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Marketing en communicatie in een recessie: gerichte inzet op basis van 
strategische keuzes (1) 
 
Inleiding 
Het is duidelijk: het gaat economisch nog steeds slecht. Bedrijven moeten omschakelen van opereren 
in een booming economie naar die in een recessie. Maatregelen moeten worden getroffen. 
 
De eerste reactie bij tegenwind: bezuinigen. Vooral op marketing en communicatie. Dat is  makkelijk: 
duidelijk wat het kost, niet precies wat het opbrengt en het afbreukeffect van de bezuiniging is niet 
direct zichtbaar. Bovendien is volgens velen de helft van elke euro die hieraan gespendeerd wordt 
sowieso weggegooid. 
 
Maar laten we even nadenken vóórdat we voor mensen en organisatie ingrijpende maatregelen 
treffen. Dat moet wellicht gebeuren, maar dan graag weloverwogen. 
 
Rendement en toekomstige positie zijn essentieel 
Waar gaat het in het bedrijf eigenlijk om? De groei? De aandeelhouderswaarde? Het rendement? De 
toekomstige marktpositie van het bedrijf? 
 
Aandeelhouderswaarde is verworden tot een korte termijn doelstelling en daardoor tegengesteld aan 
de autonome continuïteit van het bedrijf. Minder vaak is het een áfgeleide van de continuïteit en de 
soliditeit van het bedrijf. 
 
De groei – in marktaandeel of opbrengst - is soms een middel tot een doel, bijvoorbeeld om een 
gezond draagvlak voor vaste kosten te borgen. In de praktijk wordt groei het echter een doel op zich. 
Bovendien blijkt deze groei vaak een masker. Als de groei wordt gecorrigeerd voor fusies en 
prijsindices en zodoende de groei van de kernactiviteiten overblijft, dan valt deze meestal tegen. 
 
Het gaat om het rendement en de toekomstige positie, dus om de continuïteit van het bedrijf. Deze 
factoren vormen de échte waarde van het bedrijf. Dit is overigens ook échte aandeelhouderswaarde – 
niet te verwarren met waarde voor fortuinjagers en speculanten!  
 
Hiertoe moeten eerst strategische keuzes worden gemaakt. Wat gaan we doen? Waarop gaan we 
onze aandacht en middelen richten? En wat doen we dus niet? 
 
Geld en andere middelen dienen alleen op de gekozen issues te worden ingezet – en niet op andere 
zaken. Dat levert direct veel op, en is beter dan begínnen met bezuinigingen om pas daarná te kijken 
wat er nog kan of gedaan moet worden… 
 
Core business , core competences en markt 
Ga daarom na wat de core business van het bedrijf is. Dat lijkt soms voor de hand te liggen, maar 
meestal levert de analyse toch verrassende resultaten op. Zeker bij wat oudere en grotere bedrijven 
die langzamerhand van alles opgepakt hebben. Definieer deze core business (opnieuw). Waar ging 
het ook alweer om? Welke franje is erin geslopen? Doe dit outside in, dus vanuit de 
marktontwikkelingen en de klantbehoeften. Vertaal op basis hiervan de core business naar - lange 
termijn - doelen en doelstellingen. 
 
Bepaal daarna de core competences van het bedrijf. De kernkwaliteiten. Ga na waar deze de core 
business voldoende ondersteunen en waar gaps bestaan. Bepaal welke acties nodig zijn en wat ze 
aan geld en andere middelen kosten. Hierop bezuinigen is dus strategisch onjuist!  
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Bestaande klanten: servicen of saneren? 
Het kost veel meer om nieuwe klanten te werven dan om bestaande te behouden. Een bekend 
gegeven, maar waarom gaat men hier zo slecht mee om? De reden is simpel: nieuwe klanten 
binnenhalen is sexier en men heeft de (verkoop)ervaring. Behoud van bestaande klanten vraagt 
echter structureel inzicht in de klanten en een gestructureerde follow up. Dus: 
- Breng de bestaande klanten in kaart. (Gebruik nu eindelijk al die data eens structureel…) 
- Breng hun behoeften en waarden in kaart 
- Bouw de bedieningsconcepten voor deze klanten 
- Lijn de organisatie hierop uit 
 
Onder bestaande klanten versta ik zowel de klanten waar momenteel zaken mee worden gedaan als 
de klanten uit het recente verleden. Inclusief de installed base: klanten die een product of dienst van u 
in gebruik hebben. Het kapitaliseren op deze klanten vergt een band. En dat laatste wordt vaak 
vergeten…. 
 
Voor het realiseren en onderhouden van deze band is gerichte, gestructureerde communicatie nodig. 
Met inhoud! Enkele praktische voorbeelden: 
- Klanttevredenheidsonderzoek op de “help us to help you” manier, inclusief commerciële 

responsmogelijkheden. 
- Inhoudelijke informatie, gericht op de behoeftesfeer. Ook als er niet direct iets verkocht 

wordt…Voorbeeld: gerichte fiscale info door financiële dienstverleners 
- Neem contact op met vroegere klanten die u uit het oog verloren heeft. 
 
Bezie welke klanten de recessie zullen doorstaan – en welke niet. En ook welke klanten niet goed 
blijken te passen bij hetgeen het bedrijf kan bieden. Bezuinig vervolgens op déze klanten – of neem 
echt afscheid. 
 
Als u tóch overweegt om nieuwe klanten te werven, doe dat dan gericht. Op basis van de gekozen 
strategische richting en op basis van het profiel van de meest profijtelijke groepen (die u pas kent als u 
uw bestaande klanten en hun bijdragen in kaart heeft gebracht..). U heeft immers geen ruimte om 
middelen ongericht in te zetten! 
 
Deel 2: uw commerciële prijsbeleid en duurzame economische waarde 
Deel 3: uw verborgen kwaliteiten, de p van personeel en impact op uw communicatie 
 
Mr. Paul de Heer is managing consultant van Delphis Marketing & Management Consultancy. Deze serie artikelen is gebaseerd 
op een eerdere presentatie voor een 100-tal ondernemers in Nederland 
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Marketing en communicatie in een recessie: gerichte inzet op basis van 
strategische keuzes (2) 
 
In deel 1 ging de auteur in op rendement en toekomstige positie van uw bedrijf, de verhouding tussen core business, core 
competences en de markt alsmede de vraag: bestaande klanten servicen of saneren? 
 
Commercieel prijsbeleid zonder afbreukrisico 
Analyseer wat elke activiteit kost en wat deze opbrengt. Bepaal de bijdrage van klanten aan omzet, 
maar vooral aan het rendement. Absoluut en relatief. Neem ook het debiteurenbeleid hierin mee. 
Resultaat: 
- U heeft eindelijk inzicht in de werkelijke kosten en subsidies tussen producten en diensten 

onderling – en zult versteld staan van het resultaat.. 
- U ziet wat er van uw prijsstrategie in de praktijk terechtkomt. Met name door wildgroei in bonussen 

en speciale regelingen – waarvoor de reden vaak allang niet meer bestaat - zakt de rentabiliteit in 
de praktijk dramatisch en structureel. 

 
Bepaal de profijtelijke klanten. Cluster ze. Bepaal de bedieningsconcepten alsmede de kosten en 
opbrengsten ervan. Herzie de uit de hand gelopen kortingssituaties. Zoek naar alternatieve bediening 
voor onrendabele klanten – of neem afscheid. 
 
Zet kortingen en andere voordelen stratégisch in. Bijvoorbeeld door een basis voor de vaste kosten te 
leggen door break even prijzen op langlopende, zekere contracten. Of door weloverwogen 
inputpricing. Maar ga er niet “commercieel” mee strooien. 
 
Pas op met kortingen of – nog erger – prijsverlagingen. Niet alleen komt u er moeilijk weer vanaf en 
heeft u zodoende uw marge structureel verlaagd. Maar u trekt alleen koopjesjagers, terwijl u juist 
vaste kanten wilt. En op uw vaste klanten maakt u nu minder rendement. Maar wellicht het 
allerbelangrijkste: breek uw product en merk niet af! Kwaliteit, status, exclusiviteit en andere waarden 
kosten nu eenmaal geld. De consument begrijpt dat. Bouw dan liever voort op uw imago door wat 
méér te bieden. Een productverbetering dus, of een passende premium. Alternatief: een aparte lijn als 
Euroshopper van Albert Heijn. Of een alternatief zelfstandig concept zoals de low budget carriers van 
grote, gevestigde maatschappijen. Maar pas ook dan op voor uitstralingseffecten op de andere lijnen 
of de (winkel)formule. 
 
Wilt u toch persé het prijsinstrument hanteren, doe dat dan creatief. En zonder negatieve 
bijwerkingen. Bijvoorbeeld door in kleinere of juist grotere eenheden aan te bieden. Zo verkocht 
Unilever tijdens een economische dip in India zeep in kleinere verpakkingen, maar met eenzelfde 
relatieve prijs. Toen de economie weer aantrok kon men weer grotere eenheden tegen de oude prijs 
aanbieden. Een “verdedigbare“ variant is een andere mogelijkheid. Denk hierbij aan goedkopere 
navulverpakkingen – op zich dezelfde, maar dan zónder zeeppompje. Ook kunnen de eigen kosten 
worden beperkt door de klant het werk te laten doen: internetbankieren onder het mom van gemak…. 
Een andere manier is de bekende financiering of uitgestelde betaling. Maar het is de vraag of ú dat op 
dit moment kunt trekken…. 
 
Wat de communicatie betreft: laat de klant zien wat u allemaal doet! Juist nú willen klanten waar voor 
hun geld! Ken hun wensen, laat zien dat u ze belangrijk vindt (klanttevredenheidsonderzoek) en maak 
uw diensten waardevoller. 
 
Legitimeer uw prijs op basis van voor de klant relevante zaken, waarmee de toegevoegde waarde 
blijkt! Een voorbeeld uit uw directe praktijk: een communicatieplan. Als uw communicatiebureau 
duidelijk maakt wát het allemaal doet om het plan specifiek voor úw situatie geschikt te maken en met 
welke branche-specifieke side effects hij rekening heeft gehouden bent u eerder van de toegevoegde 
waarde overtuigd dan wanneer deze zaken wel worden gedaan, maar niet blijken.  
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Voeg duurzame economische waarde toe 
Veel markten zijn verzadigd. Echt forse, rendabele autonome groei is daar niet te verwachten. 
Productinnovatie biedt slechts een korte termijn voorsprong. (Tenzij de innovatie wezenlijk is en 
beschermd kan worden, zoals bij geneesmiddelen.) Zoek het daarom liever in grotere toegevoegde 
waarde bij de oplossing voor het economische probleem van de klant. 
 
Een voorbeeld: u levert uw producten niet slechts op bestelling, maar gaat ook het voorraadbeheer en 
de bijbehorende administratie voor uw klant verzorgen. 
 
Door te redeneren vanuit deze economische context van de klant i.p.v. vanuit het product sec komen 
strategische kansen in beeld. Het product of dienst zelf is dan een deel van uw gehele, bredere 
propositie. 
 
Moet dit veel extra kosten? Niet persé: een hogere toegevoegde waarde rechtvaardigt ook een hogere 
prijs. Maar extra interessant wordt het als u gebruik maakt van uw verborgen kwaliteiten! 
 
Deel 3: uw verborgen kwaliteiten, de p van personeel en impact op uw communicatie 
 
Mr. Paul de Heer is managing consultant van Delphis Marketing & Management Consultancy. Deze serie artikelen is gebaseerd 
op een eerdere presentatie voor een 100-tal ondernemers in Nederland 
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Marketing en communicatie in een recessie: gerichte inzet op basis van 
strategische keuzes (3; slot) 
 
In deel 1 ging de auteur in op rendement en toekomstige positie van uw bedrijf, de verhouding tussen core business, core 
competences en de markt alsmede de vraag: bestaande klanten servicen of saneren? 
 
In deel 2 kwamen uw commerciële prijsbeleid en duurzame economische waarde aan bod. 
 
Gebruik uw verborgen kwaliteiten! 
Onder verborgen kwaliteiten verstaan we de kwaliteiten die een logisch gevolg zijn van het goed 
uitvoeren van uw core business. Denkt u hierbij aan zaken als  
- een sterk merk 
- een sleutelpositie in de waardeketen 
- marktinformatie 
- vaardigheden 
- expertise 
- infrastructuur 
 
Het gebruik hiervan heeft veel voordelen:  
- U heeft ze al: gebruik brengt relatief weinig extra kosten met zich mee 
- Het past binnen strategische scope van uw bedrijf, dus geen afdwaling van het gekozen pad 
- U levert een hogere toegevoegde waarde, met als resultaat 

- Een hogere opbrengst en marge per klant 
- Een sterkere band met de klant 
- Een plaats op een grotere markt 

 
Enkele praktijkvoorbeelden: het gebruik van een sterk merk voor het doen van aanverwante 
aanbiedingen (Harley Davidson, VT wonen), groothandels die opgebouwde marktinformatie proactief 
aanwenden en het overnemen van voorraadadministratie. 
 
Ga voor uzelf de mogelijkheden na. Wees creatief! Kijk ook eens goed waarom u zélf met bepaalde 
partijen zaken doet. 
 
De P van Personeel 
De bezuinigingen raken ook het personeel. Soms in de vorm van demotiverende en meestal niets 
opbrengende bevriezingen of verlagingen van salaris, bonus en pensioen over de hele lijn. Soms in de 
vorm van inkrimping van het personeelsbestand. De standaardreflex: 
- Uitzendkrachten eruit 
- Vacaturestop 
- Tijdelijke contracten niet verlengen 
- Last in first out 
- Ouderen eruit 
 
Dit lijkt praktisch en rationeel. Echter, zó wordt totaal geen rekening gehouden met de strategische 
keuzes van het bedrijf. Déze moeten leading zijn bij de keuzes. Dus: bepaal welke kwaliteit en 
omvang nodig zijn, wie van het huidige bestand voldoet of potentie heeft en bepaal vervolgens wie 
van de rest moet afvloeien. 
 
Bevéstig de blijvers en de hipo’s in hun positie! Het ergste wat u in deze tijd kunt hebben is onrust in 
de tent en het opstappen van de mensen die u juist wilde behouden! Communiceer daarom de 
legitimatie: de strategische keuzes. 
 
Breng het personeelsbestand ook vanaf de andere kant op de gewenste sterkte. Neem indien nodig 
nú ook keymen aan – die zijn nu wellicht goedkoop bij de concurrent weg te halen... 
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Wat betekent dit voor communicatie? 
We hebben al enkele specifieke communicatieaspecten aangestipt. Daarom op deze plaats enkele 
algemene aandachtspunten. 
 
Communiceer de gekozen richting, doelen en maatregelen naar álle stakeholders. Dit geeft 
- draagvlak bij personeel 
- vertrouwen bij bank, klanten en arbeidsmarkt 
- onderscheid ten opzichte van de concurrentie 
 
Communiceer gericht, goed en meetbaar. Dat is nú belangrijker dan ooit. U heeft immers geen geld 
óver! Richt u op de gekozen doelgroep op basis van het juiste gewenste effect. Bevestig in eerste 
instantie de band met uw klant en uw propositie. Richt u pas in tweede instantie op de wereld in het 
algemeen. 
 
Communiceer gestructureerd. Maak een écht objectief communicatieplan – en voer het consequent 
uit. 
 
Bepaal het communicatiebudget op basis van de doelen en doelstellingen. Maak het niet afhankelijk 
van de behaalde omzet. 
 
Áls u de middelen heeft, intensiveer dan juist de communicatie. Het is bewezen dat bedrijven die hun 
communicatie-inspanning in tijdens een recessie op peil hielden, na de recessie een voorsprong 
hadden op hun concurrenten. 
 
Mr. Paul de Heer is managing consultant van Delphis Marketing & Management Consultancy. Deze serie artikelen is gebaseerd 
op een eerdere presentatie voor een 100-tal ondernemers in Nederland. 

 


