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Bij de bepaling van de verkoopprijs wordt
in bedrijf A het product met een memo
naar de afdeling Verkoop gestuurd om
het af te zetten bij retailers uit het klan-
tenbestand en een aantal prospects. De
afdeling Verkoop beargumenteert dat de
prijs niet te hoog mag zijn, wil de afne-
mer een nieuw product in overweging
nemen. Kostenberekeningen worden
gemaakt en er wordt een bescheiden
winstmarge op de geschatte kostprijs
geplaatst om de verkoopprijs te bereke-

nen. Ondanks tegenwerpingen van de
marketingmanager, speelt marktinfor-
matie hier een bescheiden rol. De koste-
ninformatie schetst volgens de directie
een veel eenduidiger beeld.
In bedrijf B zitten de R&D-, productie-,
verkoop-, inkoop- en kwaliteitsmanager
gezamenlijk om de tafel, net als toen er
beslissingen werden genomen over de
kwaliteit en productontwikkeling. Eerder

die dag bespraken ze bij de koffieauto-
maat al wat consumenten en retailers
precies willen en brainstormden ze over
hoe ze aan deze wensen tegemoet zouden
kunnen komen. Nu er een prijsbeslissing
dient te worden genomen, is de overeen-
stemming groot: men weet welke alterna-
tieven de consument overweegt en hoe de
consument deze kwaliteit kan waarderen
ten opzichte van de andere producten.
Argumenten dat de prijs niet te hoog mag
zijn omdat de productiemanager zijn
bezetting in de gaten moet houden, wor-
den door de kwaliteitsmanager gepa-
reerd: het product voorziet immers in een
ware behoefte bij de consument. Een te
lage prijs kan resulteren in een lagere
kwaliteitsbeleving, waardoor juist minder
in plaats van meer wordt verkocht.

Verkoop
Bedrijf A benadert retailers met de bood-
schap: “De consument wil meer kwaliteit,
wij hebben enige tijd intensief gewerkt
aan de kwaliteitsverbetering van ons pro-
duct. We hebben een scherp aanbod dat
u niet kunt weigeren.” Uiteindelijk zetten
ze flink wat af tegen een lage prijs.
In bedrijf B wordt daarentegen zorgvul-

Het waarderen van ketenpartners in kwaliteitsge

Hoezo waarderin

De mogelijke verkoopprijs wordt aan
de onderkant begrensd door de kos-
ten en aan de bovenkant door de
waarde. De waarde verwijst naar dat
‘wat het waard is voor de klant’ of ‘de
maximumprijs die de klant bereid is te
betalen’. Zowel bedrijf A als B zetten
een product op de markt dat een
hogere kwaliteit biedt dan dat van de

concurrentie. Bedrijf A baseert de
prijs van dat product op de kosten,
terwijl bedrijf B kijkt naar de prijs van
de concurrent (referentieprijs) en de
extra waarde. Hierdoor komt men op
een hogere prijs en dus een hogere
marge uit dan bedrijf A, terwijl het
product nog steeds aantrekkelijk
geprijsd is voor de klant [1].
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Bij de bepaling van de verkoop-
prijs wordt in bedrijf A het pro-
duct met een memo naar de
afdeling Verkoop gestuurd, ter-
wijl in bedrijf B de R&D-, pro-
ductie-, verkoop-, inkoop- en
kwaliteitsmanager gezamenlijk
om de tafel gaan zitten.
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dig gekeken naar welke retailers om wel-
ke redenen baat zouden hebben bij het
kwalitatief hoge product van bedrijf B.
Deze worden het eerst benaderd. De ver-
kopers van bedrijf B kennen het assorti-
mentsbeleid van de retailer en wijzen op
het belang van het product voor de retail-
er. Hoewel de prijs op het eerste gezicht
wat hoog lijkt, is het product voor de
retailer nog altijd meer waard: ook deze
kan er zijn voordeel mee doen. Hoewel
sommige retailers in het begin wat huive-
rig zijn, wordt er niet gemarchandeerd
met de prijs. Op een tegenbod van een
retailer die de prijs wil betalen die het nu
aan een concurrent van bedrijf B betaalt
voor een mindere kwaliteit, wordt niet
ingegaan. De verkoper van bedrijf B kijkt
nog eens goed naar de betalingsvoorwaar-
den en om te laten zien dat het bedrijf
ernst is met dit product bij deze retailer
neemt het een deel van de afzetrisico’s op
zich in ruil voor een hogere beloning wan-
neer het product een succes wordt.

Inkoop
Bedrijf A weet dat de marges op het pro-
duct krap zijn, iedere euro in de totstand-
koming van het product telt daarom. De

inkopers krijgen opdracht wat te beknib-
belen op de kosten van toeleveranciers.
Door slim te onderhandelen en handig
gebruik te maken van prijsfluctuaties,
worden er een paar dubbeltjes extra ver-
diend. Dit draagt allemaal bij aan het kort-
etermijnbedrijfsresultaat van bedrijf A.
In bedrijf B onderkent men de belangrij-
ke positie voor de toeleverancier in de
kwaliteit van het product. Een langeter-
mijnrelatie met de toeleveranciers die
bijdragen aan de kwaliteit, is daarom van
strategisch belang. De inkopers van
bedrijf B waarderen de toeleverancier
zoals men zelf ook de waardering vraagt
van de retailer en de consument. De ver-
schillende toeleveranciers worden tegen
elkaar afgewogen en de toeleverancier
krijgt een prijs gebaseerd op de prijs van
concurrenten en de extra waarde die men
levert. De prijsdiscussies gaan niet over
de dubbeltjes, maar over welke prijzen
van concurrenten het eerlijkst zijn om te
hanteren en wat de bijdrage van de toele-
verancier precies is in de waardeproposi-
tie die aan de consument wordt geleverd.
Er wordt onderhandeld over hoe risico’s
en fluctuaties op de lange termijn kun-
nen worden verdeeld. Omdat de kwaliteit
constant moet zijn, moet de prijs dat vol-
gens bedrijf B ook zijn.

Achtergronden van A en B
Hoewel kwaliteit over het algemeen de
belangrijkste voorspeller van de financië-
le prestaties van een bedrijf is [1], blijft de
kwaliteitsstrategie vaak beperkt tot pro-
ductontwikkeling en productie. Bedrijf A
is hier een typisch voorbeeld van, terwijl
in bedrijf B de kwaliteitsstrategie zich
tevens uitstrekt tot de waardering van
ketenpartners. Het proces van prijsbepa-
ling op basis van klantwaarde speelt daar-
in een centrale rol. Omdat het bedrijf
waarde creëert voor de afnemer en deze
duidelijk communiceert, ontvangt het een
prijs die overeenkomstig is met de gele-
verde waarde [2]. Hierdoor kan het
bedrijf toeleveranciers ook weer belonen
met de waarde die zij leveren [3].
Het uiteindelijke verschil tussen A en B
zit hem in de marktgerichte cultuur van
bedrijf B. Een dergelijke cultuur door-

spekt de bedrijfsprocessen met marktin-
formatie waardoor er een superieur
begrip ontstaat van de waardepercepties
van de consument [4]. Uit onderzoek is
dan ook gebleken dat marktgerichte
bedrijven in vrijwel alle opzichten beter
presteren dan hun concurrenten [6]. Een
kwaliteitsstrategie die niet is geworteld
in een marktgerichte cultuur, zal dan ook

niet in alle bedrijfsprocessen consistent
worden doorgevoerd [1]. Bedrijven die
het waarderen van ketenpartners niet
onder de knie hebben, zullen minder
worden beloond voor de waarde die zij
creëren voor de afnemer [7].
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