


Programma

• Macro-analyse: DESTEP

• Meso-analyse: vijfkrachtenmodel

• Enneagram

• MBTI

• Intervisie



SWOT

vooral O+T

vooral S+W

micro

meso

macro

complexe 
marketingomgeving

- DESTEP-analyse

- vijfkrachtenmodel Porter
- krachtenveldanalyse

- INK-model
- 7S
- ESH







DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

sociaal-
culturele 
factoren

demografische 
factoren

ecologische 
factoren

politiek-
juridische 
factoren

technologische 
factoren



DESTEP
DEPEST

demografische 
factoren

 omvang
 dichtheid
 plaats
 leeftijdsverdeling
 geslacht
 opleidingsniveau
 ras
 beroep
 gezinssamenstelling

Let op: de genoemde 

factoren zijn 

voorbeelden om je op 

weg te helpen maar zijn 

niet volledig! 



DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

demografische 
factoren

 hoogte besteedbaar 
inkomen

 inflatie
 consumentenvertrouwen
 prijspeil van producten
 inkomensverdeling



DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

sociaal-
culturele 
factoren

demografische 
factoren

 individualisme
 consumentisme
 zelfstandigheid burgers
 opvattingen
 basiswaarden
 secundaire overtuigingen



DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

sociaal-
culturele 
factoren

demografische 
factoren

technologische 
factoren

 innovatie op producten
 innovatie op productieprocessen
 innovatie op productiesystemen
 infrastructuur
 communicatiesystemen



DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

sociaal-
culturele 
factoren

demografische 
factoren

ecologische 
factoren

technologische 
factoren

 beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen

 ontwikkeling van energiekosten
 ecologische aspecten
 volksgezondheidsaspecten
 ethische aspecten



DESTEP
DEPEST

economische 
factoren

sociaal-
culturele 
factoren

demografische 
factoren

ecologische 
factoren

politiek-
juridische 
factoren

technologische 
factoren

 wetgeving
 richtlijnen
 beleid
 voorschriften
 gedragsregels
 gedrag van de overheid
 pressiegroepen
 privacy



Concurrenten

Potentiële 
toetreders

Afnemers

Substituten

Leveranciers

Vijfkrachtenmodel 
Porter

Model voor een meso-analyse



Concurrenten

Potentiële 
toetreders

Afnemers

Substituten

Leveranciers



Concurrenten

• Porter, 1980

• Opsporen factoren betreffende de hevigheid van 

de concurrentie in een bedrijfstak

• Inzicht in structurele winstgevendheid en 

aantrekkelijkheid



• Let op factoren als

• Vraag en aanbod

• Groei in de markt

• Ontwikkeling vaste kosten

• Mate van differentiatie

• Hoge uittredingsdrempels

Concurrenten



• Afhankelijk van

• Schaalvoordeel

• Kapitaal 

• Gebruik bestaande distributiekanalen

• Bestaande of nieuwe technologieën

• Loyaliteit klanten

• (Overheids-)subsidies 

• Hoogte drempel om van leverancier te wisselen

Concurrenten

Potentiële 
toetreders



Concurrenten

Potentiële 
toetreders

Substituten

Dreiging wordt bepaald door

• functionaliteit substituten 

t.o.v. bestaande 

producten en diensten

• prijs/prestatieverhouding 

• winstgevendheid

• agressieve marketing

• acceptabele 

alternatieven, imitaties, 

plagiaten

• alternatieve 

technologieën, modellen 

of materialen

• alternatieve 

distributiewijzen 

(downloaden op internet)

• lengte van de 

productlevenscyclus

• marktaandeel nieuwe 

producten



Concurrenten

Potentiële 
toetreders

Afnemers

Substituten

Onderhandelingsmacht 

bepaald door

• omvang en aantal 

afnemersgroepen

• mate van differentiatie 

van product of dienst

• hoogte van de marges

• kwaliteit in relatie tot 

koopbeslissingen

• transparantie m.b.t. het 

aanbod op de markt

• concurrentie tussen 

afnemers



Concurrenten

Potentiële 
toetreders

Afnemers

Substituten

Leveranciers

• Onderhandelingsmacht 

bepaald door

• omvang en aantal 

leveranciers

• populariteit merken op 

de markt

• productiecapaciteit

• bijdrage aan kwaliteit 

en innovatie

• hoogte van de marges

• rol van de overheid 

(leverancier?)

• strategische positie van 

de producten of 

diensten



Enneagram



1 de Perfectionist: realistisch, 
consciëntieus en principieel

· Verleiding: perfectionisme
· Vermijding: onvolmaaktheid 

Passie: kwaadheid (verontwaardiging) 

Uitdaging: geduld, blijmoedige gelatenheid, aanvaarding van 
het onvolmaakte van het leven. 



2 de Gever (of Helper): warm, 
betrokken, verzorgend en gevoelig 
voor de behoeftes van anderen

· Verleiding: sociale houding
· Vermijding: behoeftigheid 

Passie: trots 

Uitdaging: deemoed, werkelijke solidariteit in plaats van een 
superieure hulp-houding. 



3 de Succesvolle werker (of 
Presteerder): energiek, optimistisch, 
zelfverzekerd en doelgericht

· Verleiding: succes
· Vermijding: mislukking 

Passie: ijdelheid 

Uitdaging: oprechtheid, eerlijkheid: kunnen accepteren dat succes niet altijd 
mogelijk is. 



4 de Romanticus (of Individualist): 
gevoelig, warm en scherpzinnig

· Verleiding: schoonheid, melancholie
· Vermijding: minderwaardigheid 

Passie: afgunst (nijd) 

Uitdaging: evenwichtigheid in gevoelens, te bereiken door discipline (afstand nemen 
van emoties); VIEREN zijn door gevoelsdiepten heengegaan en kunnen anderen 
daarom goed begrijpen. 



5 de Waarnemer (of Observeerder): 
introvert, leergierig, analytisch en 
inzichtelijk

· Verleiding: wijsheid
· Vermijding: leegheid 

Passie: hebzucht (gierigheid) 

Uitdaging: objectiviteit, afstand kunnen nemen, zich niet hechten, waardoor ze 
goede raad kunnen geven.



6 de Loyalist: verantwoordelijk, 
betwijfelend, betrouwbaar en loyaal

· Verleiding: zekerheid
· Vermijding: twijfel 

Passie: angst en roekeloosheid 

Uitdaging: moed (ze kunnen op een heroïsche wijze boven zichzelf uitgroeien).



7 de Levensgenieter (of Avonturier): 
energiek, levendig en optimistisch

· Verleiding: plezier 
· Vermijding: pijn 

Passie: gulzigheid, onmatigheid ('meer is altijd 
beter', grenzeloos willen genieten)

Uitdaging: nuchterheid (nuchtere blijdschap). 



8 de Baas (of Leider): direct, 
onafhankelijk, zelfverzekerd en 
beschermend

· Verleiding: macht
· Vermijding: machteloosheid 

Passie: lust 

Uitdaging: onschuld (het kwetsbare kind in zichzelf accepteren).



9 de Bemiddelaar (of Vredestichter): 
ontvankelijk, goedaardig en 
ondersteunend

· Verleiding: fijngevoeligheid
· Vermijding: conflict 

Passie: traagheid of luiheid

Uitdaging: daadkracht, het twijfelen (initiatiefloosheid) doorbreken door 
vastberaden actie en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid van hun daden. 



positieve eigenschappen:
- vriendelijk, geduldig, ruimdenkend, 
diplomatiek en empathisch 

negatieve eigenschappen:
- passief, vergeetachtig, koppig, bezeten 
en sub-assertief 

9 de Bemiddelaar (of Vredestichter): 
ontvankelijk, goedaardig en 
ondersteunend

zelfverzekerd, ijverig, gedreven, 
energiek en praktisch 

dominant, onvoorspelbaar, 
defensief en paranoïde 



ENTJ ESTJ

INTJ ISTJ

ENTP INTP ISTP ESTP

INFJ ISFJ

ENFJ ESFJ

ENFP INFP ISFP ESFP

thinking

feeling
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MBTI

• persoonlijke voorkeuren

• daaraan gekoppelde kwaliteiten

• die zich vertalen in bepaald gedrag

• in de interactie met anderen



MBTI

‘Macro-indeling’:

• Kunstenaars

• Bekommeraars

• Idealisten

• Rationalisten



Kunstenaars
• Aanpassend
• Artistiek
• Atletisch
• Moeiteloos handelend
• Werkbare compromissen
• Bewust van realiteit
• Onbevooroordeeld
• Niet theoretisch
• Tolerant
• Overtuigend
• Levensgenietend
• Info uit eerste hand.

SP



Bekommeraars
• Conservatief
• Stabiel
• Consistent
• Geroutineerd
• Gevoelig
• Feitelijk
• Geduldig
• Afhankelijk
• Hardwerkend
• Detaillistisch
• Nauwkeurig
• Volhardend
• Grondig.

SJ



Idealisten
• Humaan

• Sympathiek

• Enthousiast

• Intuïtief

• Inzichtelijk

• Creatief.

NF



Rationalisten
• Analytisch
• Systematisch
• Abstract
• Theoretisch
• Intellectueel
• Complex
• Inventief
• Efficiënt
• Onafhankelijk
• Logisch
• Nieuwsgierig
• Wetenschappelijk.

NT


