te gaan naar een vrije plek in de markt, een zogenaamde ‘Blue Ocean’.
Sinek (2010) werkt vanuit de ‘waaromvraag’ omdat de inzet van producten en diensten voortkomt uit de visie en het geloof van
de organisatie. Riezebos en Van der Grinten (2011) geven een hanteerbaar model voor het vaststellen van de kerncompetenties,
de behoeften van de doelgroep en de positie van concurrenten. Zij vatten de gevonden elementen samen in een Brand Positioning
Sheet (BPS) die veel elementen bevat van de Means-End Chain van Gutman (1982) ook wel de betekenisstructuuranalyse genaamd.
Voor dit onderzoek is gekozen een combinatie te hanteren van de bovenstaande theorieën. Het conceptueel model is gebaseerd op
het MDC-model van Riezebos en Van der Grinten (2011) en bevat elementen van de theorieën en modellen van de andere auteurs.

2.3 Wat is het zakelijk beslissingsproces?
Om antwoord te geven op deze vraag wordt allereerst gekeken naar de definitie. Daarna zullen de kenmerken van het zakelijk
beslissingsproces worden benoemd.
2.3.A. Definitie zakelijk beslissingsproces
Het zakelijk beslissingsproces is een ‘business to business’ (B2B) proces, dit houdt in dat het een transactie betreft tussen bedrijven.
Er is relatief weinig onderzoek verricht naar het zakelijk beslissingsproces tegenover het proces dat consumenten doormaken bij de
aankoop van een product of dienst. Er zijn echter kenmerken die het zakelijke beslissingsproces duidelijk onderscheiden van dat van
consumenten (Sheth, 1996).
2.3.B. Kenmerken van het zakelijk beslissingsproces
Veel elementen van de sociaal-culturele omgeving zijn van invloed op zowel het aankoopgedrag van bedrijven als van consumenten.
Een aantal kenmerken zijn echter enkel van toepassing op de zakelijke markt en het bijbehorende beslissingsproces.
Het zakelijke beslissingsproces omvat vijf kenmerken:
Allereerst zijn bij het zakelijk beslissingsproces (1) veel individuen betrokken. Ten tweede (2) is de zakelijke koper gemotiveerd door
criteria dominant in zakelijke beslissingen maar zijn de beslissers onderhevig aan dezelfde menselijke emoties als bij reguliere consumentenaankopen. Zakelijke beslissingsprocessen zijn (3) vaak verbonden aan complexe technische dimensies. Het vierde kenmerk
is (4) de tijdsspanne die een zakelijke beslissing beslaat, deze tijdsspanne is meestal beduidend langer dan bij een reguliere consumentenaankoop. Het laatste en vijfde kenmerk (5) is dat van niet-categoriseerbaarheid. Organisaties kunnen niet worden ingedeeld
in afgebakende categorieën. Iedere organisatie heeft een karakteristieke manier van functioneren en een eigen identiteit. (Burnett,
J., Core Concepts of Marketing, 2008)
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2.3.C. De rollen in het zakelijk beslissingsproces
Op een zakelijk beslissingsproces wordt veelal toegezien door een zogenaamde ‘Decision Making Unit’ (DMU). De theorie achter
het bestaan van een DMU is ontwikkeld door Philip Kotler (1967) en uitvoerig beschreven in zijn boek ‘Marketing Management’.
Een DMU wordt door Philip Kotler gedefinieerd als “alle individuen en groepen binnen een organisatie, die deelnemen aan het
besluitvormingsproces rond onderhandeling van producten/diensten.” Een Decision Making Unit is een groep mensen die samen
beslissingen neemt over in-/aankoop van goederen en/of diensten. Er worden zes rollen onderscheiden, niet alle rollen hoeven te
worden ingenomen door separate personen. Deze rollen zijn: gebruikers, beïnvloeders, kopers, initiator, beslisser en coördinator
(Vliet van, V., 2011).
Niet in iedere situatie zijn alle rollen nodig. Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen drie typen koopsituaties: herhalingsaankoop, gewijzigde herhalingsaankoop, nieuwe aankoop. Bij een herhalingsaankoop (straight rebuy) draait het om een routineaankoop. De goederen en /of diensten evenals de leverancier zijn al bekend. Bij een gewijzigde herhalingsaankoop (modified rebuy) is óf
het product of de dienst nieuw óf de leverancier. Is de complexiteit van die verandering laag dan ontstaat er geen nieuwe DMU, bij
een complexere wijziging is dit wel het geval. Bij een nieuwe aankoop (new task) ontstaat een DMU omdat zowel de producten en/
of diensten als de leverancier nieuw zijn. Hoe complexer de situatie hoe meer belangen er meespelen. Meer individuen of afdelingen binnen een bedrijf hebben belang bij de aankoop en zijn daardoor betrokken in het beslissingsproces. Daarnaast is de uitkomst
onbekend en het risico redelijk tot zeer groot. Bij complexere aankoopbeslissingen zullen daarom meer rollen invulling krijgen. De in
te vullen rollen in het zakelijk beslissingsproces worden hieronder kort toegelicht.
Gebruikers
De gebruikers maken daadwerkelijk gebruik van de aangeschafte goederen of diensten en oefenen daardoor invloed uit op de specificaties. Gebruikelijk nemen klanten en medewerkers deze rol in.
Beïnvloeders
Beïnvloeders oefenen invloed uit op het proces door het stellen van randvoorwaarden. Beïnvloeders zijn er in alle lagen van de
organisatie.
Kopers
Kopers voeren de onderhandelingen met de leverancier. Een koper onderhandelt de contractvoorwaarden en is degene die uiteindelijke de bestelling plaatst. Kopers hebben één van de twee belangrijkste rollen in het zakelijk beslissingsproces.
Initiator
De initiator is ook wel de probleemeigenaar. Hij of zij is op zoek naar een oplossing voor het probleem. De initiator is daarom de
persoon met de voornaamste rol in het beslissingsproces en daarmee in de Decision Making Unit.
Beslisser
De beslisser kiest de leverancier en neemt daarom eveneens een belangrijke rol in binnen een Decision Making Unit.
Coördinator
Een coördinator heeft binnen een Decision Making Unit de taak informatie te verschaffen. De coördinator bepaalt welke informatie
bij welke speler terecht komt. Dit geeft de coördinator de macht het beslissingsproces te beïnvloeden.
2.3.D. Het profiel en de motivatie van de zakelijke koper
Een aankoop of investering in de zakelijke markt brengt grotere risico’s en investeringen met zich mee dan op de reguliere
consumentenmarkt. Een zakelijke koper heeft een grote verantwoordelijkheid. Het profiel van de zakelijke koper in dit hoofdstuk
geeft aan waarop een dergelijke koper verschilt van een reguliere consument. Hierbij komen ook de motieven van een zakelijke
koper aan bod.
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2.3.D. Het profiel en de motivatie van de zakelijke koper
Een aankoop of investering in de zakelijke markt brengt grotere risico’s en investeringen met zich mee dan op de reguliere consumentenmarkt. Een zakelijke koper heeft een grote verantwoordelijkheid. Het profiel van de zakelijke koper in dit hoofdstuk geeft aan
waarop een dergelijke koper verschilt van een reguliere consument. Hierbij komen ook de motieven van een zakelijke koper aan bod.
Profiel van de zakelijke koper
Bij een zakelijk beslissingsproces zijn meer mensen betrokken bij de besluitvorming.
Bij het besluit dient rekening te worden gehouden met verschillende mensen met
verschillende behoeften en hun rollen en persoonlijkheden. Het is ook van belang stil
te staan bij het feit dat een zakelijk koper niet per definitie eigen geld uitgeeft, vaker
niet dan wel. Om een investering te rechtvaardigen en verantwoorden zal informatie
zoals een kostenoverzicht, ROI (return on investment) en eigendom overzichtelijk en
officieel moeten worden vastgelegd. Een derde aandachtspunt is het risico dat een
zakelijke aankoop of investering met zich meebrengt. Een slechte aankoopbeslissing
kan leiden tot verlies van tijd, geld, productiviteit, data, hardware en/of middelen.
Iedere beslissing beïnvloedt de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie.
Het is belangrijk in te zien dat een zakelijke koopbeslissing meer tijd in beslag neemt
waar een consumentenaankoop een impulsaankoop kan zijn (Vos, E., 2013). Het is
echter van belang om niet iedere zakelijke koper over één kam te scheren. Zo
verschillen kopers op basis van nationaliteit. Iedere lokale markt heeft eigen
karakteristieken. Informatie over een zakelijke koper dient altijd aangevuld te
worden met informatie over het beslissings- of aankoopproces van een specifiek land. Daarnaast is een standaard profiel van een
doelgroep niet te maken. Een zakelijk beslissingsproces is complexer en langduriger. Er is om die reden meer informatie nodig over
de koper dan van een reguliere consument. Bij het zakelijk beslissingsproces draait het vaak om langdurigere relaties waarvoor diepgaande kennis van de doelgroep en de marketingmogelijkheden benodigd is. Bij het opstellen van het profiel van een zakelijke koper
is het van belang te weten naar wat voor informatie een koper zoekt en hoe iemand tot aankoop overgaat. Een goed profiel biedt
handvatten voor marketingactiviteiten. (Frankwatching, 2014)
Motief van de zakelijke koper
Niet alleen het rationele maar ook het emotionele aspect speelt een rol bij de aankoop. Rationeel gezien gaat een zakelijke koper
voor een logische benadering met een besluitvorming gebaseerd op cijfers en feiten. Echter is het emotionele deel van het menselijk
brein geneigd om een besluit te nemen op basis van veiligheid en vertrouwen. Een rationele koper gaat in zijn zoektocht naar rechtvaardiging op zoek naar productspecificaties en bewijs van andere klanten. De emotionele koper gaat meer af op gevoel en gaat af
op veiligheid en het vertrouwen in het merk of de organisatie. Een beroep doen op de emoties van een potentiële koper is effectiever
bij consumentenmarketing. Bij B2B (business to business) zoals in het geval van het zakelijk beslissingsproces ligt de nadruk op een
balans tussen beiden. Het rationele, zakelijke en bewijsbare deel kan onderbouwing vinden en kracht worden bijgezet door in te
zetten op het emotionele aspect. Een sterke behoefte, zoals die van veiligheid, motiveert zowel particuliere als zakelijke klanten om
te kopen. Echter is de tegenhanger, angst, evengoed een drijfveer. De angst voor financieel verlies, technologische achterstand of
gezichtsverlies bij andere bedrijven stimuleert overwegingen en aankopen. (Vos, E., 2013)
Conclusie deelvraag 3
Hoofdstuk 2.3 geeft antwoord op de vraag ‘Wat is het zakelijk beslissingsproces?’. Concluderend is het zakelijk beslissingsproces een
transactieproces tussen bedrijven waarbij verschillende factoren een rol spelen. Bij een dergelijk proces zijn veel individuen betrokken, de beslissing kan van groot belang zijn, de motivatie is hoog en het proces blijft daarbij onderhevig aan menselijke emoties. Een
zakelijke beslissing duurt veelal langer dan een reguliere consumentenaankoop en er wordt vaak gehandeld met andermans geld.
Binnen het zakelijk beslissingsproces zijn diverse rollen toe te kennen. Hoe complexer het proces, hoe groter het aantal rollen dat
wordt ingevuld en hoe groter het aantal personen dat is betrokken bij het proces. Hoe de managementstructuur er in dit onderzoek,
voor de Duitse zakelijke evenementenmarkt, uitziet en op welke manier de rollen worden ingevuld wordt nader onderzocht door
middel van veldonderzoek.

2.4. Welke fasen kent het zakelijk beslissingsproces?
Johnston en Lewin (1996) beschrijven in hun studie ‘Organizational buying bahaviour: Toward an integrative framework’ vijfentwintig
jaar onderzoek naar koopgedrag van organisaties. Het zakelijk beslissingsproces werd reeds in de jaren zeventig onderzocht. Uit onderzoek dat destijds is gedaan ontstonden drie basismodellen die het zakelijk beslissingsproces beschrijven en weergeven. Deze basis modellen zijn opgesteld door respectievelijk Robinson, Faris en Wind (1967), Webster en Wind (1972) en Sheth (1973). Centraal
in deze modellen staat dat zakelijk koopgedrag een proces is. Robinson, Faris en Wind introduceerden de fasen in het koopgedrag.
Deze fasen zijn: probleemherkenning, beschrijving algemene behoeften, productspecificatie, zoektocht naar mogelijke leveranciers,
voorstellen opvragen, evaluatie voorstellen, selectie van leveranciers en plaatsen bestelling, evaluatie prestatie na aankoop. In het
model van Webster en Wind en het model van Sheth worden minder fasen gebruikt, vijf en vier fasen om precies te zijn. Inhoudelijk
zijn de stappen echter gelijk. (Johnston, W.J., Lewin, J. E., 1996)
Om de fasen te beschrijven en de theorie verder uiteen te zetten worden de fasen individueel besproken. Voor de indeling van de
fasen is gebruik gemaakt van de fasen zoals die zijn beschreven in het eerste model dat werd ontwikkeld en dat gebruikelijk wordt
betiteld als grondlegger van de theorie, het artikel van Robinson, Faris en Wind (1967).
2.4.A. De fasen van het zakelijk beslissingsproces
Fase 1: Probleemherkenning - In eerste fase van het zakelijk beslissingsproces
wordt een probleem of gemis vastgesteld van een bestaand product of een bestaande dienst, of wordt de behoefte aan een nieuw product of een nieuwe dienst
erkend.
Fase 2: Beschrijven algemene behoeften - De hoeveelheid/kwantiteit en kenmerken van een product of dienst worden vastgesteld. Dit houdt in dat wordt vastgesteld wat er nodig is en hoeveel daarvan nodig is. Ter verduidelijking: Wanneer
een IT-bedrijf nieuwe computers nodig heeft, wordt vastgesteld dat er computers
nodig zijn en hoeveel er nodig zijn.
Fase 3: Product specificatie - In de derde fase worden de productspecificaties vastgesteld. Dit houdt in dat bij het bovengenoemde voorbeeld naast hoeveelheid ook
wordt bepaald aan welke specifieke eisen de computers moeten voldoen (geheugen, processor, formaat, e.d.).
Fase 4: Zoektocht naar mogelijke leveranciers - In deze fase vindt een grondige
zoektocht plaats naar leveranciers in de markt. Naar aanleiding daarvan wordt een
lijst opgesteld met mogelijke leveranciers.
Fase 5: Voorstellen opvragen - In de vijfde fase wordt een vraag uitgezet bij mogelijke leveranciers naar voorstellen. Meerdere leveranciers wordt gevraagd naar
een voorstel om zo een realistisch beeld te krijgen van de opties.
Fase 6: Voorstellen evalueren - De opgevraagde voorstellen worden vervolgens in overweging genomen en grondig geanalyseerd
met als doel de meest geschikte leverancier(s) te selecteren. Na het analyseren van de voorstellen wordt de keuze gemaakt voor de
leverancier die het best tegemoetkomt aan het gewenste product of de gewenste dienst. De gekozen leverancier voldoet aan alle
benodigde specificaties aan de beste kwaliteit tegen de laagste prijs.
Fase 7: Leverancier(s) selecteren en plaatsen bestelling - Nadat de beste leverancier is geselecteerd maakt de organisatie de bestelling op met alle benodigde specificaties. Deze order of bestelling wordt afgeleverd bij de leverancier. Er wordt overgegaan tot
aankoop.
Fase 8: Evaluatie prestatie na aankoop - In de laatste fase van het zakelijk beslissingsproces worden de prestaties van de leverancier
voorzien van een evaluatie. Deze evaluatie wordt meegenomen in toekomstige samenwerkingen en onderhandelingen.
(Robinson, Faris & Wind, 1967)
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2.4.B. De invloed op het proces
Bij het verkennen van bovenstaande theorie is gebleken dat de invulling van het zakelijk beslissingsproces, en de bijbehorende fasen,
wordt beïnvloed door diverse aspecten. Het zakelijk beslissingsproces kent negen basisaspecten die van invloed zijn op het proces en
vier aanvullende aspecten die zijn vergaard op basis van vijfentwintig jaar onderzoek naar het zakelijk beslissingsproces. Het meest
invloedrijke aspect is mate van risico. Alle aspecten worden kort benoemd, vervolgens worden de aspecten van toepassing op dit
onderzoek verder uitgewerkt. In de drie originele modellen door Robinson, Faris en Wind (1967), Webster en Wind (1972) en Sheth
(1973) worden negen invloedrijke aspecten beschreven. Deze aspecten zijn georiënteerd op de (1) omgeving, (2) de organisatie, (3)
een groep, (4) een deelnemer, (5) de aankoop, (6) de verkoper of leverancier, (7) een conflict of onderhandeling, (8) informatie en
(9) het proces of de fasen. In het artikel van Johnston en Lewin (1996) worden deze aspecten aangevuld met nog eens vier aspecten
die van invloed zijn op het zakelijk beslissingsproces. Deze aspecten zijn (10) ‘role stress’, (11) beslissingsregels, (12) ‘buyer-seller
relationships’, koper-verkoper relaties en (13) communicatienetwerken. (Johnston, W.J., Lewin, J.E., 1996)
De invloed op het proces binnen betreffend onderzoek
De voorgaand genoemde dertien aspecten hebben allen een bepaalde invloed op het zakelijk beslissingsproces. Johnston en Lewin
(1996) hebben 165 onderzoekartikelen geëvalueerd met een tijdsspanne van vijfentwintig jaar en daarin gekeken naar de beschreven invloed van de dertien aspecten op het zakelijk beslissingsproces. Zij kwamen tot de conclusie dat het aspect dat te maken
heeft met de aankoop het meest frequent als belangrijkste factor wordt genoemd in het proces, gevolgd door karakteristieken van
de organisatie en groepskarakteristieken. De rij wordt afgesloten met beslissingsregels en ‘role stress’. Deze aspecten worden door
Johnston en Lewin (1996) benoemd als interessante onderzoekaspecten voor toekomstige studies. Dit onderzoek richt zich op de
Duitse markt voor corporate events. Daarom worden niet alle aspecten uitgewerkt in deze theoretische verkenning, maar enkel de
aspecten die op basis van theorie van invloed lijken te zijn op het zakelijk beslissingsproces in de beoogde markt. De daadwerkelijke
invloed van deze aspecten zal worden getoetst in het veldonderzoek.
Mate van Risico
In het concept ‘buy task’ van Robinson, Faris en Wind (1967) wordt de
basis gelegd voor dit misschien wel meest invloedrijke aspect op het zakelijk beslissingsproces: mate van risico. Verschillen in diverse manieren van
het doorlopen van het zakelijk beslissingsproces lijken te zijn gerelateerd
aan de mate van risico bij een specifiek aankoop-/beslissingsproces. Het
aankooprisico is in de meeste gevallen afhankelijk van (1) het belang van
de betreffende aankoop, (2) het complexe karakter van de aankoop, (3)
de onzekere uitkomst van de aankoop en (4) de noodzaak om snel tot een
beslissing te komen, ook wel tijdsdruk genaamd. De hoogte van het risico
kan worden beïnvloed door een gevarieerd scala aan variabelen, echter
de meest voorkomende variabelen die van invloed zijn op de hoogte van
het aankooprisico hebben betrekking op het omgevingsaspect, organisatieaspect en/of het aankoopaspect. Twee aspecten zijn van invloed op de
mate van risico: (1) of er een eerdere relatie of een eerder communicatiekanaal bestond en (2) als dit het geval is hoe sterk en diepgaand deze
relatie dan is. Bestaat er geen eerdere relatie of een eerder communicatiekanaal dan mag verwacht dat het aankooprisico groot is. Geplaatst in
de context van het huidige onderzoek mag daarom worden aangenomen
dat het risico als groot tot zeer groot wordt ervaren.
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In het algemeen wordt aangenomen dat wanneer een met de aankoopbeslissing geassocieerd risico groot is dat:
•

De aankopende partij groter en complexer wordt. Meer mensen zullen worden betrokken bij het beslissingsproces bij het
doorlopen van de fasen. Betrokkenen zullen in het algemeen een hogere functie bekleden en meer autoriteit hebben. Overige
betrokkenen hebben geen autoriteit om de aankoopbeslissing te nemen. De functie zal dan liggen bij het verzamelen en evalueren van relevante informatie en aanbevelingen geven aan het hoger management.

•

Deelnemers in de aankoopbeslissing zullen hoger opgeleid zijn en hogere mate van ervaring bezitten in een specifieke expertise. Het
belang van het beslissingsproces is groot, de deelnemers zullen daarom gemotiveerd zijn om meer moeite te doen en zaken
nauwkeuriger af te wegen. Deze verhoogde motivatie wordt met name gevoeld bij de personen waar de definitieve aankoopbeslissing het meest op van invloed is.

•

Verkopers die bewezen producten, diensten en oplossingen bieden hebben de voorkeur. Productkwaliteit en service na de
aankoop zijn van het grootste belang. Het prijsaspect is belangrijk, maar zal pas in overweging worden genomen nadat aan
product- en servicecriteria is voldaan. Wanneer twee aanbieders gelijkwaardig zijn op het gebied van product- en servicekwaliteit, dan speelt prijs een rol.

•

Er is sprake van actieve informatievergaring, er wordt een breed scala aan informatiebronnen gebruikt. Men is meer afhankelijk van
onpersoonlijke en commerciële informatiebronnen in de eerste stadia van het beslissingsproces. Echter wanneer het proces
vordert zullen persoonlijke en niet-commerciële informatiebronnen belangrijk worden. Hierbij wordt naast naar consultants
ook gekeken naar andere bedrijven die eerder vergelijkbare aankopen hebben gedaan.

•

Binnen de kopende partij ontstaan onderlinge conflicten. Een grotere diversiteit aan perspectieven en motivaties van verschillende
betrokkenen leidt tot een grotere kans op conflicten. De uitkomst van het beslissingsproces is van belang voor de verschillende belanghebbenden waardoor zij geen concessies willen doen zonder een tegenprestatie. De aankopende partij zal daarom
gebruik maken van een onderhandelingsstrategie, gericht op het bevorderen van samenwerking en probleemoplossing. Het
primaire doel hiervan is het reduceren van het risico dat is gekoppeld aan de onzekere uitkomst van het aankoopproces.

•

Beslissingsregels binnen een dergelijk proces zijn gebonden aan het soort bedrijf dat is betrokken in het proces. Veel bedrijven
hebben standaard regels en processen voor het nemen van beslissingen. Echter in een nieuw aankoopproces kan het moeilijk
of ongepast zijn vast te houden aan gevestigde procedures en richtlijnen. Dergelijk nieuwe aankopen vragen om een ‘decideas-you-go’ benadering.

•

‘Role stress’ zal vergroten dankzij twee factoren. De grootte en de complexiteit van de kopende partij, en daarmee de ingezette
DMU (Decision Making Unit) nemen toe, dit zorgt voor een vergrote kans op conflicten tussen deelnemers met verschillende
perspectieven en motivaties op en voor de beslissing. Ten tweede is bij een belangrijke beslissing waarbij de uitkomst onzeker
is, de kans op het nemen van een onjuiste beslissing en de consequenties die dat zou hebben, een stress verhogende factor
voor deelnemers.

•

Relaties en communicatie tussen bedrijven krijgen een hogere mate van belang bij beslissingen met een verhoogd risico.
Kiezen voor een organisatie waar reeds positieve ervaringen mee zijn, verlaagt het waargenomen risico bij een belangrijke beslissing. Hetzelfde geldt voor gevestigde netwerken tussen diverse leden van de kopende en leverende of verkopende partijen
(Johnston, W.J., Lewin, J.E., 1996).

Voor het betreffende onderzoek is mate van risico het meest van invloed. Binnen mate van risico zijn de volgende aspecten van belang.
Zoals hierboven besproken is, wordt de mate van risico gebaseerd op drie aspecten: het omgevingsaspect, organisatieaspect en/of het
aankoopaspect. Het belang van deze drie aspecten is binnen die onderzoek significant, daarom worden deze drie aspecten nader
uitgewerkt.
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Drie invloeden op de mate van risico
Van invloed zijn drie aspecten:
(1)

Omgevingsaspect: Het omgevingsaspect houdt in dat economische, politieke, sociale en concurrerende factoren een rol
kunnen spelen in het beslissingsproces. Er kunnen zich fluctuaties voordoen in de economische markt. Zo heeft in 2013
de economische crisis de kop opgestoken. Zoals in hoofdstuk 1.1 is besproken verloren in die tijd veel muzikanten werk,
er werd flink bezuinigd in de culturele sector en veel bedrijven schrapten evenementen uit hun portfolio uit kostenbesparing (Mulders, S., 2016). Een dergelijke crisis is van grote invloed op een zakelijk beslissingsproces. Daarnaast zijn
veranderingen in wet- en regelgeving van grote invloed op het proces. Veranderingen in de wet- en regelgeving in een
specifieke markt beïnvloeden het kooppatroon van bedrijven. In de evenementensector wordt veel gewerkt met
vergunningen. Een verandering in het beleid voor vergunningen zou van grote invloed zijn op het organiseren van
evenementen en daarmee eveneens op het boekingsproces van artiesten. (overheid.n, g.d.) In Duitsland zijn er diverse
kantoren die uitsluitend werken in de evenementenmarkt en die zich bezighouden met wet- en regelgeving in deze markt.
Grote evenementen in Duitsland behoeven diverse administratieve toestemmingen van de Duitse overheid. Daarnaast
stelt de Duitse overheid vaak diverse voorwaarden aan evenementen die de vrijheid van de Duitse organisator verder
inperken. Duitse advocaten, gespecialiseerd in dit vak, staan evenementenbureaus bij in het zoeken naar een acceptabele
oplossing in samenwerking met de autoriteiten. Een voorbeeld van een dergelijk advocatenkantoor is Zeller & Seyfert
(Zeller & Seyfert, g.d.). Ook een toename in concurrentie is van grote invloed op de entertainmentmarkt en is daarmee
een onderdeel van het omgevingsaspect. Wanneer concurrenten een nieuwer product of een nieuwere dienst
aanbieden, dient een organisatie mee te bewegen in deze verandering. Het koopgedrag verandert daarin mee.

(2)

Organisatieaspect: Het organisatieaspect heeft betrekking op interne factoren. Deze factoren hebben een nog grotere
invloed op het proces dan de externe factoren. Zo is het doel en de missie van de organisatie een doorslaggevende factor
voor wat een bedrijf gaat aankopen. Zo zal een organisatie die een groter aandeel wil in de markt door goedkopere
producten te verkopen, op zoek gaan naar een leverancier die grote hoeveelheden kan leveren tegen een lagere prijs.
Een organisatie die zich echter richt op kwaliteit heeft een heel ander beslissingspatroon, deze organisatie zal zich meer
richten op kwaliteit dan op prijsvoordeel (Thakur, S., Edwards, G. 2011). Binnen het organisatieaspect is daarnaast de
hiërarchie en managementstructuur van belang. Er zijn diverse structuren binnen organisaties, zo kan er sprake zijn van
één persoon die de uiteindelijke beslissing neemt, soms is er sprake van democratie waarbij alle belanghebbenden in een
beslissingsproces het eens moeten worden. De interne opzet en de mate van hiërarchie heeft grote invloed op het proces.
Met betrekking tot dit onderzoek is te stellen dat er in Duitsland een grote waarde wordt gehecht aan hiërarchie. De
bevoegdheid om beslissingen te nemen is vaak gekoppeld aan de hiërarchische positie. Vakkennis en deskundigheid staan
in Duitsland hoog in het vaandel en er wordt veel waarde gehecht aan een formele managementstijl. Een compromis
wordt niet gezien als een win-winsituatie maar als verlies. In Duitsland neemt men niet graag risico’s want dat vergroot de
kans op fouten. Fouten kunnen op hun beurt weer zorgen voor gezichtsverlies bij collega’s en leidinggevenden. (Lenz, M.,
2014) Of de hiërarchie en rolverdeling daadwerkelijk zo leeft in Duitsland wordt getoetst in het veldonderzoek. Ook de
inzet van de medewerkers is van groot belang, zij dienen betrokken te worden bij de gang van zaken en er moet worden
gevoeld dat hun mening telt. Een initiatiefrijke houding en meer doen dan nodig is dan volgens het takenpakket, zorgt
voor een organisatie waarin alle neuzen dezelfde kant op staan (Kim, W.Chan & Mauborgne, R., 2004). Het beslissingsproces wordt eveneens beïnvloed door beslissingsprocedures die worden gehanteerd binnen een organisatie. Belangrijke
indicaties hierbij zijn welke persoon een dergelijk proces begint en wie de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft.
Sommige organisaties vragen veel voorstellen op, andere organisaties putten uit een beperkt vooraf bepaald netwerk
Sommige organisaties werken met een strikt budget waar anderen zeer flexibel omgaan met budgettaire vraagstukken
(Thakur, S., Ewards, G. 2011). In het geval van dit onderzoek, wordt gewerkt met een budget dat is vastgesteld door de
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opdrachtgever, bedrijf X dat een evenement wenst te organiseren.

Hoe de beslissingsprocedure daadwerkelijk wordt doorlopen wordt eveneens onderzocht door middel van
veldonderzoek. Dit vormt de rode draad in dit onderzoek.
(3)

Aankoopaspect: Het aankoopaspect wordt het meest genoemd binnen onderzoeken naar het zakelijk beslissingsproces
(Johnston, W.J., Lewin, J.E., 1996). Dit aspect draait om het type producten of diensten (onderdelen, materialen, enz
voort), de aankooptaak (nieuwe aankoop, herhaalaankoop, aangepaste herhaalaankoop), het aankooprisico en de
onzekerheid die daar mee gepaard gaat. De complexiteit van de aankoop, de tijdsdruk en het belang van de aankoop zijn
eveneens van invloed. Binnen dit onderzoek draait het om een dienst in de entertainmentindustrie, het concept
DamesDraaienDoor is nog niet bekend met en voor de Duitse markt. Een nieuwe aankooptaak, ook wel new task
genaamd, brengt in het algemeen een verhoogd risico met zich mee (Robinson, P.J., Faris, C.W., Wind, Y., 1967). Omdat dit
onderzoek een new task, een nieuwe aankooptaak, betreft en het risico daarom als hoog ervaren wordt (Robinson, P.J.,
Faris, C.W., Wind, Y., 1967), is het interessant te onderzoeken of de mate van risico kan worden verminderd. Uit onderzoek
blijkt dat de mate van risico positief kan worden beïnvloed door het ‘Country-of-Origin’ effect. Omdat mate van risico in
de huidige context een grote rol lijkt te spelen wordt het effect nader onderzocht, in de hoop dat dit inzichten zal
opleveren die tot vermindering van de mate van risico kunnen leiden. De bevindingen in de theoretische verkenning met
betrekking tot deze factoren worden in het veldonderzoek getoetst.

‘Country-of-Origin’ effect, een perceived quality label
Onderzoek wijst uit dat de herkomst van een product (country of origin) een zeer belangrijke factor is bij een voorkeursevaluatie. Het
belang van de herkomst varieerde van achttien tot negenentwintig procent, een percentage dat in het onderzoek even hoog of zelfs
hoger lag dan factoren zoals de merknaam, de prijs en andere intrinsieke kenmerken (Baker, M.J., Ballington, L., 2002). In hoofdstuk
2.2.B onder het kopje Inside-Out benadering is gesproken over Sustainable competitive advantages (SCA). In een competitieve markt
is het steeds moeilijker een dergelijke voordeel te behalen. Het ‘Country-of-Origin’ effect kan hier volgens onderzoek aan bijdragen.
Een land met een positief imago kan een positieve invloed zijn op het positioneren van een product of dienst doordat het het waargenomen risico vermindert. Klanten hebben in het algemeen een positief vooroordeel jegens producten en diensten afkomstig uit
ontwikkelde landen, en een negatief vooroordeel jegens producten of diensten uit een onderontwikkeld land (Chuin & Mohamad,
2012). Er valt te stellen dat het ‘Country-of-Origin’ effect invloed heeft op een imago van een land en wel door middel van twee effecten. Deze twee effecten zijn: (1) het Halo-effect (Erickson, M.J.K., Chaeo, J. A.P.,1984). Het Halo-effect stelt dat het ‘Country-of-Origin’ effect van een merk kan overwaaien op producten uit dezelfde categorie, die uit hetzelfde land afkomstig zijn. Bij dit effect heeft
de klant weinig kennis van het product, de dienst of het land van herkomst, en (2) het effect waarbij het land van herkomst fungeert
als samenvattend construct voor de kwaliteit van een product of dienst. Dit is het geval wanneer de klant meer weet over het product, de dienst of het land van herkomst. Dit construct beïnvloedt de houding die men heeft jegens het product of de dienst (Al-Sulaiti, K., Baker, M., 1998, p. 159). Het is opvallend dat het effect hetzelfde functioneert als een stereotype, het is een vooroordeel dat
klanten kan beïnvloeden. Daarnaast kan het functioneren als kwaliteitslabel (Verlegh, P., Steenkamp, E.M., 2001). Het ‘Made In …’
label wat het ‘Country-of-Origin’ effect communiceert wordt gezien als een indicatie voor kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en
duurzaamheid wat het gevoel van risico vermindert. Het is een belangrijk effect wanneer er weinig verdere informatie is over een
product, zoals dat vaak het geval is bij een nieuwe aankooptaak (Lobb et al., 2007).
Om tot een goede positionering te komen is het zinvol te onderzoeken welke associaties de doelgroep heeft met de productcategorie en daarnaast hoe wordt aangekeken tegen het land van herkomst op basis van het ‘Country-of-Origin’ effect. Na dit onderzoek is
het zaak beide factoren te integreren in de positioneringsstrategie (Adina, C.,Capatina, G., Stoenescu, R.D., 2015). Het meest van belang is het type product dat wordt geassocieerd met een land. Zo heeft Frankrijk een positief imago omtrent wijn, kleding en parfum.
Het is van belang te ontdekken welke associaties actief zijn in relatie tot een specifiek product of een specifieke productcategorie.
lanten gebruiken het ‘Country-of-Origin’ effect met name bij de evaluatie van nieuwe producten.
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Het ‘Country-of-Origin’ effect is niet alleen werkzaam bij consumptieartikelen, maar ook bij industriële goederen en dus wellicht ook
bij diensten. Uit hypothesen in diverse onderzoeken blijkt dat als men de keuze heeft uit een topmerk uit een land van herkomst met
een goede reputatie en een nietszeggend alternatief dan men waarschijnlijk kiest voor de eerste optie. Wanneer er echter sprake
is van twee gelijkwaardige landen in een keuze, dan kijkt men naar andere aanwijzingen die duiden op kwaliteit. Een voorbeeld van
een ‘Country-of-Origin’ effect dat wordt ingezet met het oog op Duitsland als land van herkomst is Siemens. Siemens profileert zich
expliciet als Duits product met de slogan ‘From Germany with love’, omdat Duitsland goed staat aangeschreven op het gebied van
industriële goederen.
Het eerste onderzoek dat een poging doet om het effect aan te wijzen binnen de creatieve industrie is het artikel van D’Astous
(2008). Het onderzoek probeert het effect te plaatsen binnen de industrie door middel van de introductie van het begrip ‘openness
to foreign countries’ (OFC). Het tweede onderzoek dat een poging deed het effect te koppelen aan de creatieve industrie is het
onderzoek van Bose en Ponnam (2011). Een belangrijke stelling die D’Astous (2008) aanneemt in de hypothesen is dat het ‘Country-of-Origin’ effect afhangt van openness to foreign cultures. Dit houdt in dat hoe meer interesse er is voor andere culturen binnen
een land, hoe sterker het effect is bij de evaluatie van buitenlandse producten. In kunstuitingen waarbij taal een belangrijke rol
speelt wordt het werk beter gewaardeerd wanneer men deze taal goed beheerst. Tot slot wordt gesteld dat producten uit een land
door de eigen bevolking beter worden beoordeeld dan door anderen. Dit wordt de home country bias genoemd. Uit het onderzoek
van D’Astous (2008) kunnen enkele conclusies worden getrokken voor de creatie en vergroting van het ‘Country-of-Origin’ effect.
Allereerst is het belangrijk om een cultuurproduct aan een land te koppelen. Dit kan door bij een product duidelijk aan te geven dat
het uit dat land komt. Een positieve uitkomst van het effect is afhankelijk van de kennis die men heeft van het land van herkomst.
Ook stelt D’Astous dat het effect positiever zal zijn als de cultuur van een land lijkt op de eigen cultuur. Een belangrijke component
hierbij blijkt de taal. In de context van dit onderzoek is het daarnaast een voordeel dat aangrenzende landen vaak al veel van elkaars
cultuur weten (D’Astous, A., 2008). Nederland en Duitsland zijn aangrenzend, hebben een vergelijkbare cultuur en kunnen elkaar
op het gebied van taal aardig tot goed volgen. Bij het ‘Country-of-Origin’ effect gaat het om perceived quality in plaats van de ‘echte
kwaliteit’. Er is aangetoond dat in de creatieve industrie ook een ‘Country-of-Origin’ effect van toepassing is (D’Astous, 2008) (Bose
& Ponnam, 2011). Binnen een markt heeft een land dan wel een reputatie dan wel geen reputatie. Geen reputatie staat hierin gelijk
met een slechte reputatie. Om een mogelijk ‘Country-of-Origin’ effect in een markt vast te stellen worden vijf ‘klassieke symptomen’
aangehouden. De symptomen zijn te vinden in figuur 10.
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In beginsel kunnen deze symptomen worden gebruikt om vast te stellen of er binnen een markt sprake is van discriminatie op basis
van het land van herkomst. De symptomen zijn vastgesteld op basis van de literatuur van D’Astous (2008) en Bose en Ponnam (2011)
waarin wordt gesteld dat land van herkomst kan dienen als kwaliteitslabel, ook wel perceived quality. In het onderzoek van Lazarov
(2012) is experts gevraagd of het ‘Country-of-Origin’ effect effectief in te zetten zou zijn voor Nederlandse popmuziek in de Duitse
muziekmarkt. Gevraagd werd of het land van herkomst kan dienen als kwaliteitslabel. De antwoorden hierop liepen uiteen, maar
stellig waren zij in één ding: voor de dance-industrie zou dit gelden. Zo stelden Björn Bauch en Jörg Timp: “[…] On the other hand
you have the Amsterdam Dance Event. I think if you ask someone that is not in the music business and who is not so much into the
Indie thing. If you ask them what kind of music comes from The Netherlands they will answer that it is Dance music. Because it’s very
successful and it has been and will be.” (Lazarov, T., 2012)
Conclusie deelvraag 4
Hoofdstuk 2.4 geeft antwoord op de vraag ‘Welke fasen kent het beslissingsproces?’. De fasen in het zakelijk beslissingsproces bevat
de acht fasen, startend met de probleemherkenning en afsluitend met een evaluatie. De precieze invulling van het zakelijke beslissingsproces binnen dit onderzoek zal worden onderzocht door middel van veldonderzoek in de vorm van diepte-interviews.
Op de fasen in het beslissingsproces blijken verschillende aspecten invloed uit te oefenen. Bij een dienst voor de zakelijke markt is
het meest invloedrijke aspect mate van risico. Dit aspect wordt bepaald door het belang van de aankoop, de complexiteit van de
aankoop, de onzekere uitkomst van de aankoop en de bij de beslissing horende tijdsdruk en mate van risico en wordt beïnvloed door
het omgevingsaspect, het organisatieaspect en het aankoopaspect. Bij een hoge mate van risico zijn er meer betrokkenen met een
vaak hogere functie of personen die zelf geen autoriteit hebben tot het nemen van de beslissing. De beslissing gaat gepaard met
een groter belang, daardoor is de motivatie hoog. De grote hoeveelheid betrokkenen geeft een grotere kans op conflicten. Daarom
wordt gebruik gemaakt van onderhandelingsstrategieën, gericht op samenwerking en probleemoplossing. Er wordt tijdens het proces gebruik gemaakt van beslissingsregels die worden bepaald door het soort bedrijf. Dit zijn vaste beslissingsregels of
regels die ter plekke, afhankelijk van de aankoop, worden opgesteld. Mate van risico kan worden verminderd door het zogenaamde
‘Country-of-Origin’ effect. Dit is een waargenomen kwaliteitslabel dat een gevoel geeft van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid
en duurzaamheid. Het draait hierbij om ‘perceived quality’, waargenomen kwaliteit, die voortkomt uit een vooroordeel over een
bepaald land en het daaruit voortkomende product. Uit onderzoek is gebleken dat dit label wellicht een risico-verminderend effect
heeft bij de positionering van een Nederlandse Dance act. Binnen dit onderzoek dient het land van herkomst als een construct voor
kwaliteit omdat de klant meer weet over het product en het land van herkomst. Of dit effect inderdaad van invloed is binnen dit
positioneringsonderzoek wordt getoetst met behulp van diepte-interviews.
2.5 Welke koppeling is te maken tussen positionering en het zakelijk beslissingsproces?
In dit hoofdstuk wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Welke koppeling is te maken tussen positionering en het zakelijk
beslissingsproces?’. Om tot een antwoord te komen wordt gekeken naar waar overlap zit tussen de theorie die betrekking heeft
op positioneren en theorie die spreekt over het zakelijk beslissingsproces. Zoals te lezen was in hoofdstuk 2.4 zijn de fasen van het
beslissingsproces als volgt: probleemherkenning, beschrijving algemene behoeften, productspecificatie, zoektocht naar mogelijke
leveranciers, voorstellen opvragen, evaluatie voorstellen, selectie van leveranciers en plaatsen bestelling, evaluatie prestatie
na aankoop
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Hoe eerder in het beslissingsproces een organisatie of merk in beeld komt, hoe beter. Dit wordt ook wel ‘Top-of-mind Awareness’
genaamd. Top-of-mind Awareness staat voor een merk of product dat het eerst in het brein van de klant opkomt wanneer wordt
gedacht aan een specifieke industrie of categorie. (Lontos, P., 2009) Het lijkt dus voor de hand liggend om te streven naar een
herkenning in een eerdere fase. Bij het ontdekken en erkennen van het probleem zou in het beste geval een specifieke organisatie
of een specifiek merk direct naar voren moeten komen. Een eerste koppeling die kan worden gemaakt op basis van bovenstaande
informatie is die van het innemen van een positie waarmee wordt gestreefd naar een ‘Top of mind awareness’ in een zo vroeg
mogelijke fase. Hiervoor moet kennis zijn van beide theoretische vraagstukken. De belangrijkste koppeling kan worden gevonden
tussen positioneren en de invloedaspecten. In het desbetreffende onderzoek gaat om een nieuwe aankoop, een new task. Daarbij
wordt een hoge mate van risico ervaren. Het proces is complex en is onderhevig aan een hoge tijdsdruk, deze twee factoren zorgen
ervoor dat er snel wordt gekozen voor een bestaande relatie, een artiest waarmee vaker is samengewerkt. Mate van risico kan
volgens theorie worden verminderd door gebruikmaking van het ‘Country-of-Origin’ effect en perceived quality. Op deze twee risicoverminderende effecten dient te worden gepositioneerd alvorens deze effecten in het voordeel kunnen worden gebruikt. Echter
moet het mogelijke succes worden getoetst in het veldonderzoek. De manier waarop een merk of organisatie zich positioneert in
een (nieuwe) markt is afhankelijk van de werking van de markt. Voor dit onderzoek is een succesvolle, strategische positionering
afhankelijk van de invulling van het zakelijk beslissingsproces van evenementen- en artiestenbureau voor corporate events in de
Duitse markt. Door te achterhalen hoe de fasen van het beslissingsproces voor deze specifieke markt worden ingevuld wordt inzicht
verkregen in de momenten waarop een organisatie of merk kan opvallen. Ook wordt, zoals hierboven aangegeven, inzicht verkregen
in de werking en de effectiviteit van het ‘Country-of-Origin’ effect in de specifieke markt. Wanneer het effect van toepassing blijkt te
zijn dient daar in de positionering rekening mee te worden gehouden.
Vragen die de theoretische koppeling versterken en verhelderen zijn:
•

Hoe worden de fasen in het zakelijk beslissingsproces in deze specifieke markt ingevuld?

•

Op welke criteria wordt een keuze voor een artiest gebaseerd?

•

Is er sprake van een DMU en hoe ziet de managementstructuur eruit in deze markt?

•

Op welke criteria wordt geëvalueerd na afloop van het evenement?

•

In hoeverre wordt in de beoogde markt daadwerkelijk een mate van risico ervaren bij een nieuwe artiest?

•

Zijn de complexiteit en tijdsdruk een reden om te kiezen voor bij het bureau bekende artiesten i.p.v. een nieuwe artiest?

•

Hoe wordt aangekeken tegen de inzet van het ‘Country-of-Origin’ effect in die specifieke markt?

Om strategische keuzes te kunnen maken worden bovenstaande vragen meegenomen in het veldonderzoek. De vragen zullen
worden voorgelegd aan de respondenten.

Conclusie deelvraag 5
Een merk of organisatie positioneert zich in het geval van een dienst voor zakelijke markt op basis van de eigen kwaliteiten. Om deze
kwaliteiten ten volste te kunnen benutten is kennis nodig van de beoogde markt. Een succesvolle, strategische positionering is in dit
geval enkel mogelijk als inzicht wordt verkregen in de werking van het proces waarin DamesDraaienDoor zich wil aanbieden. Door te
onderzoeken hoe de fasen in het zakelijk beslissingsproces worden ingevuld door Duitse evenementen- en artiestenbureaus voor de
zakelijke markt, wordt achterhaald hoe DamesDraaienDoor op strategische wijze onder de aandacht kan worden gebracht. Er wordt
onderzocht in welke mate er risico wordt ervaren bij een nieuwe artiest of act en hoe dit gevoel kan worden verminderd.
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[ Hoofdstuk 3: Methoden ]
In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke methode is gebruikt om het onderzoek te verrichten. In dit hoofdstuk is een omschrijving te
vinden van het onderzoeksontwerp, worden de meetinstrumenten nader toegelicht en worden de deelnemers aan het onderzoek
weergegeven. Verder wordt toegelicht hoe het uitvoerend onderzoek is opgebouwd en geanalyseerd.
3.1 Methoden
3.1.A. Exploratief onderzoek
De centrale vraag van dit onderzoek ‘Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk beslissingsproces van Duitse Evenementen- en
Artiestenbureaus in de keuze van artiesten voor corporate events?’ is het best te beantwoorden door middel van exploratief onderzoek. Dit is het soort onderzoek waarbij op zoek wordt gegaan naar verbanden en/of verklaringen. Het gaat hierbij om onderzoek dat
ideeën moet genereren over hoe zaken met elkaar samenhangen en waarom. Men kijkt hierbij bijvoorbeeld naar belangrijke factoren omtrent een onderwerp, mogelijk relaties hiertussen en achterliggende motivaties. In dit onderzoek draait het om het verband
tussen positioneren en het zakelijk beslissingsproces. Alle mogelijk interessante gegevens worden hierbij verzameld. Exploratief
onderzoek wordt vaak uitgevoerd in de vorm van deskresearch en/of (kleinschalig) kwalitatief onderzoek.
(Fischer & Julsing, 2009).
3.1.B. Randvoorwaarden
Tijd
Voor dit onderzoek is een gelimiteerde hoeveelheid tijd beschikbaar, namelijk van 1 maart 2017 tot 29 mei 2017. Volgens de
onderzoekstagegids CO IEMES versie twee (2016-2017) behoort de student ongeveer 700 uren aan het onderzoek te besteden wat
staat voor 25 studiepunten.
Budget
Voor dit onderzoek is geen budget beschikbaar.
Onderzoekseenheden
Om de onderzoekseenheden, evenementenbureaus en/of artiestenbureaus uit Duitsland die zich (met name) richten op corporate
events, te bereiken wordt gebruik gemaakt van de connecties van enkele experts op het gebied van de Duitse markt voor corporate
events. De experts zal worden gevraagd deel te nemen aan het vooronderzoek waarbinnen een uitgebreide verkenning van de markt
en het bijbehorende beslissingsproces zal plaatsvinden. Diverse bureaus uit het netwerk zullen worden aangeschreven of gebeld
met de vraag om deel te nemen aan dit onderzoek.
3.1.C. Deskresearch en fieldresearch
Dit onderzoek bestaat uit zowel desk- als fieldresearch. Deskresearch maakt gebruik van bestaande gegevens die worden geraadpleegd uit algemene literatuur, eerder uitgevoerde onderzoeken of databases. Bij fieldresearch, ook wel veldonderzoek, worden zelf
gegevens verzameld door een onderzoek op te zetten en uit te voeren (Fischer & Julsing, 2009). Doordat de centrale vraag niet met
enkel deskresearch kan worden beantwoord wordt eveneens gebruik gemaakt van fieldresearch. De literatuur bespreekt namelijk
wel in het algemeen het zakelijk beslissingsproces en de diverse positioneringstheorieën, maar de literatuur zegt niets over de Duitse
markt. Voor het beantwoorden van de centrale vraag wordt om die reden nieuwe informatie verzameld. De reden om niet alleen
voor fieldresearch te kiezen is omdat fieldresearch veel tijd en geld kost. Het is voordeliger om enkele deelvragen te beantwoorden
met deskresearch met het oogpunt op tijd- en geldbesparing maar ook omdat het ondersteunend werkt aan de fieldresearch en de
kwaliteit ervan verhoogt. Deskresearch zorgt voor een diepgaandere kennis omtrent het onderwerp en zorgt er daardoor voor dat er
gerichter vragen kunnen worden gesteld (Fischer & Julsing, 2009). Databases die voor het deskresearch zijn gebruikt zijn met name:
www.scholar.google.nl, www.jstor.org, www.sciencedirect.com en het Journal of Marketing.
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De deelvraag die door middel van veldonderzoek wordt beantwoord is de volgende:
• Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk beslissingsproces van Duitse Evenementen- en Artiestenbureaus in de keuze van
artiesten voor corporate events?
De deelvraag voor het veldonderzoek is gelijk aan de centrale vraag binnen desbetreffend onderzoek. Er zijn in de theoretische
verkenning enkele ondersteunende vragen aan het licht gekomen waarmee een koppeling gemaakt kan worden tussen de twee
hoofdonderwerpen uit de theoretische verkenning, positionering en het zakelijk beslissingsproces. Deze ondersteunende vragen
geven een nauwkeuriger en diepgaander inzicht in het proces en geven wellicht inzicht in mogelijkheden voor de positionering van
het concept DamesDraaienDoor. Deze ondersteunende vragen zijn besproken in hoofdstuk 2.5 en zullen worden verwerkt in de
diepte-interviews.
3.1.D. Kwalitatief onderzoek
Kwalitatief onderzoek geeft een goed inzicht in de denkbeelden van de respondenten. Waar kwantitatief een oppervlakkiger beeld
geeft, biedt kwalitatief onderzoek de mogelijkheid meer tot de kern te komen. Het woord ‘kwalitatief’ verwijst hierbij naar het dieper
ingaan op materie. In de kern staat kwalitatief onderzoek voor het doorgronden van attitudes en achterliggende oorzaken. (Verhoeven, 2011). Een keerzijde van kwalitatief onderzoek is het tijdrovende aspect. Kwalitatief onderzoek is nauwkeurig werk, het vergt
veel tijd om waardevolle gegevens te verzamelen. Het aantal respondenten is bij kwalitatief onderzoek vaak klein maar de resultaten
zijn waardevoller door een hogere mate van detail (Fischer & Julsing, 2009). Later zal nader worden toegelicht dat er onder twee personen vooronderzoek wordt verricht. In de centrale vraag wordt gevraagd naar een expertise, een ervaringskwestie. Uit de centrale
vraag is ook af te lezen dat het gaat om een waardebepaling. Er wordt immers niet alleen gevraagd naar hoe de fasen in het zakelijk
beslissingsproces worden ingevuld, maar ook naar welke aspecten doorslaggevend zijn binnen die fasen. Welke aspecten belangrijk
worden gevonden is een waarde bepalende kwestie en daardoor is kwalitatief onderzoek zeer geschikt.
3.2 Onderzoeksinstrumenten - Diepte-interviews
De kwalitatieve methode waarvoor gekozen is binnen dit onderzoek is die van diepte-interviews met een semigestructureerde
vorm. Bij deze interviews staat de beleving van de respondent voorop en ontstaat een soort vraaggesprek (Verhoeven, 2011). De
semigestructureerde vorm van de methode houdt in dat er wordt gewerkt met een algemeen interviewschema met wat algemener
geformuleerde vragen. Deze vragen vormen de rode draad van het onderzoek.
Wanneer de respondent een interessant antwoord geeft dat de moeite waard is om op door te vragen, of een antwoord geeft
waarvan men bevestiging wil hebben of het juist is begrepen, kan men het schema uitbreiden en daar iets vanaf wijken, wat zorgt
voor meer gedetailleerde informatie (Baarda D.B., de Goede M.P.M., Teunissen J. 2001). De keuze voor deze vorm van interviews
is daarnaast ook gebaseerd op de grootte van de populatie. Er zullen ten minste vijf respondenten deelnemen aan het onderzoek.
Voorafgaand aan het veldonderzoek wordt een en ander voorgelegd aan twee experts, met hen zal het interview worden gehouden
in de meest uitgebreide vorm. Hen wordt gevraagd uitgebreid te vertellen over het proces. Hieruit kan een specifiekere vraagstelling
worden gefilterd voor de overige interviews. Kwaliteit boven kwantiteit is hier het devies. Wanneer er geen nieuwe informatie aan
het licht komt, is er sprake van verzadiging en worden de interviews gestaakt. Het minimum is gesteld op vijf. Doordat het aantal
respondenten beperkt is, is een semigestructureerd interview een logische keuze (Verhoeven, 2011).
Uit de theoretische verkenning is gebleken dat bij de positionering van een dienst de ‘Inside-Out’ benadering het best kan worden
ingezet. Sommige dienstenorganisaties maken gebruik van een evenwichtige aanpak van de ‘Inside-out’ en ‘Outside-In’ benadering
omdat voor hen inzicht in de doelgroep en de concurrenten in de markt enigszins van belang is (Indora, g.d.) Binnen dit onderzoek
wordt geprobeerd de concurrenten buiten spel te zetten. Daarom wordt gefocust op de ‘Inside-Out’ benadering waarbij veelal
gebruik wordt gemaakt van de Laddering-techniek.
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Laddering-techniek
De Laddering-techniek is een interview techniek die wordt gebruikt om achterliggen motivaties en waarden te ontdekken. Deze
achterliggende motivaties en waarden geven aan waarom een klant wel of juist niet gebruik wenst te maken van een product of
dienst. Bij deze techniek wordt voortdurend gevraagd waarom ze de toegeschreven eigenschap zo belangrijk vinden, waarom ze een
gegeven antwoord zo belangrijk vinden, et cetera. Wanneer de respondent geen antwoord meer kan geven op de waaromvraag, is
er sprake van verzadiging. Door middel van deze techniek krijgt het associatieproces een steeds hoger en abstracter
betekenisniveau (Franzen, 2011). Door middel van de waaromvraag wordt niet alleen feitelijk invulling gegeven aan de fasen maar
wordt ook achterhaald waarom die fasen zo worden ingevuld en waarom er voor de positionering op die fasen moet worden
ingespeeld. Met deze techniek kunnen daarom de waarden van Duitse evenementen- en artiestenbureaus, gericht op corporate
events, worden achterhaald. Een diepte-interview is uitermate geschikt om gedachten en motieven aan het licht te brengen (Fischer
& Juising, 2009). Door meerdere interviews af te nemen zal bevestiging, overlap en aanvulling leiden tot een valide resultaat. De
Laddering-techniek wordt ingezet vanuit de Top-Down benadering zoals is besproken in hoofdstuk 2.2.B. Hierbij wordt gekeken naar
de waarden die de organisatie belangrijk vindt, om vervolgens door Laddering te achterhalen hoe deze waarden kunnen aansluiten
bij die van de doelgroep. Om aan te geven hoe de mate van invloed van de invloedaspecten en de waarden die van belang zijn in de
markt en bij doelgroep door middel van deze techniek zijn achterhaald, volgt hieronder een model (figuur 12).
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Om het Means-End Chain model, of de betekenisstructuuranalyse verder te verduidelijken wordt een fictief voorbeeld gegeven van
de mogelijke vraagstelling. Er wordt gestart met een kernwaarde van de organisatie, in dit geval kwaliteit. De respondent noemt in
dit voorbeeld kwaliteit¸ wat een match oplevert met de waarde van de organisatie. Nu wordt uitgezocht waarom de respondent
dit belangrijk vindt. Door middel van doorvragen wordt ontdekt dat men het belangrijk vindt de klant tevreden te stellen. De reden
daarvoor is het opbouwen van relaties in verband met vertrouwen en positieve reclame. Hierdoor is de eindwaarde ‘erkenning’, of
op basis van de eindwaarden van Rokeach (1973) ‘Social Recognition’.

3.3 Validiteit en Betrouwbaarheid
In dit hoofdstuk worden de betrouwbaarheid en validiteit van dit onderzoek besproken. Onderzoek moet betrouwbaar en valide zijn
om waarde te kunnen hechten aan de uitkomsten van het verrichte onderzoek (Fischer & Julsing, 2009).
3.3.A. Validiteit
Validiteit geeft aan in hoeverre de uitkomst van het onderzoek kan zijn beïnvloed door systematische fouten, ook wel ‘bias’ genaamd.
Men toont hiermee aan dat het onderzoeksinstrument heeft gemeten wat het moest meten. Systematische fouten zorgen ervoor
dat er geen harde conclusies mogen worden getrokken uit de verkregen resultaten. (Fischer & Julsing,2009). Voor dit onderzoek
worden begripsvaliditeit, interne en externe validiteit besproken.
Begripsvaliditeit
Begripsvaliditeit geeft aan of je meet wat je wilt meten. Het meten van begrippen is bij kwalitatief minder gemakkelijk dan bij
kwantitatief onderzoek waarbij bijvoorbeeld een enquête wordt uitgezet. Bij kwalitatief onderzoek gaat het namelijk vaak om
begrippen die onduidelijk of subjectief zijn. Men vraagt immers door op antwoorden van de respondent, waar subjectiviteit bij komt
kijken. De visie op het onderwerp is de visie van de respondent (Verhoeven, 2011). Tijdens de interviews wordt door middel van de
Laddering-techniek achterhaald wat de waarden zijn van de respondenten. De respondenten zullen op feitelijke basis en op basis
van eigen ervaring aangeven hoe het zakelijk beslissingsproces in zijn werking gaat en vanuit een meer subjectieve basis hun kijk
geven op de invloedaspecten . Bij Laddering trekt de onderzoeker conclusies uit interviews. De subjectiviteit moet tot een minimum
worden beperkt om de begripsvaliditeit te vergroten (Verhoeven, 2011).
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Verhoeven (2011) zegt dat er enkele technieken zijn om deze subjectiviteit te vermijden en zo gering mogelijk te houden. Zo kan
het gesprek worden opgenomen en het gesprek worden geleid door middel van een topiclijst. De topiclijst in dit onderzoek is in de
basis zeer feitelijk van aard omdat wordt gevraagd naar de invulling van de fasen in het zakelijk beslissingsproces en naar ervaringen.
Daarnaast zijn er gespreksvaardigheden die kunnen worden uitgevoerd door de onderzoeker om de subjectiviteit te verminderen.
De interviews worden binnen dit onderzoek opgenomen en naar aanleiding van diepgaande interviews met twee experts wordt er
een topiclijst opgesteld. Ook komen er uit deze diepgaande interviews gerichtere vragen voort. Deze vragen zorgen voor de nodige
sturing in de vervolginterviews.
Omdat het hier een semigestructureerd interview betreft is begripsvaliditeit niet direct van toepassing, het is zoals gezegd moeilijk
om begrippen te meten in kwalitatief onderzoek. Bij een gestructureerd interview is de begripsvaliditeit beter te waarborgen.
Echter voor het feitelijk deel dat betrekking heeft op de invulling van de fasen van het zakelijk beslissingsproces dient valide te zijn
op basis van de vooraf afgebakende begrippen. Deze begrippen komen voort uit de theoretische verkenning en zullen aan de respondenten worden voorgelegd aan de hand van een leadsheet (zie bijlage 1.1). Deze leadsheet omvat de acht fasen van het zakelijk
beslissingsproces, waarbij de fasen zijn vertaald naar het onderzoeksgebied, het beslissingsproces van Duitse evenementen- en
artiestenbureaus gericht op corporate events. Het proces in de leadsheet is gedeeltelijk ingevuld, welke invulling is gebaseerd op
eigen ervaringen van de onderzoeker.
De resultaten van de interviews zijn geanalyseerd op basis van een stappenplan dat bestaat uit drie stappen, namelijk: (1) open
coderen, (2) axiaal coderen en (3) conceptueel model. Met deze drie stappen wordt de validiteit eveneens vergroot. Een uitgebreide
analyse van deze drie stappen is te vinden in hoofdstuk 3.5, ‘‘Methode van data-analyse’,
Interne validiteit
Wanneer men de juiste conclusies kan trekken wordt gesteld dat een onderzoek intern valide is. De interpretatie van de onderzoeker is bij kwalitatief onderzoek van belang. Daarom blijft de onderzoeker tijdens het onderzoek objectief (Verhoeven, 2011). De
resultaten uit het veldonderzoek worden in het hoofdstuk Conclusie vergeleken met de verkregen resultaten uit de theoretische verkenning. Er wordt tevens een terugkoppeling gegeven op de kennisdoelstelling om te waarborgen dat een juiste conclusie wordt getrokken. Ook voor de interne validiteit geldt dat deze van toepassing is op een meer gestructureerd interview. De validiteit heeft dus
betrekking op het deel van feitelijke invulling van de fasen en zal zover mogelijk worden meegenomen in de rest van het onderzoek.
Externe validiteit
Externe validiteit bespreekt de generaliseerbaarheid van het onderzoek. Als de resultaten binnen de onderzoeksdoelgroep kunnen
worden doorgetrokken naar de gehele populatie dan is een onderzoek extern valide (Fischer & Julsing, 2009). Deze generaliseerbaarheid is niet het hoofddoel bij kwalitatief onderzoek, dat is namelijk het verkrijgen van een oriëntatie op het onderwerp waar
nog weinig literatuur over beschikbaar is (Verhoeven, 2011). De resultaten die zullen worden verkregen uit dit onderzoek zijn een
oriëntatie op het onderwerp en daarmee niet volledig generaliseerbaar. Het onderzoek zal echter inzicht trachten te geven in het
proces waarbij artiesten worden geselecteerd voor corporate events in de Duitse markt. Het onderzoek is erop gericht hierin tot een
algemeen gebruikte methode te komen. Dit wil niet zeggen dat alle evenementenbureaus op deze manier te werk gaan, maar wel
dat de algemene tendens en visie op het onderwerp als dusdanig wordt beschouwd.
3.3.B. Betrouwbaarheid
Tweemaal eenzelfde onderzoek uitvoeren, zou tweemaal hetzelfde resultaat moeten opleveren. Dit is wat Fischer en Julsing (2009)
omschrijven als betrouwbaarheid. Het resultaat mag met andere woorden niet afhankelijk zijn van toeval. De betrouwbaarheid van
een onderzoek kan worden verhoogd. Verhoeven (2011) noemt een aantal methoden om dit te bewerkstelligen.
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•

De betrouwbaarheid verhoogt als men controleert of het verkregen resultaat juist is bij gebruikmaking van een andere
methode. In dit onderzoek wordt vooronderzoek gedaan bij twee experts met kennis van de Duitse markt door middel van
diepte-interviews. Vervolgens wordt diverse evenementen- en artiestenbureau dezelfde vragen voorgelegd, maar dan sterker
gecategoriseerd op basis van de theoretische verkenning en het vooronderzoek. Hiermee worden de resultaten gecontroleerd.

•

Peer examination houdt in dat men resultaten laat nalezen of -meten door andere onderzoekers (Verhoeven, 2011). De resultaten van dit onderzoek worden nogmaals voorgelegd aan de experts en eveneens aan de scriptiebegeleider en de bedrijfsbegeleider.

•

Alle interviews worden opgenomen. Daarvan worden transcripten gemaakt. Deze data worden bewaard voor een mogelijke
hernieuwde analyse.

3.4 Populatie, steekproef en respondenten
3.4.A. De populatie
De populatie bestaat uit alle eenheden waarover in een onderzoek uitspraak wordt gedaan (Verhoeven, 2011). De populatie van
dit onderzoek bestaat uit Duitse evenementen- en artiestenbureaus die zich richten op corporate events. Het is niet gemakkelijk te
zeggen hoeveel dit er precies zijn. Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 1.2 onder de kop ‘zakelijke markt als keyfactor’ is de evenementenbranche een vrij toegankelijk werkveld. In dit onderzoek is gekozen te richten op een breed scala aan bureaus en boekers
omdat op die manier een zo volledig mogelijk beeld ontstaat van de werking van markt. Daarnaast kan op basis van brede kennis
een strategische keuze worden gemaakt voor een bepaald type of formaat bureau voor de positionering. Een brede kijk op de markt
verhoogt de externe validiteit van het onderzoek. Het is bij dit onderzoek irrelevant of de populatie bestaat uit mannen of vrouwen.
3.4.B. Respondenten
Respondenten zijn de personen die daadwerkelijk deelnemen aan het onderzoek (Verhoeven, 2011). In dit onderzoek bestaan de
respondenten uit vijf tot tien boekers, ervaringsdeskundigen, evenementen- en artiestenbureaus, gespecialiseerd in corporate events. Er wordt een kort vooronderzoek afgenomen door informatie en vragen voor te leggen aan experts uit het eigen netwerk. Door
middel van het vooronderzoek wordt informatie gefilterd en wordt het interview meer gestructureerd. De achtergrond van de respondenten verschilt enigszins. Het zijn mannen en vrouwen en de één heeft ervaring als artiest en boeker terwijl de ander werkzaam
is of was binnen artiestenmanagement en evenementenorganisatie. Echter hebben zij allen één ding gemeen en dat is een grote
hoeveelheid kennis van de Duitse entertainmentmarkt. De respondenten worden geselecteerd op de hoeveelheid kennis die zij
hebben van hoe de Duitse entertainmentmarkt werkt, wat de gangbare manier van handelen is en hoe een beslissingsproces wordt
ingevuld. Het precieze aantal is afhankelijk van de resultaten die de eerste interviews zullen opleveren, maar voor een betrouwbaar
resultaat is een minimum gesteld van vijf interviews. De respondenten zijn allen ervaren evenementen- en artiestenbureaus met
kennis van de Duitse markt en ten minste tien jaar ervaring in het boeken van artiesten binnen deze markt. Voor het genereren van
respondenten wordt gebruikt gemaakt van het eigen netwerk en van het netwerk van de respondenten. Er wordt gezocht naar een
balans van grote bureaus en grote bureaus. Er zijn zesentwintig grote bureaus gecontacteerd. Er is bewust gekozen met twee van
hen een interview af te nemen en verder te zoeken naar kleinere bureaus om op die manier een zo volledig mogelijk beeld te krijgen
van de markt. Naast de twee grote bureaus wordt een interview afgenomen met twee kleine bureaus en één middelgroot bureau.
De respondenten die deelnemen aan het onderzoek zijn de personen binnen een organisatie die normaal de klant te woord staan.
Zij hebben immers de meest volledige kennis van het proces.
3.4.C. Steekproef
Een steekproef wordt door Verhoeven (2011) omschreven als “een klein deel van je populatie waarover je gegevens verzamelt”
(p. 184). Voor het benaderen van respondenten is binnen dit onderzoek gekozen voor gebruikmaking van het eigen netwerk en
het netwerk van de experts uit het vooronderzoek. De experts bevinden zich in het netwerk van de onderzoeker en zij hebben op
hun beurt een groot netwerk met een focus op de Duitse markt, waarvan gebruik mag worden gemaakt. Er wordt uitgegaan van
externe validiteit op basis van contacten uit het netwerk omdat de respondenten worden geselecteerd op basis van hun kennis en
ervaring die ten minste tien jaar beslaat. Er is geen gebruik gemaakt van een vorm van statistische steekproef omdat het een vrij
marktgebied betreft waar expertise hoog in het vaandel staat. Het bestand met respondenten kan eventueel worden aangevuld met
een zoektocht op het internet.

3.5 Methode van data-analyse
In dit hoofdstuk wordt de opbouw besproken van de diepte-interviews en wordt uiteengezet hoe de verkregen data wordt
geanalyseerd.
3.5.A. Opbouw van het interview
De opbouw van een diepte-interview bestaat uit een introductie, kern en einde. Deze drie fasen worden hieronder toegelicht.
Introductie
De onderzoeker, in dit geval interviewer, stelt zichzelf voor. Er wordt toestemming gevraagd voor audio-opnamen en de geschatte
tijdsduur van het interview voor meegedeeld. De twee diepte-interviews waarmee wordt gestart zullen ongeveer een uur duren.
Daarna worden vragen meer toegespitst door gebruik te maken van een topiclijst. Hierdoor wordt de tijdsduur van een interview
verkort tot om en nabij twintig minuten. Hierna wordt uitgelegd wat het doel is van het interview en waarvoor de gegevens zullen
worden gebruikt. De interviewtechniek ‘Laddering’ wordt kort toegelicht en er wordt verteld wat de leidraad vormt van het interview: positionering en het zakelijk beslissingsproces. De reden dat de Laddering-techniek wordt toegelicht is omdat deze techniek
de ‘waaromvraag’ bevat om tot de kern te komen. Deze vraag wordt soms als vervelend ervaren. Om de respondent hierop voor
te bereiden is uitleg noodzakelijk (Fischer & Juising, 2009). Eventueel kan eveneens naar dieperliggende waarden worden gezocht
door naar goede en/of slechte voorbeelden te vragen. Na de korte introductie van de onderzoeker en de voorgenomen acties wordt
de respondent gevraagd zichzelf kort voor te stellen. Er zijn daarnaast drie controlevariabelen ingebouwd. Dit betekent dat aan het
eind van de introductie drie controlevragen worden gesteld om te bevestigen dat met deze respondenten de betrouwbaarheid en
validiteit gewaarborgd zijn. Deze variabelen zijn: ‘achtergrond in het zakelijk evenementen- en artiestenwezen’, ‘kennis van de Duitse
markt’ en ‘ervaring van ten minste tien jaar’.
Kern
Na de introductie wordt overgegaan tot de kern van het interview. Het zakelijk beslissingsproces wordt in de basis open neergelegd
en er wordt aan de respondenten gevraagd op hun manier te vertellen hoe dit proces verloopt. Er liggen enkele vragen vast. Deze
vragen komen aan bod gaandeweg het interview, daar het interview is gestoeld op het doorlopen van de fasen van het zakelijk beslissingsproces. Er is een zekering ingebouwd. Mocht de respons achterwege blijven of te laag zijn in aantal, dan is een ‘leadsheet’
opgesteld waarin de fasen worden beschreven en kunnen worden aangevuld, daarnaast zijn eveneens de vragen uitgewerkt en
verduidelijkt door middel van korte begeleidende tekst. Deze leadsheet kan bij de te weinig respons zorgen voor een houvast, een
verduidelijking van het onderwerp en een drempelverlaging voor de respondenten om deel te nemen aan het onderzoek (CBS,
2009) In de introductie is een korte uitleg gegeven van het zakelijk beslissingsproces en positionering. De invulling van het zakelijk
beslissingsproces, het boekingsproces voor zakelijke evenement en in de Duitse markt, vormt de rode draad van het interview. Echter is niet alleen de concrete invulling van de fasen van belang. Binnen een aantal fasen rijzen, naar aanleiding van de theoretische
verkenning, vragen. Bij het doorlopen van de fasen wordt hierbij stilgestaan en doorgevraagd door middel van ‘Laddering-techniek’.
Het gaat hierbij om selectiecriteria, top-of-mind awareness. Ook wordt gevraagd naar opvallende speerpunten uit de theoretische
verkenning, deze speerpunten zijn: mate van risico, complexiteit, tijdsdruk en bestaande relaties. Ten slotte wordt gevraagd naar de
mogelijke effectiviteit van het ‘Country-of-Origin’ effect.
Slot
Het interview eindigt met een korte samenvatting. Hierdoor wordt gecontroleerd of de antwoorden van de respondent juist zijn
geïnterpreteerd en of er nog aanvullingen zijn. Hiervoor wordt ruimte gegeven aan de respondent. De respondent wordt bedankt
voor de deelname en de tijd en moeite die erin is gestoken wordt expliciet gewaardeerd.
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3.5.B. Analyse van het interview
De interviews worden afhankelijk van tijd en beschikbaarheid afgenomen in persoon of via de telefoon. In het laatste geval is Skype
of Facetime een handig middel. In beide gevallen wordt het interview opgenomen zodat de opname kan worden getranscribeerd.
Het transcriberen gebeurt binnen een week na afname van het interview en wordt woordelijk uitgevoerd met behulp van het
programma Otranscribe. Dit betekent dat niet iedere ‘ehm’ of twijfeling wordt uitgeschreven maar wel woord voor woord, zodat van
de strekking niets verloren gaat. Nadat alle interviews zijn getranscribeerd wordt er gecodeerd. Kwalitatieve data is niet
gestandaardiseerd en dus niet telbaar. Betekenis geven aan en inzicht krijgen in denkpatronen, mechanismen en processen staat
centraal. Er kunnen patronen worden gevonden die leiden tot nieuwe inzichten. Coderen en analyseren gebeurt met een open blik,
van tevoren is niet duidelijk wat de uitkomst gaat zijn. Opnamen en transcripten krijgen een herleidbare en uniforme naam zodat de
gegevens snel terug te vinden zijn (Strauss & Corbin, 2007). Ontwikkelen van theorie aan de hand van coderen wordt gefundeerde
theorie genoemd, ook wel ‘grounded theory’. Grounded Theory is de ontdekking van patronen in data en de vorming van theorie
vanuit data. De Grounded Theory Approach zoals beschreven door Glaser en Strauss in het boek ‘The Discovery of Grounded Theory
(1967) is een combinatie van inductieve en deductieve analyse. Inductief analyseren komt tot uitdrukking in de open en flexibele
onderzoeksopzet, de manier van dataverzameling en de data-analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van ongestructureerde data.
Het deductieve aspect komt naar voren in de neiging naar systematiek, verificatie en theorievorming (King & Horrocks, 2010). Door
het kleinschalige onderzoek wordt gebruik gemaakt van inductief onderzoek waarbij data verzamelen (door middel van interviews)
en analyseren elkaar afwisselen.
Voor de codering worden drie stappen doorlopen: (1) open coderen, (2) axiaal coderen en (3) conceptueel model (Strauss & Corbin,
2007). In de eerste stap worden labels toegekend aan fragmenten. Een fragment kan hierbij meer labels krijgen waardoor per thema
of trefwoord kan worden geanalyseerd. Na de transcriptie van twee interviews wordt een evaluatie uitgevoerd om te zien of de
labelstructuur voldoet. Er dient een keuze te worden gemaakt of de vragen van de onderzoeker ook worden gecodeerd. Zo ja, dan
kan hiermee worden gecontroleerd of de respondent antwoord heeft gegeven op de vraag. Ook kan worden gekozen om de vraag
enkel te coderen als daardoor het fragment beter te begrijpen is (Boeije, H., 2015). Alle labels krijgen een kleurcode. Daarna wordt
een codeboom opgesteld waarin alle labels met kleurcodes op alfabetische volgorde worden verzameld. In stap twee worden
fragmenten met dezelfde code vergeleken op verschillen en overeenkomsten. De tekstfragmenten met code worden gesorteerd
op thema en vergeleken. Hierbij wordt gelet op overeenkomsten en verschillen. Dit is geen vastgesteld proces, codes kunnen gaandeweg worden bijgesteld, samengevoegd of opgesplitst. Axiaal coderen zorgt in het algemeen voor een meer uniforme en valide
codering. De codes worden gecategoriseerd en bewerkt en wederom in een codeboom vastgelegd. De nadruk ligt op onderlinge
verbanden. De samenhang tussen codes wordt geanalyseerd en er worden relaties vastgesteld op basis van de frequentie waarin
concepten terugkomen in data. Uitzonderingen worden geanalyseerd om vast te stellen of er reden is om aan de bevindingen te
twijfelen. Na iedere fase dient er sprake te zijn van verzadiging (Boeije, H., 2015).
De laatste stap is het conceptueel model. In deze stap van het analyseproces worden de codes vergeleken met de theoretische
verkenning en door het conceptueel model gehaald dat is ontstaan vanuit die verkenning en welk model is te zien in hoofdstuk
2.2.C. De overeenkomsten en verschillen tussen de codes en de theoretische verkenning worden geanalyseerd. Hieruit ontstaat een
volledig ingevuld conceptueel model waarin de stappen zijn ingevuld op basis van de codes die als resultaat uit het veldonderzoek
zijn verkregen. Dit conceptuele model is een handzaam middel voor de positionering van het concept DamesDraaienDoor doordat
door middel van dit model een koppeling kan worden gemaakt tussen de waarden van het concept en de waarden van de markt.
Er zal binnen dit onderzoek worden gewerkt met digitaal coderen met behulp van kleurcodes die handmatig worden toegevoegd aan
de gevonden data. Met de uiteindelijke resultaten zal een concept en communicatiestrategie worden gecreëerd voor een positionering van DamesDraaienDoor in de Duitse markt voor corporate events.
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Hoofdstuk 4
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[ Hoofdstuk 4: Resultaten ]
In hoofdstuk vier worden de resultaten besproken die zijn verkregen uit het veldonderzoek. Uit het veldonderzoek is een nieuwe
invulling ontstaan van het zakelijk beslissingsproces dat is gebaseerd op het model van Robinson, Faris en Wind (1967). Deze invulling
is toegespitst op de markt waarin Duitse evenementen- en artiestenbureaus, die zich specialiseren in corporate events, opereren.
Allereerst wordt de nieuwe invulling van de fasen gepresenteerd. Daarnaast worden de aspecten die van invloed zijn op het proces
besproken en de doorslaggevende aspecten uitgelicht. Ten slotte is een basis gelegd voor het praktijkdoel, de positionering van het
concept DamesDraaienDoor in de Duitse markt voor corporate events.
In totaal zijn er vijf interviews afgenomen in het veldonderzoek, waarvan drie zeer uitgebreid en twee meer gestructureerd en daarmee gerichter. Na vijf interviews was er sprake van verzadiging. Daarnaast was de resterende tijd in de voorgenomen planning te
kort om meer interviews af te nemen. De respondenten zijn woonachtig verspreid over Duitsland, België en Nederland hebben allen
een achtergrond in de evenementen- en artiestenbranche en daarnaast hebben zij allen kennis van de Duitse entertainmentmarkt
op het vlak van boekingen voor corporate events. Alle respondenten putten uit ten minste tien jaar ervaring. In dit hoofdstuk zijn
enkele quotes opgenomen van interviews. Deze zijn niet letterlijk opgenomen zoals deze in de transcripten te lezen zijn, maar vrij
uitgeschreven. Hiervoor is gekozen in verband met de begrijpelijkheid, inhoudelijk bestaat er geen verschil tussen de quotes en de
transcripten. Voor de transcripten van de diepte-interviews zie in het bijlagenboek in bijlage 1.2: ‘analyse interviews’.
4.1 Een nieuwe invulling van het zakelijk beslissingsproces
Zoals besproken in hoofdstuk 2.4 ‘Welke fasen kent het zakelijk beslissingsproces?’ bestaat het zakelijk beslissingsproces uit acht
fasen. Deze fasen zijn (1) probleemherkenning, (2) Beschrijven algemene behoeften, (3) Product-/dienstspecificatie, (4) Zoektocht
mogelijke leveranciers, (5) Voorstellen opvragen, (6) Voorstellen evalueren, (7) Leverancier selecteren & aankoop plaatsen en (8)
Evaluatie van prestatie na aankoop (Johnston, W.J., Lewin, J.E., 1996).
In dit onderzoek wordt gezocht naar de invulling van deze fasen in de markt van Duitse evenementen- en artiestenbureaus gericht
op corporate events. De centrale vraag die hierbij wordt beantwoord luidt als volgt: Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk
beslissingsproces van Duitse Evenementen- en Artiestenbureaus in de keuze van artiesten voor corporate events?
In het volgende hoofdstuk ‘Een nieuwe invulling van het zakelijk beslissingsproces’ wordt ingezoomd op de invulling van bovengenoemde fasen van het proces. De invulling van het zakelijk beslissingsproces is gebaseerd op de theoretische verkenning en de resultaten uit het veldonderzoek. Het antwoord op de centrale vraag wordt ondersteund door de aanvullende vragen die zijn opgesteld
naar aanleiding van de theoretische verkenning en die gesteld zijn gedurende het veldonderzoek. Deze aanvullende vragen worden
in de resultaten behandeld.
Een nieuwe invulling van het zakelijk beslissingsproces
Uit de diepte-interviews is gebleken welke invulling wordt gegeven aan de fasen in het zakelijk beslissingsproces van Duitse evenementen- en artiestenbureaus gericht op corporate events. Om een goed beeld te krijgen is gevraagd welke specificaties worden
opgevraagd bij de klant met betrekking tot het evenement. Verder is gevraagd naar welke fase of fasen de respondent het meest van
belang vindt en waarom. Daarnaast is gevraagd naar de positionering van een nieuwe artiest en op welke fase in het proces de focus
dient te liggen. Gedurende het interview zijn de invloedaspecten uit de theoretische verkenning voorgelegd aan de respondenten.
De eerste vraag die open is voorgelegd aan de respondenten is de volgende: Hoe worden de fasen in het zakelijk beslissingsproces in
deze specifieke markt ingevuld? De antwoorden op deze vraag worden met de ondersteunende vragen behandeld.
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4.1.A. Probleemherkenning en beschrijving algemene behoeften
De probleemherkenning en beschrijving van algemene behoeften zijn twee fasen waar de bureaus eigenlijk niets mee te maken
hebben, deze fasen vinden plaats bij de klant, alvorens de klant zich bij hen meldt. Bij het specificeren van het probleem wordt de
hulp ingeroepen van de doelgroep van dit onderzoek.
4.1.B. Product- of dienstspecificatie
In fase drie vraagt het bureau specificaties op van het evenement. Alle bureaus, ongeacht hun grootte, vragen naar de datum,
locatie, de grootte van het evenement en naar verdere invulling van het programma. Kleine bureaus geven aan in deze fase ook te
vragen naar de doelgroep (niveau en herkomst gasten/bedrijf) en naar een eventueel thema. Zij geven aan maatwerk in te zetten en
dit vaak te doen door in te spelen op het publiek en/of op het thema. Zo zegt Jan Ceulemans: “Als ik hoor van de klant dat zijn gasten
Chinezen zijn, dan denk ik altijd dat ik hen misschien kan plezieren door een Chinees nummer te spelen […]. Ik ben meer dan een
muzikant of productieleider, ik probeer gewoon het uiterste uit mijn product te halen voor de klant.”
4.2.C. Zoektocht mogelijke leveranciers, opvragen voorstellen, voorstellen evalueren
Op welke criteria wordt een keuze voor een artiest gebaseerd?
Zodra de specificaties van het evenement zijn geraadpleegd wordt er een selectie artiesten gekozen die passen binnen het evenement. Binnen deze fase is een duidelijk onderscheid te maken tussen grote en kleine bureaus. De grote bureaus hebben een omvangrijk artiestenbestand dat kan worden ingezet. Dit artiestenbestand zorgt ervoor dat diverse keuzes kunnen worden voorgelegd
aan de klant. De grote bureaus selecteren met name op prijs. Bij deze bureaus geldt dat de act met de hoogste kwaliteit tegen de
laagste prijs wordt ingezet tijdens het evenement. Daarnaast werken grote bureaus met hoge marges, hoe hoger de mogelijke marge, hoe interessanter het is voor het bureau. Hieruit kan worden geconcludeerd dat grote bureaus met name selecteren op prijs.
Simone Lindner zegt hierover: “We are actually checking the references, or we already know the artist. But it is basically the same as
in the consumer market. We need the highest performance or best entertainment for the lowest price.” De kleinere bureaus hebben
slechts enkele acts of artiesten in hun portfolio. Zij schuiven hun eigen artiesten naar voren. Omdat er een kleinere keuze is voor de
klant, zetten kleine bureaus in op maatwerk. Zij bieden hun selecte aanbod artiesten op flexibele wijze aan omdat zij met name selecteren op kwaliteit. Dit blijkt onder andere uit het interview met Beate van Baal- v.d. Molen.: “Ik zit op kwaliteit […] ik heb gewoon
een prijs aan elke act verbonden en als ze niet willen dan niet. Ik ga nooit rommelen met prijzen […]. Als mensen het te duur vinden
dan ga ik kijken of ik een andere formatie kan maken die wel in het budget past. […] Ik heb standaard al hele goede acts waarvan ik
overtuigd ben. Als de klant dan iets anders wil, dan regel ik dat […]. Het is echt maatwerk, écht met alles dat ik doe en als ik het niet
heb dan krijg ik het wel.” De fasen van voorstellen opvragen en evalueren worden bij grote bureaus, afhankelijk van de grootte van
het portfolio als twee losse fasen beschouwd. Bij de kleinere bureaus worden deze fasen samengenomen, omdat het portfolio niet
toereikend is om een volledige lijst met mogelijkheden op te stellen en voor te leggen.
4.2.D. Leverancier selecteren, aankoop plaatsen
De volgende fase, de fase van het plaatsen van een optie en het boeken van de artiest beslaat afhankelijk van de grootte van het
evenement enkele weken tot maanden of zelfs jaren. Hoe groter het evenement, hoe langer van tevoren een optie wordt geplaatst
en de boeking wordt vastgelegd. Opvallend is dat kleine bureaus in het algemeen een kortere optietijd hebben staan, maar er flexibeler mee omgaan wanneer de klant de optie langer wil vasthouden of de boeking last-minute wil bevestigen. De kleine bureaus
scharen ook dit onder maatwerk. Grote bureaus geven een standaard optietijd van twee weken met mogelijke verlenging van twee
weken. In die tijd ligt het initiatief tot contact zoeken bij klant, geen contact betekent dat de optie vervalt. Dit blijkt uit het interview
met Jacques LeJeune van een groot internationaal artiestenbureau. Hij zegt: “Een optie is twee weken geldig. Binnen die twee weken
kan een optie met nog eens twee weken worden verlengd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om binnen die twee weken
wat van zich te laten horen.”
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Bij kleine bureaus belt men vaak zelf de klant om te controleren of de optie nog staat. Mocht er een tweede optie worden geplaatst
op eenzelfde datum dan wordt contact opgenomen op initiatief van de kleine bureaus om de klant met de eerste optie nog een
laatste kans te geven de optie om te zetten naar een boeking, Hierover zegt Karl-Heinz Höper, bemiddelaar van artiesten met een
klein bureau: “Ik schrijf een optie op en als er dan wat anders binnenkomt, dan bel ik de klant op. Dat is heel klantvriendelijk […]”. Jan
Ceulemans onderstreept dit: “Ik zet standaard vijftien dagen, maar sommige klanten kunnen niet zo snel beslissen. Zij vragen dan
om verlenging van de optie met bijvoorbeeld drie weken. Ik zeg dan dat die klant de optie heeft tot een andere klant belt. Wanneer
dat gebeurt, dan bel ik de eerste klant op en heeft die klant nog acht dagen om een beslissing te nemen.”
4.2.E. Evaluatie van prestatie na aankoop
Op welke criteria wordt geëvalueerd na afloop van het evenement?
De laatste fase is de evaluatiefase na afloop van het evenement. De meest gehanteerde evaluatiemethode is via telefoon of e-mail.
Sommige kleine bureaus geven de voorkeur aan een evaluatie op locatie, grote bureaus maken vaker gebruik van een feedback
formulier. De criteria waarop voornamelijk wordt geëvalueerd zijn: klanttevredenheid/tevredenheid gasten, kwaliteit, gedragsregels/houding en uitstraling. Grote bureaus letten vooral op kwaliteit, opkomst en klanttevredenheid. Dit heeft met name financiële
drijfveren, zo blijkt uit de diverse interviews. Kleine bureaus letten meer op kwaliteit, uitstraling en gedragsregels/houding. Jan Ceulemans is groot voorstander van een representatieve houding: “De evaluatie gaat niet alleen over de kwaliteit van de act […] maar
ook over hoe mijn product zich gedragen heeft buiten het podium. Dat vind ik heel belangrijk […]. Dat is respectvol ten opzichte van
de persoon die u gevraagd heeft […]. In feite zou een goede muzikant moeten kunnen meedenken met waar het product voor staat,
met hoe die muzikant wordt gepercipieerd door de eindklant.”
Of een positieve evaluatie leidt tot een langdurige relatie en verdere samenwerking wordt door het merendeel van de respondenten
met een volmondig ja beantwoord. Zo geeft Karl-Heinz Höper aan dat zestig procent van zijn werk voortkomt uit langdurige relaties
naar aanleiding van een positieve evaluatie. Slechts één respondent, van een groot bureau, geeft aan dat een langdurige samenwerking niet meer de lading heeft van vroeger: “Dat is tegenwoordig bijna te verwaarlozen, een langdurige samenwerking […]. Bij
sommige klanten is dat nog van toepassing, maar het gros niet meer.”
4.2.F. Kenmerken van het proces en van de markt: Managementstijl en hiërarchie
Is er sprake van een DMU en hoe ziet de managementstructuur eruit in deze markt?
De respondenten is eveneens gevraagd naar de managementstructuur binnen de Duitse entertainmentmarkt. Alle respondenten
geven aan dat er sprake is van een formele managementstijl met een sterk aanwezige hiërarchie. Er zijn meerdere personen betrokken bij het proces, zij bekleden verschillende functies en er is altijd één persoon die de beslissing neemt. De beslissing is altijd in
handen van de baas of de verantwoordelijke voor het desbetreffende project. Bij kleine bureaus zijn niet veel personen werkzaam,
daar is daarom in mindere mate sprake van hiërarchie. Wel onderschrijven zij dat de formele managementstijl zeer sterk aanwezig is
wanneer zij werken met grotere bureaus bij grote evenementen. Alle respondenten benadrukken dat het Duits zakelijk beslissingsproces in de beoogde markt een zeer intensief proces is. Beate van Baal – v.d. Molen geeft de intensiteit van het proces als volgt aan:
“Eerst moet je een vergadering doen met de baas, dan met de klant, dan krijg je het plan van het podium, dan van de kleedkamer,
dan moet je je menu doorgeven. Alles is heel gedetailleerd. Dan ga je echt twee, drie keer naar Düsseldorf voor een vergadering, en
nóg een vergadering. Dan denk ik weleens, ‘jezusmina, nu weet ik het wel’. Het is enorm intensief en dat vind ik echt vermoeiend.
Dat is typisch Duits.”
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4.2.G. Invloed op het proces: Mate van Risico
In hoeverre wordt in de beoogde markt daadwerkelijk een mate van risico ervaren bij een nieuwe artiest?
De respondenten onderschrijven allen het gevoel van risico bij het boeken van een nieuwe artiest. Zelf komen zij echter met enkele
voorwaarden voor de mate van risico. Zo zegt zowel Karl-Heinz Höper als Jacques LeJeune dat het van invloed is de artiest wordt geboekt als avondvullend programma of als één van de artiesten op een avond. “Op een avond waarop meerdere artiesten optreden,
heb je twintig minuten risico. Als die artiest niets blijkt te zijn, dan heb je daarna weer een goede of bekende artiest.” Ook wordt
het belang van een netwerk zeer sterk benadrukt door alle respondenten. Voor referenties wordt vaak uitgegaan van het directe
netwerk, daarom is het van belang veel mensen te kennen. De grote bureaus geven te kennen dat ook online media als referentie
kan dienen, zoals video’s, beeld- en audiomateriaal. De kleinere bureaus geven de voorkeur aan het eigen netwerk en persoonlijk
contact. Zo geeft Karl-Heinz Höper aan een artiest liever eens live te hebben gezien om de échte kwaliteit en uitstraling te kunnen
beoordelen.
4.2.H. Invloed op het proces: Tijdsdruk en Complexiteit
Zijn de complexiteit en tijdsdruk een reden om te kiezen voor bij het bureau bekende artiesten i.p.v. een nieuwe artiest?
Een evenement is een puzzel, er moet worden voldaan aan de wensen van de klant en er zijn zoals is gebleken verschillende mensen
bij het proces betrokken. Dit zorgt voor een hoge mate van complexiteit. Kijkend naar het aspect tijdsdruk, dan geldt dit vooral voor
evenementen die op korte termijn worden gepland. De vraag of er onder tijdsdruk liever wordt gekozen voor een bekend artiest
wordt unaniem bevestigend beantwoord. Echter wordt er door Simone Lindner een keerzijde aangekaart: “If it is short notice we
definitely choose for a known artist. The other side is that if it is short notice, then none of the known artists probably are available.”
Simone Lindner geeft hiermee aan onder tijdsdruk te willen kiezen voor een bekende artiest maar door het korte tijdsbestek wellicht
alsnog moet kiezen voor een nieuwe artiest in verband met de beschikbaarheid.
4.2.I. Invloed op het proces: Risicoreductie – ‘Country-of-Origin’ effect
Hoe wordt aangekeken tegen de inzet van het ‘Country-of-Origin’ effect in die specifieke markt?
Geen van de respondenten ontkent het bestaan van het ‘Country-of-Origin’ effect. Zelf komen zij met voorbeelden van de negatieve
vooroordelen, dus de tegenovergestelde werking van het effect. Zo zegt Jan Ceulemans: “Wanneer een Pools orkest zich aanbiedt op
de Duitse markt dan kan het zijn dat men zegt ‘oei, dat komt uit Polen, gaat dat wel goed zijn’.” Maar de respondenten geven aan dat
het ‘Country-of-Origin’ effect geen doorslaggevende factor is maar eerder een hulpmiddel. Het sleutelwoord hierbij is kwaliteit, want
zo zeggen de respondenten ‘je hebt goede en slechte orkesten, band en artiesten en zo zijn er ook goede en slechte DJ’s.’ De kleine
bureaus neigen meer naar een succesvolle inzet van het ‘Country-of-Origin’ effect dan de grote bureaus. Wellicht heeft dit te maken
met het feit dat de kleine tot middelgrote bureaus aangeven zich voor de volle honderd procent in te zetten voor hun artiesten vanwege het selecte aanbod dat zij in hun portfolio hebben. Het ‘Country-of-Origin’ effect is daarom, op basis van de antwoorden van
de respondenten, bij een groter portfolio en dus bij grote bureaus minder effectief.
4.2.J. Topfase: Op welke fase richt een nieuwe artiest zich bij voorkeur?
Kleine bureaus gaven aan veel waarde te hechten aan een langdurige relatie, grote bureaus gaven hierop gemengd antwoord. Het
ene bureau hechtte hier eveneens waarde aan waar het andere bureau langdurige relaties te verwaarlozen vindt in de markt zoals
die nu is. Dit heeft volgens de respondenten te maken met de grootte van het artiestenportfolio en de hoeveelheid eenmalige boekingen. De meeste respondenten gaven aan in fase vier op zoek te gaan naar artiesten en daarin een artiest te willen tegenkomen.
Echter hoe eerder, hoe beter. Een ‘Top of Mind’ positie in fase drie, wanneer de klant het probleem voorlegt aan het bureau, is het
best. Kleine bureaus focussen vooral op de evaluatiefase, waar grote bureaus de focus hebben op fase vier. Kleine bureaus hechten,
zo blijkt uit hun respons, meer waarde aan referenties en persoonlijk contact dan grote bureaus, wat de keuze voor de topfase
verklaart.
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Samenvatting resultaten veldonderzoek
Uit de resultaten blijkt een duidelijk onderscheid te maken tussen grote en kleine evenementen- en artiestenbureaus. Voor de
overzichtelijkheid volgt een overzicht van de resultaten van de twee soorten bureaus. Een overeenkomst tussen beide soorten
bureaus is dat zij vanaf fase drie in het originele model van Robinson, Faris en Wind (1967) pas worden betrokken in het beslissingsproces. Dit is na de probleemherkenning. De fase van productspecificatie, of in dit onderzoek evenementspecificatie, geldt als de
eerste fase in de zakelijk beslissingsproces voor Duitse evenementen- en artiestenbureaus gericht op corporate events. Een tweede
overeenkomst is de mate van hiërarchie. Bij grote bureaus zijn meer mensen betrokken maar beide soorten bureaus bevestigen dat
er een formele managementstijl wordt gehanteerd in de Duitse markt met veel contactmomenten, veel personen en één beslisser.
Grote bureaus: In de eerste fase worden voornamelijk feitelijkheden omtrent het evenement opgevraagd. Grote bureaus doorlopen
het beslissingsproces iets anders dan kleine bureaus. Zij gaan in hun omvangrijke artiestenportfolio op zoek naar passend entertainment. Hierdoor doorlopen zij een extra fase, namelijk die van het opvragen van voorstellen bij de artiesten. Grote bureaus selecteren artiesten op kwaliteit en prijs. De hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs overwint. Dit wordt gevoed door de omvang van het
portfolio en de hoge mate van concurrentie. Optie- en boekingstijd zijn vastomlijnd en het initiatief ligt bij de klant. Evaluatie na het
evenement vindt plaats via e-mail, telefoon of een feedback formulier. Een langdurige relatie is mogelijk na een positieve evaluatie,
maar niet vanzelfsprekend. Er wordt een sterke mate van risico ervaren en die wordt gevoed door de complexiteit van het proces
en de tijdsdruk. Er wordt sneller teruggevallen op het omvangrijke reeds bestaande artiestenportfolio. Het bestaan van het ‘Country-of-Origin’ effect wordt bevestigd maar niet gezien als een zeer effectief middel voor positionering.
Kleine Bureaus: In de eerste fase vragen kleine bureaus naar feitelijkheden, maar ook naar het thema van het evenement en naar het
niveau van het bedrijf en/of de gasten. Zij zetten in op maatwerk. Kleine bureaus vragen geen voorstellen op bij artiesten omdat zij
een beperkt artiestenportfolio hebben en die kennis daardoor (meestal) reeds bezitten. Zij selecteren artiesten op kwaliteit. Er wordt
niet geconcurreerd op prijs omdat zij eerder de invulling van het entertainment aanpassen zodat dit past binnen het budget. Voor
kwaliteit wordt betaald. Daarnaast selecteren zij op houding en gedrag. Een klein bureau heeft als belangrijkste drijfveer de interne
inzet, alle neuzen dienen dezelfde kant op te staan om concurrenten voor te blijven. Ook buiten het podium dient de representativiteit hoog te zijn. Optie- en boekingstijd zijn kortdurend maar niet vastomlijnd en het initiatief ligt bij het bureau. Kleine bureaus
zetten in op flexibiliteit en persoonlijk contact. Evaluatie na het evenement vindt plaats telefoon of op locatie, soms wordt e-mail gehanteerd. Een langdurige relatie is in de meeste gevallen de uitkomst van een positieve evaluatie. Er wordt een minder sterke mate
van risico ervaren door kleine bureaus. Wanneer complexiteit en tijdsdruk worden ervaren wordt er ingezet op een flexibele benadering van het probleem. Er wordt tijd gestoken in het onderzoeken van de nieuwe artiest omdat het bestaande portfolio beperkt is.
Het bestaan van het ‘Country-of-Origin’ effect wordt bevestigd en aangegeven als mogelijk effectief hulpmiddel bij de positionering.
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[ Hoofdstuk 5: Conclusie ]
In dit hoofdstuk worden allereerst de resultaten uit de theoretische verkenning weergegeven, daarna de resultaten uit het veldonderzoek. Deze resultaten worden vervolgens vergeleken en met elkaar in verband gebracht. Er wordt in dit hoofdstuk tevens teruggekoppeld naar de kennisdoelstelling en antwoord gegeven op de centrale vraag.
5.1 Conclusie uit de theoretische verkenning
Onderzoek wijst uit dat een dienst voor de zakelijke markt het best wordt gepositioneerd vanuit de kernkwaliteiten, de zogenaamde
‘Inside-Out’ benadering. Kim en Mauborgne (2004), Sinek (2010) en Riezebos en Van der Grinten (2011) ondersteunen deze aanpak.
Speerpunten voor de benadering zijn kwaliteit, relevantie en onderscheidend vermogen. Van belang hierbij is dat er een keuze wordt
gemaakt om wel of niet op concurrenten te focussen. Kim en Mauborgne (2004) geven aan dat een focus op concurrentie leidt tot
gelijkenissen met concurrenten. Johnston en Lewin (1996) duiden acht fasen aan in het zakelijk beslissingsproces:
probleemherkenning, beschrijving algemene behoeften, product-/dienstspecificatie, zoektocht mogelijke leveranciers, voorstellen
opvragen, voorstellen evalueren, leverancier selecteren en aankoop plaatsen, evaluatie van prestatie na aankoop. Binnen dit proces
zijn diverse rollen mogelijk, deze worden niet altijd door verschillende personen ingevuld (Vliet van, V. 2011). Op dit proces zijn
verschillende aspecten van invloed. Het meest invloedrijke aspect is mate van risico, dit geldt bij een nieuwe aankoop (new task)
(Robinson, P.J., Faris, C.W., Wind, Y., 1967). Bij het positioneren van een nieuwe dienst voor de zakelijke markt wordt de mate van
risico beïnvloed door de omgeving, de organisatie en de aankoop. Ook van invloed zijn complexiteit van het proces en tijdsdruk.
De mate van risico kan wellicht worden verminderd door inzet van het ‘Country-of-Origin’ effect, een waargenomen kwaliteitslabel
(Lazarov, T., 2012).
5.2 Conclusie uit het veldonderzoek
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk beslissingsproces van Duitse Evenementenen Artiestenbureaus in de keuze van artiesten voor corporate events?
Uit het veldonderzoek blijkt dat kwaliteit, persoonlijk contact, maatwerk, houding en gedagsregels en een positieve evaluatie hoog
gewaardeerd worden. Het ‘Country-of-Origin’ effect wordt bevestigd in het bestaan maar wordt gezien als hulpmiddel, niet als
doorslaggevende factor bij de positionering en boeking van een nieuwe artiest. Nu uit het veldonderzoek is gebleken hoe de markt
het zakelijk beslissingsproces invult kan om antwoord te geven op deze vraag het best een samenvatting worden gegeven in
schematische vorm. Dit geeft een duidelijk overzicht van de fasen, de invulling van de fasen en de invloedaspecten. Er wordt in dit
schema rekening gehouden met de verschillen tussen grote en kleine evenementen- en artiestenbureaus, zoals dit verschil ook is
meegenomen in het veldonderzoek. Dit onderscheid wordt gemaakt om in hoofdstuk 7 ‘Advies’ tot een strategisch besluit te komen
met betrekking tot de positionering.
Dit schematische overzicht dat te zien is in figuur 13 op de volgende pagina geeft, aanvullend op bovenstaande resultaten, een
duidelijk antwoord op de centrale vraag van dit onderzoek: Welke invulling hebben de fasen van het zakelijk beslissingsproces van
Duitse Evenementen- en Artiestenbureaus in de keuze van artiesten voor corporate events?
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De kennisdoelstelling van dit onderzoek is dat het onderzoek bijdraagt aan het vergaren van kennis over de invulling van de fasen van
het zakelijk beslissingsproces van Duitse evenementen- en artiestenbureaus in de keuze van artiesten voor corporate events. Met
de uitwerking en bovenstaand schema is de centrale vraag beantwoord en de kennisdoelstelling behaald. Met deze kennis wordt in
hoofdstuk 7 advies gegeven voor de positionering van DamesDraaienDoor in de Duitse entertainmentmarkt voor corporate events.
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5.3 Vergelijking conclusies theoretische verkenning en veldonderzoek
In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de theoretische verkenning en de resultaten uit het veldonderzoek met elkaar vergeleken.
Op deze manier worden verbanden gelegd. Allereerst wordt gekeken naar positionering, dan naar de invulling van de fasen zoals die
in theorie is gevonden en zoals die blijkt uit het veldonderzoek, gericht op de specifieke markt. Daarna wordt gericht op de
aspecten die invloed hebben op het proces zoals ‘mate van risico’, ‘complexiteit’, ‘tijdsdruk’ en de vermindering van het risicogevoel,
het ‘Country-of-Origin’ effect.
Positionering
Positionering vraagt om een tweezijdige conclusie. Kleine bureaus onderschrijven een positionering op kwaliteit omdat zij niet wensen te concurreren op prijs. Voor kwaliteit dient de worden betaald. Kleine bureaus richten zich op maatwerk en zoeken daarmee
iets dat zij in de markt kunnen zetten dat niet op prijs kan worden beconcurreerd. Deze aanpak komt overeen met de theorie van
Kim en Mauborgne (2004) en Sinek (2010). Hieruit kan worden geconcludeerd dat positioneren vanuit kerncompetenties door kleine
bureaus wordt ondersteund. Grote bureaus willen eveneens graag kwaliteit maar letten daarbij wel op de prijs. Hoogste kwaliteit
tegen de laagste prijs is het devies, wat overeenkomt met het onderzoek van Robinson, Faris & Wind, 1967. Uit deze stelling kan
worden geconcludeerd dat positioneren vanuit kerncompetenties wel zinvol is maar dat ook moet worden gelet op de omgeving
vanwege de grote concurrentie en de prijsfocus. Grote bureaus werken met een combinatie van de ‘Inside-Out’ en ‘Outside-In’
benadering. Theorie bevestigt dat sommige dienstenorganisaties inzicht in de doelgroep en de concurrenten in de markt als noodzakelijk beschouwen (Indora, g.d.). Zij willen kwaliteit maar zijn toch ook georiënteerd op de omgeving, hierdoor past het MDC-model
van Riezebos en Van der Grinten (2011), waarbij ook doelgroep en concurrenten in kaart worden gebracht, in zijn volledige vorm
beter bij grote bureaus.
Invulling van het zakelijk beslissingsproces
De tweede conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat het proces niet uit acht maar uit vier en vijf fasen bestaat. Het
zakelijk beslissingsproces voor de Duitse markt voor zakelijke evenementen lijkt daardoor meer op het proces zoals Webster en Wind
(1972)en Sheth (1973) dit schetsen. Grote bureaus doorlopen in het algemeen vijf fasen en de kleinere bureaus vier. Inhoudelijk
zijn de stappen gelijk met het originele model. Bij de eerste twee fasen, ten tijde van de probleemherkenning en beschrijving van de
algemene behoeften, zijn bureaus niet betrokken, deze fasen spelen zich af bij de klant. Daarnaast slaan kleine bureaus de fase van
voorstellen opvragen over omdat hun portfolio veelal niet toereikend is voor een groot aanbod naar de klant, hierdoor hebben zij
hun artiesten helder in beeld en behoeven zij geen voorstellen op te vragen.
Selectie van artiesten
Ten derde kan worden geconcludeerd dat grote en kleine bureaus op andere wijze een artiest selecteren. Het proces gaat in feite niet
anders, maar de selectiecriteria zijn afwijkend. De selectiecriteria zijn afhankelijk van de visie, missie en doelstelling van het bureau
(Thakur, S., Edwards, G. 2011). Grote bureaus handelen in overeenstemming met de theorie van Robinson, Faris en Wind (1967), zij
selecteren artiesten op basis van hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs. Kleine bureaus zetten in op kwaliteit, zij zijn er geen voorstander van om met de prijs de klant tegemoet te komen, maar komen de klant liever tegemoet door middel van flexibiliteit binnen
de act, zoals een andere samenstelling die wel binnen het budget past. Een ander criterium dat de moeite waard is te noemen is
het selectiecriterium gedragsregels en houding. Dit criterium wordt door kleine bureaus aangehaald als belangrijk selectiecriterium.
Kleine bureaus zijn van mening dat kwaliteit niet enkel op het podium van belang is maar ook buiten het podium, in de algemene
omgang. Gedragsregels en houding is volgens de kleine bureaus niet alleen een externe factor maar ook en interne factor, omdat
voor kwaliteit alle medewerkers achter het concept dienen te staan en initiatiefrijk moeten handelen. Wanneer zij allen een initiatiefrijke houding hebben, representatief zijn en worden gewaardeerd voor hun inzet dan heeft dit aspect een positieve invloed op
het beslissingsproces (Kim, W.Chan & Mauborgne, R., 2004).
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Kenmerken markt
Ten vierde kan worden geconcludeerd dat er binnen de Duitse entertainmentmarkt voor corporate events wordt gewerkt met een
Decision Making Unit (DMU) (Kotler, P., 1967). Er is volgens theorie sprake van een formele managementstijl met een sterke
hiërarchie (Lenz, M., 2014). Het veldonderzoek stemt hierin overeen en onderschrijft de theorie. De markt is sterk hiërarchisch. Het
proces wordt ingevuld door verschillende personen die allen een eigen functie hebben. Er is altijd één persoon die de autoriteit heeft
tot het nemen van de beslissing, dit is de hoogste baas of de verantwoordelijke voor het desbetreffende project. Door de formele
managementstijl en de hiërarchie is het proces zeer intensief en bevat het veel contactmomenten.
Mate van risico
Naast deze vier conclusies kan worden gesteld dat mate van risico inderdaad een rol speelt bij het boeken van een nieuwe artiest.
Uit de theoretische verkenning blijkt dat mate van risico beslissende invloed uitoefent op het beslissingsproces, wanneer dit proces
is gericht op een nieuwe aankooptaak (Robinson, P.J., Faris, C.W., Wind, Y., 1967). De mate van risico wordt aangedreven door de
complexiteit en de tijdsdruk van het proces. Daarnaast is het van belang of er een eerdere relatie bestaat (Robinson, P.J., Faris, C.W.,
Wind, Y., 1967). Het veldonderzoek concludeert in overeenstemming met de theorie dat mate van risico inderdaad een significante
invloed heeft op de keuze voor een nieuwe artiest, dat het proces intensief en complex is en dat er moet worden gehandeld onder
grote tijdsdruk. Wanneer een evenement kort vooraf wordt georganiseerd stijgt de tijdsdruk en wordt eerder gekozen voor een
bestaande relaties, een artiest waarmee eerder is gewerkt. Tot slot is er onderscheid te maken in de mate van risico die de diverse
bureaus ervaren. De grote bureaus ervaren een grotere mate van risico bij een nieuwe artiest. Dit is te verklaren door hun grote
portfolio, waaruit zij genoeg te kiezen hebben om de klant aan te bieden. Hierdoor neemt een groot bureau niet graag risico. Een
klein bureau ervaart in mindere mate risico, omdat zij met een beperkt portfolio eerder gedwongen worden artiesten buiten hun
netwerk aan te spreken om aan de wensen van de klant te voldoen.
Risico-verminderende factoren
Ten slotte kan worden geconcludeerd dat er voor de risico-verminderende factoren zoals het ‘Country-of-Origin’ effect en ‘bestaande relaties’ eveneens een tweeledige conclusie geldt. Zowel de grote als kleine bureaus bevestigen het bestaan van het ‘country-of-Origin’ effect. Echter geven de grote bureaus aan dat het effect van geringe invloed is. De kleine bureaus zien het effect wel
als een effectief hulpmiddel, maar niet als doorslaggevende factor. Zij geven aan dat muzikanten uit Nederland als kwalitatief hoog
worden aangeschreven omdat de conservatoria in Nederland hoog aanzien genieten. Deze visie genereert een soort kwaliteitslabel
voor Nederlandse muzikanten in het algemeen. Dit komt overeen met de theorie van Verlegh en Steenkamp (2001). Daarnaast
wordt Nederland geassocieerd met Dancemuziek. Het ‘Country-of-Origin’ effect is hiermee een indicatie voor kwaliteit, veiligheid,
betrouwbaarheid en duurzaamheid. Dit vermindert het gevoel van risico (Lobb et al., 2007). In de theoretische verkenning blijkt dat
experts deze associatie met Dancemuziek al eerder hebben onderschreven (Lazarov, T., 2012). Wellicht is de toeschrijving van het
effect door kleine bureaus gefundeerd omdat zij selecteren op kwaliteit en vanwege het feit dat zij eerder zijn aangewezen op het
aantrekken van nieuwe artiesten door hun kleinschalige portfolio.
Bestaande relaties en referenties worden door beide soorten bureaus als belangrijk omschreven, zoals ook wordt omschreven in het
selectieproces van artiesten. Een bestaande relatie zorgt voor vertrouwen en wordt aangewend wanneer complexiteit en tijdsdruk
toenemen (Johnston, W.J., Lewin, J.E., 1996). Een ander belangrijk aspect binnen een bestaande relatie is dat er een referentie kan
worden opgevraagd. Grote bureaus focussen daarbij meer op online middelen zoals films en foto’s. Kleine bureaus zetten liever in op
persoonlijk contact. Zij bouwen het liefst een eigen referentiekader op door in persoon te gaan kijken bij een optreden of een contact
te raadplegen, alvorens een artiest te boeken. Dat de artiest de boeker uitnodigt en hierin initiatief toont, is van belang. Hiermee valt
samenvattend te zeggen dat een netwerk van groot belang is.
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[ Hoofdstuk 6: Discussie ]
Dit hoofdstuk biedt een terugblik op het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek verbeterd zou kunnen
worden. Ten eerste wordt de betekenis van de conclusie ter discussie gesteld en daarna wordt een kritische blik geworpen op het
verloop van het onderzoek.
6.1 Betekenis van de conclusie
De conclusie maakt onderscheid in grote en kleine bureaus. Dit onderzoek is een exploratief, kwalitatief onderzoek. Dit betekent
dat het niet generaliseerbare resultaten oplevert. Zoals eerder in dit onderzoek aangegeven is de markt voor evenementen- en
artiestenbureaus een vrije markt, of een vrij beroep. Dit betekent dat niet alle bureaus dezelfde werkwijze hanteren. De resultaten
uit de theoretische verkenning en het veldonderzoek kwamen in grote lijn overeen. Dit betekent dat de visie op positionering en de
invulling van het zakelijk beslissingsproces van de markt aansluit bij dat wat in theorie wordt beschreven. Echter door de aard van
de markt kan er niet worden gegeneraliseerd, het is meer een oriëntatie op het onderwerp dat voor dit advies is opgesplitst in twee
hoofdgroepen: grote en kleine evenementen- en artiestenbureaus.
Uit de theoretische verkenning is een conceptueel model ontstaan. Dit conceptuele model is na veldonderzoek aangevuld met de
codes vanuit de interviewanalyse. Dit model is toepasbaar voor positionering bij kleine bureaus omdat er in het conceptueel model
voor is gekozen niet te richten op concurrenten. Grote bureaus, zo blijkt uit de resultaten en de conclusie, doen dit in bepaalde mate
wel. Geheel sluitend zal het model wellicht niet worden omdat de markt dusdanig vrij is dat er diverse werkwijzen te benoemen zijn.
Maar om het conceptueel model in hogere mate generaliserend te maken dient diepgaander onderzoek te worden gedaan naar de
werkwijze van bureaus en dienen meerdere trajecten te worden opgenomen in het conceptueel model. Het vervolgonderzoek dient
het conceptueel model aan te vullen en te toetsen over de gehele populatie.
6.2 Verloop van het onderzoek
Het onderzoek is goed verlopen. Wel zijn er suggesties voor verbetering. Vanwege de openheid van de markt, zijn er meer
handelswijzen te onderscheiden dan in dit onderzoek zijn aangeduid. Het is daarom de vraag of vijf interviews voldoende sluitend
is. Met een langer tijdpad waren meer diepte-interviews wenselijk geweest. Er is verzadiging opgetreden na vijf interviews omdat
er geen nieuwe antwoorden naar voren kwamen bij zowel de grote als de kleine bureaus, maar er is niet uit te sluiten dat dit op
toeval berust.
Er is getracht subjectiviteit in de diepte-interviews te vermijden maar dit is niet geheel uit te sluiten. Wederom vanwege de openheid
van de markt hebben bureaus een eigen werkwijze en daarmee een eigen kijk op onder andere de invloedaspecten. De mate van
invloed van dergelijke aspecten wordt gestuurd door de markt maar kan op bepaalde punten afwijken voor de diverse bureaus door
middel van hun eigen handelswijze.
De waaromvraag die met de Laddering-techniek is toegepast bij de diepte-interviews bleek in de praktijk lastig inzetbaar omdat
grotendeels wordt gevraagd naar feiten. Bij het onderzoeken van de invloedaspecten was de techniek beter inzetbaar. Een goed of
slecht voorbeeld bleek daarnaast beter te werken bij het vragen naar de invloed van het ‘Country-of-Origin’ effect doordat
respondenten daardoor een duidelijker beeld kregen van de materie. Echter zorgde dit ook voor een hang naar subjectiviteit.
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[ Hoofdstuk 7: Advies ]
In dit hoofdstuk wordt een advies gegeven voor de positionering van DamesDraaienDoor in de Duitse markt voor corporate events.
Dit advies bevat allereerst twee aanbevelingen die volgen vanuit de resultaten en conclusie waarna een concept en
communicatiestrategie worden gepresenteerd. Dit advies is een antwoord op het praktijkprobleem. Daarom wordt in dit hoofdstuk
teruggekoppeld naar de praktijkdoelstelling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
7.1 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden twee aanbevelingen gedaan voor de positionering van DamesDraaienDoor in de Duitse markt voor corporate events. Het is gebleken dat risico wordt ervaren bij de boeking van een nieuwe artiest. De aanbevelingen zijn erop gericht
dit risico te verminderen. De aanbevelingen zijn gevormd aan de hand van een conceptueel model zoals dit is gepresenteerd in
hoofdstuk 2.2.C. De uitwerking van dit conceptueel model is te vinden in bijlage 2.3. De aanbevelingen zijn vervolgens uitgewerkt
in de vorm van een concept en communicatiestrategie. Het concept en de strategie zijn te vinden in hoofdstuk 7.2 concept en 7.3
communicatiestrategie.
Kleine bureaus hechten veel waarde aan kwaliteit. Zij geven daarnaast aan dat er in Duitsland een sterke fixatie is op prominenten.
In dit onderzoek is gekozen voor gebruikmaking van de ‘Blue Ocean Strategy’ van Kim en Mauborgne (2004) waarbij concurrenten
irrelevant worden gemaakt. Hieruit volgt de keuze voor een focus op kleine bureaus.
7.1.A. Aanbeveling 1: DUTCH DANCE DIVAS
Uit de respons van kleine bureaus blijkt dat het ‘Country-of-Origin’ effect als hulpmiddel kan worden ingezet bij de positionering in
de Duitse markt. Het ‘Country-of-Origin’ effect dient als een kwaliteitslabel.
Kwalitatieve muzikanten
Uit het onderzoek is gebleken dat Nederlandse muzikanten hoog aanzien genieten in de Duitse markt. Nederlandse conservatoria
staan hoog aangeschreven. ‘Holländer sind gute Musiker‘ is een uitspraak die hierover meermalen is gedaan. Alle dames binnen
het concept zijn hoogopgeleid (HBO/universiteit) en hebben bijna allemaal een conservatoriumopleiding afgerond. Daarnaast zijn
zij allen professioneel muzikant. Uit het onderzoek blijkt dat kleine bureaus prijs als vastgesteld factor zien. Zij gaan flexibel om met
de invulling van het entertainment, maar er wordt niets afgedaan aan de prijs. Daartegenover dient wel een hoge mate van kwaliteit
te worden geboden. Doordat de dames binnen het concept allen hoogopgeleid zijn en de Nederlandse conservatoria hoog aanzien
genieten is het aan te bevelen dit feit mee te nemen in de communicatie.
Enkel vrouwen
Door bureaus wordt aangegeven dat er meer concepten zijn met enkel vrouwen, maar dat de kwaliteit vaak te wensen overlaat. Het
aspect dat communiceert dat er kwalitatief hoogstaande Nederlandse muzikanten werkzaam zijn binnen het concept is een eerste
strategische factor. Dat het concept enkel uit vrouwen bestaat is een strategische keuze. De DJ wereld is een door mannen
gedomineerde wereld zoals is besproken in hoofdstuk 1.1. Door juist met enkel vrouwen de markt te betreden wordt dit stigma
doorbroken. Zoals gezegd is enkel de inzet van vrouwen niet langer onderscheidend, maar in combinatie met een kwaliteitsgarantie
is het een strategisch succesvolle factor.
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7.2 Concept
Voor dit hoofdstuk is de theorie gebruikt uit het boek ‘Concept denken’ van Crucq – Toffolo en Knitel (2013). Het stappenplan voor
conceptontwikkeling dat wordt gebruikt in dit boek wordt tevens ingezet bij de ontwikkeling van het concept in dit onderzoek. Uit dit
boek geldt tevens als leidraad voor de ontwikkeling van dit concept. In dit advies is gekozen om de focus te leggen op het
Nederlandse Dancemuziek Een derde onderdeel van deze aanbeveling is de bekendheid van Nederlandse Dancemuziek. Zoals
aangegeven in hoofdstuk 1.1 stijgt de omzet van de Nederlandse export op dit vlak jaarlijks. In het onderzoek van Lazarov (2012)
geven enkele experts aan dat het ‘Country-of-Origin’ effect effectief zou zijn voor positionering van Dancemuziek in de Duitse markt.
De kleine bureaus binnen dit onderzoek gaven eenzelfde antwoord. Dancemuziek geniet wereldwijd grote bekedheid en de best
benoemde DJ’s zijn van Nederlandse origine. De bureaus geven aan dat het effect niet als doorslaggevende factor kan worden
ingezet. Er dient op meerdere manieren een hoge mate van kwaliteit te kunnen worden gegarandeerd. In combinatie met bovenstaand onderdeel dat zich richt op opleidingsniveau en waargenomen kwaliteit van muzikanten kan worden gesteld dat een duidelijke communicatie van het opleidingsniveau, het land van herkomst en het muziekgenre een strategische keuze is.
Hoe te communiceren? In alle facetten van het concept klinkt kwaliteit door. In het klantcontact, in de huisstijl, in de communicatiemiddelen en uiteraard in de prestatie op het podium. De naam DamesDraaienDoor is niet in te zetten in de Duitse markt. Daarom
dient een naam te worden gekozen die internationaal klinkt en die alle facetten behelst die hierboven zijn genoemd. De naam wordt
gecommuniceerd op de website, in de brochure, de flyer en in verdere communicatie. Een sterk organisatieverhaal waarbij deze
aspecten expliciet worden uitgewerkt kan versterkend werken.
7.1.B. Aanbeveling 2: Superstar Qualität
Kleine bureaus hebben een beperkt artiestenportfolio. Zij vertegenwoordigen vaak niet meer dan twee of drie acts en zetten zich
volledig in voor de acts die zij in hun bestand hebben. Er wordt door hen flexibel omgegaan met de invulling van het entertainment,
maar de prijs is een vastgestelde factor. De uitingen zoals die door alle respondenten van kleine bureaus worden ondersteund ‘wat
niets kost, is niets’ en ‘voor kwaliteit betaalt men’ kunnen hierbij worden aangedragen als garantie voor kwaliteit. Kleine bureaus
geven aan dat er naast hiërarchie in de Duitse markt, ook sprake is van een fixatie op prominenten. Prominenten zijn volgens de
respondenten van kleine bureaus supersterren in het land, ongeacht hoe lang het geleden is dat die persoon actuele bekendheid
genoot.
De inzet van een vrouwelijke superster
De fixatie op prominenten vraagt om de inzet van een superster. Om het concept kracht bij te zetten dient dit een vrouwelijke artiest
te zijn. De inzet van een vrouwelijke artiest met hoog aanzien kan het concept helpen groeien. Kleine bureaus hebben geen groot
netwerk. Met de focus op kleine bureaus kan daarom in de basis geen grote lancering worden verwacht. Echter met de inzet van
een vrouwelijke superster die wordt begeleid door de dames van het concept wordt het concept naar een hoger level getild. Ook bij
deze tweede aanbeveling geldt dat kwaliteit de ultieme focus moet zijn. Een prominente figuur geniet reeds hoog aanzien en daardoor stijgt de prijs van het concept. Hiertegenover dient wel kwaliteit te worden gegarandeerd. Door de speerpunten waarbij wordt
ingezet op een hoog opleidingsniveau (zoals besproken in de eerste aanbeveling) en de kwaliteit van de Nederlandse Dancemuziek
kan het concept samen met de superster worden gepositioneerd in de markt.
Hoe te communiceren?
De lancering van een prominent, of zoals hier genaamd ‘superster’, die gaat optreden is een factor die voor grote media-aandacht
zal kunnen zorgen. Deze aanbeveling is erop gericht om het concept vast de verbinden aan de inzet van de prominent. Dit betekent
dat in wisselende samenstellingen, afhankelijk van de wensen van de klant, samen met de prominente artiest wordt opgetreden. Het
is van belang het concept al tijdens de eerste lancering mee te nemen in de communicatie zodat het concept de beperkingen van
een klein netwerk omzeild en direct de aandacht geniet. De aandacht kan online worden gegenereerd, maar ook in gedrukte media.
Zoals diverse respondenten aangeven in het veldonderzoek staat gedrukte media zoals de krant in Duitsland nog altijd hoog in het
vaandel en is een vermelding in de krant een medium dat interesse opwekt in de Duitse evenementenmarkt.

Het doel is verminderen van de mate van risico zoals dat wordt waargenomen door de doelgroep. De methode daarvoor is afgeleid
uit de resultaten van de theoretische verkenning en het veldonderzoek.
Crucq-Toffolo en Knitel (2013) hanteren drie stadia voor het ontwikkelen van een concept, namelijk:
1. Het slapende concept: de essentie van de visie
2. Het ontwakende concept: de visie concreet gemaakt door deze te vertalen in een conceptnaam of oneliner.
3. Het levende concept: oprichting van de kern van de visie in alle conceptdragers: product of dienst, organisatie, fysieke
omgeving, netwerk en communicatie (Crucq-Toffolo, G. & Knitel, S. 2013)
Alle stadia zijn erop gericht tot een duidelijk concept te komen dat de mate van risico vermindert. De conceptnaam wordt
internationaal en aangescherpt evenals de communicatie-uitingen.
7.2.A. Het slapende concept
Het slapende concept bevat de visie. Dit is de kern die beschrijft waarom het concept bestaat. Een visie is een houding ten opzichte
van of een visie op een product, dienst, persoon of de wereld. Het slapende concept wordt alleen intern ontwikkeld en gecommuniceerd en is dus niet bedoeld voor externe communicatie. Voor het ontwikkelen van een visie worden er allereerst twee vragen
gesteld. Deze vragen zijn: (1) Wat zie ik?, (2) Wat denk ik? (Crucq-Toffolo, G. & Knitel, S. 2013).
Wat zie ik?
DamesDraaienDoor ziet dat haar doelgroep, de kleine artiesten- en evenementenbureaus in de Duitse markt veel waarde hechten
aan kwaliteit, houding en gedragsregels en aan persoonlijk contact. De focus lift hierbij vooral op kwaliteit. Er is een hoge mate van
hiërarchie in de Duitse markt en er is een fixatie op prominenten. De zaken die DamesDraaienDoor laten aansluiten bij die waarden
zijn: (1) hoogopgeleide muzikanten, (2) enkel vrouwen, (3) grote bekendheid Nederlandse dancemuziek. Daarnaast is de
aanbeveling gedaan om een prominente figuur in te zetten bij de lancering van het concept in de Duitse markt doordat er een fixatie
op prominenten heerst in die markt.
Wat vind ik?
Visie: Kwaliteit wordt weerspiegeld door de inzet van hoogopgeleide, vrouwelijke muzikanten uit Nederland en door de bekendheid
van Nederlandse dancemuziek en de inzet van een prominente persoon.
Toelichting visie:
DamesDraaienDoor vindt dat het concept een weerspiegeling is van de waarden die heersen bij de doelgroep en in de doelmarkt.
Niet alleen de uitstraling van de dames is van belang, ook al wordt uitstraling genoemd als een van de belangrijkste waarden. Juist
de focus op opleidingsniveau en herkomst zijn van belang.
7.2.B. Het ontwakende concept
Stap twee is het ontwakende concept waarin de visie concreet wordt gemaakt door deze te vertalen in een conceptnaam of oneliner
(Crucq-Toffolo, G. & Knitel, S. 2013).
Dames Draaien Door --.> DutchDanceDivas
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Toelichting op de conceptnaam:
De conceptnaam is een internationale naam die alle waarden van het concept DamesDraaienDoor behelst die zijn te verbinden
met de waarden van de doelgroep. De naam die hiervoor is gekozen luidt: DutchDanceDivas. Er is overwogen te kiezen voor Damen
Drehen Durch maar ‘doordraaien‘ is een woord dat op teveel verschillende manier kan worden uitgelegd. In de Nederlandse taal is
dit een pakkende woordspeling, maar internationaal niet. DutchDanceDivas is geschikt omdat het alle bovengenoemde kwaliteitsgaranties behelst. Dutch verwijst naar het land van origine, Dance verwijst naar het muziekgenre, Divas verwijst naar het aspect dat
er enkel vrouwen werken binnen het concept. Kwaliteit wordt niet expliciet genoemd maar is impliciet wel opgenomen vanwege het
feit dat Nederlandse muzikanten, evenals Nederlandse Dancemuziek aanzien en bekendheid genieten.
Kernwaarden van het concept
De kernwaarden zijn ‘kwaliteit’, ‘all-female’, ‘Nederlands’ en ‘Dancemuziek’.
7.2.C. Het levende concept
Tijdens stap 3, het levende concept, is de kern van de visie verwerkt in alle conceptdragers, namelijk product of dienst, organisatie,
fysieke omgeving, netwerk en communicatie. Deze dragers brengen het concept tot leven voor de doelgroep. (Crucq-Toffolo, G. &
Knitel, S. 2013).
Dienst/Product
DamesDraaienDoor heet in de Duitse markt DutchDanceDivas. Het land van herkomst wordt duidelijk gecommuniceerd, evenals de
kwaliteitsgarantie door de opleiding van de dames. Het product zelf blijft onveranderd. DutchDanceDivas is een agency die
vrouwelijke DJ’s en artiesten aanbiedt in diverse samenstelling. De naam evenals het organisatieverhaal worden expliciet
gecommuniceerd op de website, in de brochure en de flyer.
Organisatie
Aan de organisatie zelf wordt niets aangepast. Er dient zorg te worden gedragen voor de interne focus, waarbij het van belang is dat
alle betrokkenen de volledige inzet geven. Dit is in overeenstemming met de theorie van Kim en Mauborgne (2004).
Fysieke omgeving
De fysieke omgeving verschuift van de Nederlandse markt naar de Duitse markt. Echter blijft de doelgroep hetzelfde, namelijk
corporate events. De samenwerking met de kleine bureaus als tussenpersoon is nieuw, echter liggen de waarden door dit concept
zodanig op één lijn dat een samenwerking goed moet kunnen verlopen.
Netwerk
DamesDraaienDoor kan om een extra kwaliteitslabel af te geven de samenwerking aangaan met een prominente figuur. De fixatie op
prominenten in de Duitse markt ondersteund deze keuze. Voorwaarden voor een dergelijk persoon is dat de persoon vrouw is,
muzikant is, van Nederlandse origine is en grote bekendheid geniet in Duitsland.
Communicatie
De manier waarop dit concept wordt gecommuniceerd is erg belangrijk. Daarom is de communicatiestrategie in hoofdstuk 7.3
‘Communicatiestrategie’.
7.3 De communicatiestrategie
Voor de Duitse markt is het een stap om nieuwe artiesten uit het buitenland aan te nemen. Zij ervaren een mate van risico. De
drempel ligt hoog door de complexiteit en de tijdsdruk. Hoewel de waarden van DamesDraaienDoor stroken met de waarden die de
doelgroep aankaart als waardevol wordt er toch een mate van risico ervaren. Om die klook te dichten wordt de volgende communicatiestrategie ingezet.De communicatiestrategie is een perceived quality communicatie. Het gaat hierbij niet om échte kwaliteit
maar om waargenomen kwaliteit. De aspecten waarop de Duitse markt kwaliteit, en dus een verminderd risico ervaart, worden
expliciet gecommuniceerd.
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Deze aspecten zijn nogmaals: hoogopgeleide muzikanten uit Nederland, enkel vrouwen, de wereldwijde bekendheid van de
Nederlandse Dancemuziek en de inzet van een prominente figuur van Nederlandse origine met hoog aanzien in de Duitse markt.
Hieronder zijn enkele communicatiemiddelen die aansluiten bij deze strategie uiteengezet:
Website
Er wordt een volledig Engelstalige en Duitstalige website gelanceerd waarop de vier factoren in de communicatiestrategie expliciet
worden gecommuniceerd. Bij een organisatieverhaal kan deze strategie worden ingezet.
Video
Ook in een video kunnen de waarden worden gecommuniceerd. Zeker met de inzet van een prominente figuur kan een video een
media-boost geven.
Brochure en flyer
In de brochure en flyer wordt eveneens de communicatiestrategie doorgevoerd.
Krant en social media
Uiteraard is een social media campagne waarbij de grootse lancering wordt getoond aan de wereld een logische keuze in de huidige
maatschappij. Echter blijkt uit het onderzoek dat ook gedrukte media zoals vaktijdschriften en kranten nog altijd hoog aanzien
genieten in de Duitse markt. Berichtgeving met de lancering en de genoemde waarden kan eveneens aandacht creëren.
7.4 Terugkoppeling op de praktijkdoelstelling
Het praktijkdoel van dit onderzoek is een strategische positionering van het concept DamesDraaienDoor in de Duitse markt. De
‘Inside-Out’ benadering is hiervoor het meest geschikt. Er wordt met name waarde gehecht aan kwaliteit. De resultaten en
conclusies hebben kennis gegeven over hoe een dienst voor de zakelijke markt het best kan worden gepositioneerd in de beoogde
doelmarkt. Met deze kennis is een advies gegeven wat bestaat uit een concept en een strategie. Wanneer de mate van risico kan
worden verminderd door de inzet van het ‘Country-of-Origin’ effect en de inzet van een prominente figuur is de doelgroep eerder
geneigd over te gaan tot de boeking van een nieuwe artiest. Door de inzet van bovenstaand concept en de juiste communicatiestrategie die in alle communicatiemiddelen wordt ingezet, zal de praktijkdoelstelling worden behaald.
7.5 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Betreffende onderzoek levert niet alleen antwoorden op. Er zijn ook vragen gerezen naar aanleiding van het onderzoek. In dit
hoofdstuk zijn tot slot aanbevelingen gegeven voor toekomstig onderzoek.
Conceptueel model
Het onderzoek is een exploratief onderzoek; hierdoor biedt het slechts een oriëntatie op het onderwerp. Uit deze oriëntatie is een
conceptueel model ontstaan, wat vervolgens is aangevuld met codes uit de analyse van de interviews. Dit model is later getoetst.
Het model dient nader te worden getoetst zodat de resultaten beter gegeneraliseerd kunnen worden over de populatie. De Duitse
evenementenmarkt is dusdanig complex dat dit onderzoek niet alle facetten heeft weten te vatten. Het conceptueel model biedt een
goede basis maar omvat niet alle mogelijke werkwijzen van de diverse bureaus
Resultaten afhankelijk van grootte bureau
De resultaten in dit onderzoek blijken afhankelijk van de grootte van de bureaus. De respondenten van grote bureaus gaven andere
antwoorden dan de respondenten van de kleine bureaus. De doelgroep kleine bureaus is afgebakend als ‘een bureau met niet meer
dan twee à drie artiesten in het portfolio’. Grote bureaus zijn echter niet zo sterk gekaderd. Er zijn vele gradaties in bureaus. Toekomstig onderzoek zou er daarom allereerst op gefocust moeten zijn de doelgroep nader op de splitsen en af te kaderen.
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