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Mijn naam is Kyara Zinzen, ik ben 22 jaar oud en kom uit Valkenburg
aan de Geul. De reden dat ik voor de opleiding Commercieel Management heb gekozen is omdat het vak marketing mij bij mijn vorige
opleiding het meeste aansprak. Na wat onderzoek denk ik ook echt
dat deze opleiding bij mij past, aangezien ik graag met mensen in
contact sta en creatief bezig ben. Buiten school en werk om fitness ik
graag en vind ik het leuk om zo nu en dan te tekenen.
De branches wat mij het meeste aanspreken zijn; horeca en toerisme
en marketing. Met horeca en toerisme houd ik me al een aantal jaren
bezig en marketing lijkt me zeer interessant aangezien je leert hoe
je een bedrijf nou het beste op de markt zet. Het beroep wat mij het
meeste aanspreekt is salesmedewerker en productmarketeer.

Inleiding
Tijdens dit project hebben wij in verschillende fases het werkveld gedefinieerd. In de eerste fase
hebben wij een projectgroep gevormd en een bijbehorend contract opgesteld. Na het maken van
een projectplan zijn wij begonnen met uitwerken van het commercieel werkveld. Hierin hebben
we gebruik gemaakt van deskresearch en hebben we onderzoek gedaan naar verschillende
branches, beroepen en trends en ontwikkelingen.
In de derde en vierde fase hebben wij een bedrijf binnen het werkveld uitgekozen, dit is Nike
geworden. In deze fase hebben wij naast deskresearch ook gebruik gemaakt van fieldresearch
door het voeren van interviews met verschillende mensen uit het commerciële werkveld. In de
laatste fasen hebben wij verschillende onderwerpen aangehaald die betrekking hebben op Nike,
zoals: de geschiedenis, financiële kengetallen, de marketingmix en de maatschappelijke doelen
van Nike.

Mijn naam is Michelle Rijsmus, ik ben 20 jaar en kom uit Landgraaf.
Mijn keuze voor deze opleiding is dat het een goede overbrugging is
naar de bachelor commerciële economie en tevens sluit die ook goed
aan op mijn vorige opleiding namelijk manager Retail. In mijn vrije tijd
sport ik graag en speel ik voetbal bij UOW’02.
De branches die mij het meeste aanspreken zijn: horeca en toerisme en
verkoop detailhandel. Het onderdeel toerisme spreekt mij het meeste
aan. In de toekomst zou ik graag aan de slag gaan als reisadviseur
voor een groot reisbureau. Naast toerisme lijkt het mij leuk om aan de
slag te gaan als store manager voor een winkel JD Sports.

Mijn naam is Anne Voncken, ik ben 22 jaar en woon in Maastricht. Ik
ben in 2018 afgestudeerd als allround styliste op het MBO SintLucas
in Boxtel. In mijn vrije tijd ben ik vaak met vriendinnen, werk ik in een
vintage winkel in Maastricht en ga ik regelmatig sporten in de sportschool. Verder hou ik ervan om creatief bezig te zijn, voornamelijk met
fotografie en mode.
Mij spreken de branches marketing, verkoop detailhandel & verkoop
media en reclame heel erg aan. Op dit moment lijken mij de beroepen,
social media marketeer en online marketeer mij interessant.
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Het commerciële werkveld
Hier word korte introductie geschreven over wat er gedaan is om onderzoek te doen naar het
commerciele werkveld, ook word er koppeling gedaan naar het merk Nike waar verder in dit
magazine naar word onderzocht over de marketing van Nike.

Persoonlijke dienstverlening: bedrijven die actief
zijn binnen deze branche zijn onder meer:

De volgende branches vallen onder het
commerciële werkveld;

- Kappers

Verkoop binnendienst: Het beroep sales consultant
valt onder deze branche. Als Sales consultant is diegenen verantwoordelijk om nieuwe klanten binnen
te halen voor het bedrijf waar die persoon voor
werkt.

- Schoonheidssalons
- Pedicure
- Massage
- Wellness-resorts
- Trimsalons

Verschillende branches
Een branche bestaat uit verschillende bedrijven die
actief zijn in een bepaalde groep goederen of diensten. Alle bedrijven in een branche houden zich
met hetzelfde bezig, bijvoorbeeld handel en Retail
(Bos, sd).
Branches kun je onderverdelen in veel verschillende
groepen, een aantal branches zijn:
Financiële dienstverlening; bedrijven binnen deze
branche zijn verzekeringsmaatschappijen, banken,
pensioenfondsen en beleggingmaatschappijen.
Verzekeringsmaatschappijen; worden weer onderverdeeld in: levens-, schade-, en zorgverzekeringen. Bedrijven bieden deze verzekeringen dan ook
weer los van elkaar aan.
De grootse aanbieders van levensverzekeringen
zijn: Achmea, Aegon en ING Groep. Samen bezitten ze zo een 50% van de markt en samen
met banken vormen ze het grootse deel van de
financiële branche. Nederland kent een aantal grote banken, zo hebben we ABN AMRO, ING Bank
en Rabobank.
De pensioenregelingen worden uitgevoerd door
pensioenfondsen zoals PGGM (Pensioenfonds voor
Gezondheidszorg, Geestelijke en Maatschappelijke belangen) en ABP (algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). Pensioenfondsen gaan steeds meer de
concurrentie aan met banken en verzekeringsmaatschappijen door aanvullende financiële producten
en diensten aan te bieden (Talentenbranche, z.d.).

- Stomerij
- Schoenmakers
- Uitvaartondernemers en crematoria

Fastfoodsector: snackbars, lunchrooms en ijssalons;

ICT, media en communicatie: bedrijven binnen
deze branche zijn bedrijven die ICT- diensten verlenen, games en apps ontwikkelen of websites bouwen. Uitgeverijen, omroepen en producenten van
films, video’s en televisieprogramma’s vallen ook
binnen deze branche(Ondernemersplein, Branche
informatie, z.d.).

Restaurantsector: eetcafés, bistro’s en restaurants;

Een manier om bedrijven in te delen is;

Horeca: onder de term horeca vallen alle hotels,
restaurants en cafés. Binnen de branche zijn weer
verschillende sectoren, die weer onderverdeeld
kunnen worden in variërende bedrijven.
Drankensector: cafés, discotheken en eetcafés;

Hotelsector; hotels, motels en pensions.
Functies binnen de branche kunnen zijn: barmedewerkers, bedieningsmedewerker en hotelmanagers
(Workingrebelz, 2018).
Groothandel en detailhandel: bedrijven binnen
deze branche zijn groothandels in:

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die
het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden
in te delen naar hun hoofdactiviteit.

- Landbouwproducten

Sales support: Hieronder valt de functie accountmanager. Deze persoon is verantwoordelijk voor de
communicatie en onderhouden van de relatie met
de klant.
Telesales: Klantenservice, bij deze functie is het belangrijk om de klant tevreden te houden en hen helpen waarbij zij hulp nodig hebben.
Verkoop detailhandel: Bij deze branche past het
beroep verkoopmedewerker. Als verkoopmedewerker is het belangrijk om het product of dienst aan
de klant te verkopen doormiddel van een goede
service.
Horeca en toerisme: Een barmedewerker is hier een
voorbeeld van. Een barmedewerker is verantwoordelijk voor alles wat gebeurt achter de bar en de
verkoop van de producten in de bar. Diegene verzorgd voornamelijk voor drankjes voor de klant en
hierbij hoort ook een goede service naar de klant
toe.
Marketing: Pr Adviseur is een beroep binnen de
marketingbranche. Een Pr Adviseur geeft bedrijven
en particulieren advies hoe zij een goede communicatie behouden tussen publiekgroepen en organisaties. Het doel van een Pr Adviseur is om een goed
imago van het bedrijf te behouden (vacaturebank,
z.d.).

- Voedingsmiddelen
- Consumentenartikelen
- ICT-apparatuur
- Machines en apparaten
- Bouwmaterialen

Onder welke branche valt Nike?

Bedrijven binnen de detailhandel:

De Branche waar het merkt Nike onder valt is
Groot- en detailhandel. Nike is uitgegroeid tot een
van de grootse leveranciers van sportkleding, met
name sportschoenen, twee derde van de totale omzet bestaat dan ook uit de verkoop van schoenen.
Nike verkoopt zijn producten wereldwijd waarvan
slecht een klein deel via eigen winkels. Nike maakt
ook gebruik van een website waar de producten
op verkocht worden, daarnaast heeft het sportmerk
ook een app waar de klant makkelijk online producten kan bekijken en kopen (Drimble, 2020).

- Bloemisten – Hendriks bloemen
- Supermarkten – Jumbo
- Benzinestations – Shell
- Kledingwinkels - H&M
- Webshops – Zalando

(Afbeelding 1)
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Beroepen in het commerciële
werkveld
Commerciële beroepen zijn beroepen waar men
zich richt op de verkoop en ook verantwoordelijk
is voor het verwerken en analyseren van verkoopgegevens. De verkoop wordt hierdoor op een efficiëntere manier geregeld. De verkoop gaat niet
alleen om het verkopen van een product maar het
kan ook een dienst zijn. Een paar voorbeelden van
commerciële beroepen zijn;

Er zijn veel verschillende beroepen binnen het commerciële werkveld, hieronder staan de voornaamste
beschreven; accountmanager, marketingmedewerker, shop manager en telecom verkoper. In deze beroepen zitten verschillende taken en functies, deze
staan hieronder beschreven;

Met klanten omgaan: de klant adviseren, tevreden
houden, offertes en facturen sturen, verkoopgesprekAccountmanager: de accountmanager is een vast ken houden
contactpersoon voor de klant of de opdrachtgever.
Het belangrijkste doel van deze functie is om de Boekhouding: het opstellen van offertes en facturen,
relatie tussen klant en het bedrijf goed te houden. juiste documentatie bijhouden, Excel gebruiken
Marketingmedewerker: een marketingmedewerker Marketing: marketing- en verkoopacties, marktonzorgt ervoor dat het product of de dienst gepro- derzoek, data-analyse, online marketing
moot wordt onder de klant.
Communicatie: het orderproces bewaken, website
Shop manager: de shop manager is verantwoor- bijhouden, netwerken, verschillende talen spreken
delijk voor een filiaal/winkel. De manager van de
winkel is verantwoordelijk voor alle werknemers in Leidinggeven: collega’s bijsturen, feedback geven,
die winkel. De taken verkoop, inkoop, marketing communicatie binnen het bedrijf bijhouden, onderneen administratie vallen ook onder de taken van een men binnen de werkplek
shopmanager.
Productontwikkeling: nieuwe producten bedenken,
Verkoper telecom: verkoper telecom richt zich op productverbetering toepassen, feedback toepassen
de verkoop van een telecom product of dienst.
Voor deze functie is het van belang dat de klant Logistiek zoals productdistributie, producten inpakgoed geholpen kan worden, door iemand met ken- ken en versturen (Vacatures, z.d.).
nis over het product (beroepengids, z.d.).

Kunnen wij een
non-profit bedrijf toch
commercieel noemen?

Een non-profit organisatie kan zich
zeker commercieel
noemen. Ze kunnen
commerciële activiteiten ondernemen, zolang ze maar niet het doel
hebben om winst te maken. Als ze toch winst maken dan mogen ze dat niet uitkeren, maar dient
het weer geïnvesteerd te worden in de organisatie.
Commerciële activiteiten die een non-profit organisatie kan ondernemen zijn bijvoorbeeld: loon uitkeren of producten of diensten verkopen.
Non-profit bedrijven vallen onder de branche
persoonlijke dienstverlening en non-for-profit, dit
kunnen zijn: levensbeschouwelijke en politieke organisaties, hobbyclubs, belangenorganisaties, en
ideële organisaties (Ondernemersplein, Branche
infromatie persoonlijke dienstverlening, z.d.).
Een voorbeeld van een stichting is de Johan Cruyff
Foundation, deze stichting is opgericht is 1997 met
als doel een mogelijkheid te bieden aan kinderen
om te sporten. Om ervoor de zorgen dat deze kinderen kunnen sporten, bouwt de foundation kleine kunstgras voetbalvelden in woonwijken. Bij de
bouw van de voetbalvelden wordt ook rekening
gehouden met kinderen die een beperking hebben. Alle steun en iedere euro die de foundation
ontvangt wordt bijgedragen aan Schoolplein14,
Cruyff courts en sportprojecten voor kinderen met
een beperking.
Schoolplein14 zorgt ervoor dat schoolpleinen
weer aantrekkelijk worden gemaakt in samenwerking met de school en de leerlingen. Zo worden de
pleinen voorzien van een speelcirkel of een goal
op de muur. Het doel van deze activiteit is om op
natuurlijke wijze de spelactiviteiten van kinderen te
stimuleren.
De activiteit Cruyff courts zorgt ervoor dat woonbuurten weer toegankelijk en aantrekkelijk worden
voor kinderen om buiten te spelen. De ruimte moet
een ontmoetingsplek worden van saamhorigheid
en de kinderen moeten er vriendschappen kunnen
sluiten (Cruff Foundation, z.d.).
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(Afbeelding 2)
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Trends en ontwikkelingen in
de marketing
Trends

Ontwikkelingen
Chatbots: Het inzetten van een chatbot op
de website van een bedrijf, scheelt kosten. Het
is een supersnelle manier om klanten te helpen
en het bedrijf is zo altijd bereikbaar. Klanten
kunnen via chatbots in contact komen met het
bedrijf om de wat simpelere vragen te stellen,
waarvoor ze normaal contact zouden opnemen
met de klantenservice.

Social media: Facebook, Instagram en
LinkedIn.
(Afbeelding 5)

Interactieve content: interactieve content zorgt ervoor dat klanten langer op je pagina blijven. Dit
kan door middel van onder andere enquêtes en
quizzen. Voorbeeld: Een poll op de Instagram story van het bedrijf. Zo kom je er ook meteen achter
wat de consument wel of niet interesseert.
(Afbeelding 3)

Video marketing (we development):
Het kijken van video’s heeft invloed op 52% van de
consumenten bij het maken van een beslissing over
een online aankoop.

Featured Snippets: Door middel van Featured
snippets kan het bedrijf bovenaan bij de resultaten
op Google tevoorschijn komen, wanneer de
consument een vraag googelt gerelateerd aan bijvoorbeeld een dienst en/of product wat het bedrijf
verkoopt.

Google Ads: een voorbeeld hiervan is remarketing. Voor een beginnende ondernemer
of een klein bedrijf is het makkelijker om SEA
campagnes aan te maken. Dit kan via Google
Ads. Met behulp van Google Ads richt je binnen
korte tijd en op een slimme manier ad sets is.
Het is sneller, overzichtelijker en beter te meten.

Het gebruik van messaging apps zoals
Whatsapp bij bedrijven: Vaak staat er een
nummer van het bedrijf of een link naar whatsapp
waar de consument op kan klikken, waardoor ze
naar Whatsapp worden geleid. Hier kunnen ze
makkelijker praten met de klantenservice van het
bedrijf.

(Afbeelding 4)
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(Afbeelding 6)
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Interviews in
het commerciële werkveld
Om het commerciële werkveld verder te onderzoeken zijn er twee interviews gedaan. Twee interviews
met mensen die zelf in het commerciële werkveld werken. De geïnterviewde hebben vragen gekregen
over hun functie, taken en ontwikkelingen die zij binnen de branche zien gebeuren.

Carl Hamelers is accountmanager bij Banenrijklimburg.
Carl is 4 jaar geleden afgestudeerd aan hbo-business studies op Hogeschool Zuyd. Binnen deze 4 jaar heeft Carl
zich opgewerkt tot accountmanager.
Als accountmanager ben je heel divers bezig en is er gigantisch veel uitdaging op de markt. Je moet altijd streven
en erg commercieel zijn, maar aan de andere kant ben je
ook veel sociaal bezig met klanten en prospects. Mijn taken als accountmanager zijn; het genereren van new business door middel van netwerken, acquisitie en LinkedIn.
Daarnaast onderhouden wijde duurzame relaties van de
huidige klanten. Voor het uitvoeren van deze taken is het
belangrijk om de competenties analyseren, zelfsturing,
commercieel en samenwerken te beheersen.
Bij Banenrijklimburg wordt ook marketing toegepast. Door
middel van doelgerichte marketing op doelgroepen bewerkt het bedrijf onze gehele doelgroep die beslissingen
maakt. Zo komen wij top of mind op alle bekende kanalen
en vinden mensen vanzelf hun weg naar ons toe. LinkedIn
is hierin heel belangrijk.
Binnen onze branche zijn er verschillende trends en ontwikkelingen. De arbeidsmarkt verschuift op dit moment
door de crisis. Dat wil zeggen dat wij geen marketing
meer hoeven te doen op kandidaten. Dit wil zeggen dat
wij meer budget kunnen spenderen aan prospects ofwel
werkgevers. LinkedIn is hiervoor het uitgelezen kanaal,
maar ook retargeting houdt ons bij iedereen op de flitser.
Mijn beeld van een goed imago is, wanneer je top of mind
bent. Iemand heeft een probleem of behoefte en denkt dan
op een positieve wijze aan jou. Een slecht imago kan komen door negatieve nieuwsberichten of ervaringen. Hoe
vaker iemand slechte ervaringen met het bedrijf heeft, hoe
meer dit mond op mond verspreid wordt.
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Kim Das is een online marketeer bij Bureau Jaxx in Eindhoven. In juni 2020 is Kim afgestudeerd aan de opleiding
marketing management op Avans Hogeschool in Den
Bosch. Bij Bureau Jaxx heeft Kim stage gelopen en daarna heeft ze er een baan aangeboden gekregen.
Mijn functie bij bureau Jaxx is erg breed. Ik houd me bezig met socialmedia en influencer marketing. Ook help ik
mee met de brand identity plannen te schrijven voor een
bedrijf, hiervoor maken we een interne en externe analyse en daaruit maken we een voorstel voor het bedrijf.
Ook houd ik me bezig met branding design, waaronder
logo’s ontwerpen voor de bedrijven. De laatste tijd ben ik
steeds meer bezig met email marketing. Dit zijn eigenlijk
de taken wat ik dagelijks doe op mijn werk. Taken waar ik
ook verantwoordelijk voor ben zijn: voorstellen schrijven
en onderzoek doen naar bedrijven. De competenties die
je nodig hebt om dit werk te kunnen uitvoeren zijn: Analytisch zijn, kennis van social media, creativiteit, onderzoekend, communicatief sterk zijn (omdat je vrij veel stukken
tekst moet schrijven). Ook moet je zelfstandig zijn maar
het is ook handig als je goed kan samenwerken, je doet
de meeste projecten namelijk niet alleen.
In de online markting branche zie de volgende trends en
ontwikkelingen;
Voice search: Mensen typen anders dan dat ze praten dus
wanneer mensen meer via voice search opzoeken moet je
hen ook online anders benaderen.

“Top of mind op alle
bekende kanalen.”

“Het is ook handig als je
goed kan samenwerken, je
doet de meeste projecten
namelijk niet alleen.”

Instagram: Reels, een functie waarmee je leuke filmpjes
op instgram kan zetten. Een andere nieuwe functie van
instagram is een link wat bedrijven kunnen plaatsen in
een post, hierdoor zullen mensen sneller naar hun website gaan.
LinkedIn wordt ook steeds populairder.
Met deze trends ben ik op dit moment onder andere bezig op mijn werk. Als online marketeer ben ik natuurlijk
ook bezig met de branding en het imago van bedrijven.
Een imago is wat andere mensen van jouw bedrijf vinden. Wanneer mensen een negatieve ervaring hebben
en daardoor slecht praten over jouw bedrijf, heb je een
slecht imago. Als mensen een goede service bij jou hebben gehad en dus een positieve ervaring hebben gehad,
dan zal er positieve mond op mond reclame komen en is
het imago van jouw bedrijf goed.
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NIKE
Nike is een Amerikaans concern en fabrikant van sportschoenen, sportkleding, sportuitrusting en accessoires. Nike verkoopt zijn producten onder verschillende merknamen namelijk: Air Jordan, Nike Air Max,
Nike Golf en Team Starter. Ook heeft Nike nog twee andere grote merken onder zijn naam en dat zijn
Converse en Hurley (Nike, About nike, 2020). Het doel van Nike is het verenigen van de wereld door
middel van sport. Hiermee wil het bedrijf een gezonde planeet, actieve gemeenschap en een gelijk speelveld voor iedereen creëren. Nike wil de beste producten creëren met respect voor de mens en het milieu.
De manier waarop het product gemaakt wordt is net zo belangrijk als wat er gemaakt wordt. Ook werkt
het bedrijf samen met leveranciers die hetzelfde level respect hebben voor de mens en het milieu. Er is
een gedrags- en leiderschapscode binnen Nike, dit zijn de standaard verwachtingen voor de leveranciers
(Nike, Purpose, 2020).

‘‘Bring inspiration and innovation to every athlete* in the world.
(* If you have a body, you are an athlete)’’

De missie van Nike is wat het bedrijf drijft om al het De visie van Nike luidt; ‘‘Nike Better World’’.
mogelijke te doen om het menselijk potentieel te Nike streeft ernaar om met het bedrijf mee te helvergoten. Dit doet Nike door;
pen aan een betere wereld voor iedereen (Eradus,
2017).
Het creëren van baanbrekende sportinnovaties. Bijvoorbeeld door middel van moderne technologie. Vanuit deze visie is het bedrijf op zoek naar nieuwe
(Smartwatches)
manieren om sportproducten te kunnen ontwikkelen
en op een creatieve wijze met klanten te kunnen comHet produceren van duurzame producten. Bijvoor- municeren. Dit doet het bedrijf niet alleen door midbeeld; de Nike Air Vapormax 2020. Deze schoen del van hun kleding- en schoenencollectie, maar ook
is gemaakt van minstens 50% gerecycled materiaal met onder andere hun Apple watch (in samenwer(Nike, Duurzaamheid, 2020)
king met Apple). Ook heeft het bedrijf een mobiele
app; Nike Plus Running. Hiermee kan de gebruiker
Een creatief en divers team op te bouwen waar tijdens het rennen verschillende gegevens bijhouden
zowel gewerkt wordt als geleefd. Het team van om de smartphone (Marileen, 2020). (Eradus, 2017)
Nike bestaat uit 50% mannelijk en 50%vrouwelijke
werknemers (Vossenberg, 2014).
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Nike is opgericht door Bill Bower- Is Nike een profit of
Nike is uit op winst en
man en Phil Knight in 1964 onder
non-profit organisatie? zoveel mogelijk omde naam “Bleu Ribbon Sports”. Het
zet maken, daarom is
merk Nike werd pas vanaf 1972 ingevoerd en in
Nike profit organisa1978 werd de naam van het bedrijf veranderd tie. Dit wil niet zeggen dat Nike geen goede doelen
naar Nike Inc. Sinds 1989 is Nike de grootste leve- helpt. Begin dit jaar 2020 is de wereld hard geraakt
rancier van sportartikelen ter wereld.
door COVID-19. Naast andere hulpacties voelt ook
Nike zich geroepen om de harde werkers in de geBill Bowerman was een voormalig Olympiër en zondheidszorg te helpen. Dit doet Nike op een bijcoach op de Amerikaanse Oregon University en zondere manier, Nike doneert namelijk 30.000 speactief betrokken bij de ontwikkeling van beter ma- ciale Nike Air Zoom Pulse schoenen aan alle zorg
teriaal en betere trainingsmethodes. Bowerman medewerkers in de ziekenhuizen in New York City,
probeerde het maximale uit zijn atleten en hun ma- Los Angeles, Chicago, Memphis en de Veteranes
teriaal te halen. Phil Knight was een van de atleten Health Administration. Over heel Europa worden er
van Bowerman, Phil kwam op het idee om hightech nog een 2500 paar schoenen verdeeld over de zieschoenen uit Japan naar Amerika te importeren. kenhuizen.
Dit om de Duitse overheersing op de Amerikaanse sportkledingmarkt te beconcurreren. Knight had De Nike Air Zoom Pulse schoen is speciaal ontworin 1962 een afspraak met enkele vertegenwoordi- pen voor de zorgmedewerkers. Nike laat weten dat
gers van het Japanse bedrijf Onitsuka Tiger Shoes deze schoenen zo comfortabel zijn dat mensen tot
(het huidige Asics), in 1963 kreeg Knight zijn eerst wel acht kilometer kunnen lopen en geen last krijgen
proefmodellen uit Japan.
van hun voeten. De zool van de schoen is zo ontKnight liet de schoenen aan Bowerman zien en sa- worpen dat het comfortabel blijft ondanks het vele
men besloten ze ieder 500 dollar in het project te bewegen onder de hoge stress (Leeuw, sd).
investeren. Zelf fabriceerde Nike nog geen eigen
schoenen maar startte Nike in 1964 met de import
van Onitsuka Tigerschoenen uit Japan.

Historie

Later gingen Bowerman en Knight samenwerken
met Jef Johnson, die Knight ontmoette op Stanford
University. Johnson werd overigens de eerste fulltime medewerker die het bedrijf in dienst nam. In
1965 startte Johnson met de verkoop van schoenen tijdens atletiekwedstrijden vanuit een busje. In
1966 opende Johnson het eerste verkooppunt in
Santa Monica, Californië. Ook is Johnson degene
die de naam Nike heeft aangedragen. Ook werd
Steve Prefontaine, een middellangeafstandsloper,
bij het bedrijf betrokken en droeg bij aan de groei.
Prefontaine hielt zich voornamelijk bezig met het
ontwerp van de schoenen en werd tevens de eerste atleet die op Nike schoenen wedstrijden liep
(Veenstra, 2020).

(afbeelding 7)

Nike tijdens de Naast alle andere bedrij-

ven over de hele wereld
heeft ook Nike maatregelen moeten nemen vanwege
COVID-19. Tijdens deze pandemie is het voor
Nike belangrijker dan ooit dat de online klantbeleving perfect is. Nike heeft met een nieuwe
campagne ingespeeld op de huidige situatie. De
campagne heet ‘Never Too Far Down ,You Can’t
Stop Us’. In de campagne video laat Nike zien
hoe het soms eruit kan zien je gaat verliezen,
maar zolang het nog niet het einde is, is er van
alles mogelijk. Hiermee wil Nike de moeilijke
periode van de uitzichtloze pandemie in beeld
brengen en mensen toch hoop geven. In de campagne video worden voorbeelden gegeven van
onder andere Cristiano Ronaldo en Serena Williams, waar ze halverwege van de wedstrijd een
flink achter staan of hard getackeld worden door
de tegenstander. Het lijkt dan even dat de sporters gaan verliezen maar uiteindelijk herpakken
zij zich en winnen zij alsnog (Moors, Nike zet
standaard voor klantbeleving van de toekomst,
11-07-2020).

pandemie
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NIKE

Bedrijfsactiviteiten
De voornaamste bedrijfsactiviteiten binnen Nike zijn het ontwerpen, ontwikkelen en wereldwijde marketing verzorgen voor hun producten. Daarnaast is de verkoop van schoenen, kleding, sportuitrusting en
accessoires natuurlijk ook belangrijk.

Het ontwerpen/ontwikkelen van de producten:
Nike heeft verschillende manieren om zijn gebruikers mee te nemen in het ontwikkelingsproces van de
producten. Zo kunnen de gebruikers hun meningen geven en onderzoek inzien via Nike+ en ze worden
betrokken in het design doordat ze zelf een schoen kunnen personaliseren via NikeID. De uiteindelijke
doelen van deze samenwerking zijn betekenisvolle en bevredigende ervaringen en dus een goede merkbeleving. Door deze samenwerking heeft Nike ook meerdere opties toegevoegd, zoals nieuwe printjes,
nieuwe zolen en glow in the dark opties (Leo, 2016).

Marketing:
Nike maakt gebruik van emotionele branding. Wat het bedrijf met de advertenties goed doet is namelijk
emotie opwekken bij de (potentiële) klant. Elke advertentie is zorgvuldig gemaakt om bepaalde gevoelens
en behoeften op te wekken bij de klant. Nike doet dit door het verhaal te spelen van een held die hard
werkt om tegenslagen van die vreselijke vijand te overwinnen. Dit is geen letterlijke vijand, maar de stem
in je hoofd die zegt dat je iets niet kunt. Hierop zegt de organisatie: ‘’Just do it’’. Nike vermeld bijna nooit
de producten in een advertentie, want de advertenties wat ze nu plaatsen zorgen voor genoeg bekendheid (Islam, sd).

Groothandel:
Nike produceert zijn producten zelf en deze worden daarna wereldwijd verkocht. Slechts een klein deel
hiervan wordt gedaan via eigen winkels. Het grootste gedeelte is via andere winkels zoals Footlocker,
Sport2000 en meer. In Nederland zijn slechts tien Nike winkels. Deze zijn vooral te vinden in grote winkelcentra zoals het outletcentrum in Roermond, Hoog Catharijne in Utrecht en in andere grote steden.
Wanneer een bedrijf graag Nike producten wil verkopen, kan het contact opnemen met Nike via een
telefoonnummer dat op de website vermeld staat (Nike, Retail, 2020).

Online: Nike heeft een eigen webshop en app waar klanten de producten kunnen kopen. Het assortiment
is hier erg breed, diep en lang. Er zijn producten voor dames, heren en kinderen. Ook zijn er van elk
product veel variaties (Nike, Be, 2020).
(Afbeelding 8)
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Onderbouwing van de
kostprijsmethode
Kostprijs
Constante kosten

$ 8.949.000.000,00

Variabele kosten

$ 3.753.000.000,00

Totale kosten

$ 12.702.000.000,00

Normale productie $ 242.220.000

Kostprijs
Kostprijs 1 schoen
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$ 3.753.000.036,95
$ 15,49

Alle kosten staan verwerkt in het jaarverslag van Nike.
De constante kosten van Nike worden in het jaar verslag
omschreven als overheadkosten en kosten van administratie. De variabele kosten worden omschreven als de vraag
creatie, dit zijn de kosten die gemaakt moeten worden om
aan de vraag te voldoen.
De totale omzet van Nike is $39.117.000.000, hiervan
werd in 2019 voor $24.222.000.000 verkocht aan schoenen. Een paar schoenen van Nike kost gemiddeld $100
per paar, wat zorgt voor een afzet van 242.220.000
paar schoenen per jaar (Nike, Annual report, 2019).

Liquiditeit
De liquiditeit van een onderneming laat zien in hoeverre de onderneming in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De current ratio heeft
een norm tussen de 1,5 en 2, die van Nike is 2,1 en
is hiermee voldoende liquide. Hetzelfde geld voor
de Quickratio deze heeft een norm van minimaal 1
en die van Nike is 1,4.

Rentabiliteit
De retabiliteit is de verhouding tussen de opbrengst
van een vermogen en het vermogen waarmee het
tot stand is gekomen. De rentabiliteit van het totale vermogen van Nike is 24,2%, dat betekend dat
24,2% van het bedrijfsresultaat van Nike tot stand
is gekomen door het totale vermogen. De rentabiliteit van het eigen vermogen van Nike is 42,7%, dat
houdt in dan 42,7% van de winst na de aftrek van
Solvabiliteit
de belasting tot stand is gekomen door het eigenDe solvabiliteit van een onderneming is de mate vermogen. De kosten van het vreemd vermogen is
waar de organisatie in geval van liquidatie in staat 7,4% van het gemiddeld vermogen (Van Balen &
is aan de verplichtingen te voldoen ten opzichte Verolme, 2020).
van het vreemd vermogen. Hoe hoger de debt ratio
hoe beter de solvabiliteit van een onderneming. Het
weerstandsvermogen van de onderneming heeft een
ratio van 0,3 tot 0,5, die van Nike is 0,4 en zit hiermee binnen de gewenste norm. Het solvabiliteitspercentage heeft een norm tussen 30% en 50%, Nike
heeft een solvabiliteitspercentage van 38,1. Nike
heeft dus een goede solvabiliteit en kan bij liquidatie
aan zijn verplichtingen voldoen.
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Prijs

Marketing mix
Product

Nike is begonnen met het importeren van sportschoenen en is deze
zo gaan aanpassen en ontwerpen
dat het de ideale sportschoen zou
worden. Later is Nike ook kleding en accessoires
gaan verkopen voor zowel sporters als niet-sporters. Deze producten zijn verkrijgbaar onder de
naam van andere merken van Nike: Air Jordan,
Hurley en Converse. In samenwerking met Apple
heeft Nike ook een Apple watch gemaakt die gebruikt kan worden om je sportprestaties bij de houden en te optimaliseren (Moors, 2019).
Kernproduct: Het kernproduct is het motiveren om
te gaan sporten/bewegen. De behoefte om er mooi
en stijlvol uit te zien tijdens het sporten en je daarin
ook comfortabel en zelfverzekerd in te voelen.
Tastbaar product: De functie van de Nike producten is om mensen te laten bewegen en om iedereen zich comfortabel te laten voelen als een echte
atleet. De kwaliteit van de producten staat er bekend om dat het goed is. De verpakking is altijd te
herkennen aan het logo van Nike, dat wereldwijd
bekend is. Nike maakt gebruik van beroemdheden
in hun advertenties om daarmee hun producten te
promoten, het wordt op die manier een product
wat exclusief is en waar mensen tegenop kijken en
naar verlangen.

Uitgebreid product: De service van het product van
Nike zijn van goede kwaliteit. Op de website kan
de klant zich aanmelden als member, zodra iemand
een member is hoeft diegene geen verzendkosten
te betalen. Online bestellen is makkelijk te doen via
de website, het duurt 2 tot 4 werkdagen tot het
product aan huis geleverd wordt. Nike geeft ook
meerdere opties om de online bestellingen sneller
te bezorgen, de klant moet er dan wel wat meer
geld voor betalen dit geldt ook voor members. Zodra de klant de bestelling binnen heeft gaat de beleving van het merk verder. Op de verpakking is
overal het Nike logo te zien en als de verpakking
opengaat gaat de beleving nog verder het product
van Nike zit mooi verpakt in een doos of tas met
het Nike logo erop. Als achteraf de bestelling toch
niet bevalt bij de klant, de schoenen zijn niet in de
te klein of de klant vindt de schoenen toch niet naar
wens. Dan kan de bestelling normaal gesproken
binnen 30 dagen retour gestuurd worden zonder
problemen. Gezien de bijzondere omstandigheden
vanwege COVID-19 zijn de aantal dagen om te retourneren verdubbeld naar 60 dagen. Op de website van Nike staat stap voor stap uitgelegd hoe de
bestelling retour gestuurd kan worden (Nike, Help,
2020).

Nike gebruikt bij het bepalen van de
prijzen een vraaggeoriënteerde prijsstrategie. Er wordt gekeken naar de
waarde perceptie van hun producten,
zo weet het bedrijf wat de klant maximaal zou
willen betalen voor de sportschoenen, -kleding en
-uitrusting. Er wordt naar de maximale prijs gekeken omdat het bedrijf gebruik maakt van prestige prijzen, de prijzen zijn net wat meer dan het
gemiddelde. De producten zijn van hoge prijs en
kwaliteit, de mensen weten dat wanneer ze een
Nike product kopen dat het ook een product is
wat lang meegaat. (Gregory, 2018) (Verhage &
Visser, Grondslagen van de marketing, 2018)
De sneakers wat Nike op de markt brengt zijn zoals hierboven vernoemd niet bepaald goedkoop.
Mensen denken hierdoor dat er veel aan verdiend
zal worden, dit valt echter best mee. Boven op de
kosten om een Nike schoen te maken komen nog
een aantal andere bedragen. Zo zijn er als eerste kosten voor de fabrieken waarin de producten
gemaakt worden. Hiervan worden de lonen van
arbeiders betaald en de fabriekskosten. Daarna
moeten de producten van het productieland naar
de andere landen verscheept worden. Een verzekerde overtocht naar Amerika kost geld en dan
moeten er ook nog invoerrechten betaald worden.

Wanneer Nike een nieuw product op de markt
brengt dan doen ze dit met de afroomprijsstrategie.
Nieuwe schoenen komen bijvoorbeeld best duur op
de markt, de prijs neemt na een bepaalde tijd af. Dit
is echter niet drastisch, maar niet veel meer dan een
paar tientjes. Ze moeten namelijk boven een bepaalde prijs blijven om hun prestigeprijzen aan te houden
(Verhage & Visser, Grondslagen van de marketing,
2018).
Nike maakt gebruik van seizoenskorting. Wanneer
een nieuwe collectie uit komt, gaat de vorige collectie in de sale. Denk bijvoorbeeld aan de zomer- en
wintercollectie. Ook komen er voordat het voetbalseizoen begint nieuwe schoenen uit en wanneer het
seizoen voorbij is gaan deze ook in de sale (Verhage
& Visser, Grondslagen van de Marketing, 2018).

In de verkoopprijs zitten ook nog kosten voor marketing. Hierbij moet je denken aan kosten voor het
op de markt brengen van het product, het kost
namelijk handen vol geld om reclame te maken
voor bijvoorbeeld een nieuw product. Ook zitten
de kosten voor retailers hierin. Zij kopen grote
aantallen in en maar voor de helft van de prijs
die een consument ervoor betaalt. De uiteindelijke
winst op een paar Nike schoenen van 100 dollar,
is maar 5 dollar. Ondanks alles maakt Nike nog
genoeg omzet, want ze verkopen miljoenen stuks
per jaar (Purchaze, z.d.).

(Afbeelding 10)
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(Afbeelding 9)
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NIKE

Marketing mix
Plaats

Nike is een groothandel in schoenen, kleding en accessoires . Het
bedrijf verkoopt deze producten
dan ook vooral via retailers. De
producten worden in veel verschillende winkels verkocht, in Nederland zie je Nike voorbijkomen bij
sportwinkels zoals Decathlon en Sport 2000. Ook
kom je het merk tegen in schoenen- en kledingwinkels zoals de Footlocker en JD-sports. Nike heeft in
Nederland 10 eigen winkels waaronder ook outlet
winkels.
Producten van Nike zijn natuurlijk niet alleen in fysieke winkels te koop maar ook online. Wederom
kom je Nike vooral tegen bij verschillende grote
retailers die ook een webshop hebben. Ook heeft
Nike een eigen webshop en een eigen app, via
beide platformen kun je ook producten bestellen.
De webshop van Nike onderscheidt zich van andere webshops, doordat je eigen schoenen kunt
personaliseren en kleren kan laten bedrukken met
bijvoorbeeld een rugnummer of naam. Via de webshop is ook te zien wanneer er bijvoorbeeld nieuwe
limited edition sneakers worden gereleased die niet
via andere retailers verkocht worden. Producten
van Nike worden voornamelijk geproduceerd in lageloonlanden in Azië, in Azië zijn de productiekosten laag en krijgen de arbeiders een minimumloon.
Nike produceert de meeste producten in China,
Vietnam, Thailand en Indonesië (Anon, Essays, sd).
Bij Nike bouwen ze duurzame relaties op met hun
fabrikanten omdat ze weten dat vertrouwen en
respect het vermogen van Nike ondersteunt om
op een verantwoorde manier te produceren en
om de innovatie te versnellen. De schoenen en kleding van Nike worden voor 90% gemaakt door fabrieksgroepen waar Nike al meer dan 15 jaar mee
samenwerkt. De duurzame relaties tussen Nike en
de leveranciers helpen het bedrijf om op een verantwoorde wijze innovatieve manier producten te
maken. De gedragscode van Nike is voor het eerst
in 1992 gelanceerd, hierna is het bedrijf de normen en programma’s blijven ontwikkelen om betere resultaten te behalen voor werknemers in de
toeleveringsketen en de gemeenschappen waarin
leveranciers actief zijn.

Om prestaties op het gebied van duurzaamheid te
verbeteren, worden de leveranciers verbeterd door
middel van een scorekaart. Met deze score kaart
worden de leveranciers beoordeelt op kwaliteit, levering, kosten en duurzaamheid. De informatie die
ze met de score kaart verkrijgen, wordt gebruik om
de langetermijn strategie te ondersteunen, hierdoor
kan het bedrijf zaken doen met de best presterende
leveranciers. De gedragscode en code leiderschap
bepalen de verwachtingen die Nike heeft voor haar
leveranciers. Nike respecteert de rechten van de
mensen die in de fabrieken werken.
De belangrijkste leveranciers van Nike worden
geholpen om duurzaamheid te bevorderen door
middelen te verstrekken die meer transparantie en
voorspelbaarheid creëren. De sourcingteams van
Nike bieden meerjarige inkoopprognoses en hebben speciaal ontworpen processen om het probleem
van buitensporig overwerk aan te pakken die kunnen worden geassocieerd met verstorende schommelingen in de vraag. Nike verzamelt feedback van
leveranciers van Better Buying. Better Buying is een
anoniem beoordelingsinitiatief dat feedback over
inkooppraktijken van leveranciers verzamelt. Door
deze samenwerking nodigt Nike leveranciers uit om
deel te nemen aan het initiatief en de verzamelden
gegevens worden gebruikt om systeem- en procesverbeteringen te informeren.

Nike heeft verschillende distributiecentra in
België, namelijk in Ham, Laakdal, Herentals
en Meerhout. Het distributiecentrum in Ham
is 140.000 m2 en grenst aan het Wings Distribution Center. In het Wings Distribution Center
worden schoenen opgeslagen en verzonden en
dient als opslaglocatie voor sportkleding. Beide
distributiecentra zijn geopend met het doel om
omnichannel activiteiten te verrichten, dat houdt
in dat er via meerdere kanalen gekocht kan worden. Met de uitbreiding van de distributiecentra
heeft Nike als doel om het aantal directe leveringen aan de consument te verhogen. Ze willen
dan ook meer online gaan verkopen en minder
via retailers (Anon, Warehousing, 2019; Edward
van Balen, 2020), (Gregory, Marketingmix
Nike, 2018).
De distributie intensiteit heeft betrekking op het
aantal verkooppunten in de markt. Nike maakt
gebruik van selectieve distributie. De selectieve
distributie is gelinkt aan shopping goods. Shopping goods zijn goederen waar de klant weinig
tot geen inspanning hoeft te verrichten om het
product aan te schaffen. De klant doet het product al winkelend vergelijken en maakt dan direct een keuze wat hij koopt.
Bij selectievedistributie kiest de producent alle
detaillisten die in aanmerkingen komen om het
product in het assortiment op te nemen.

Nike heeft fabrieken verdeeld over 41 landen, in totaal 518 fabrieken die afgewerkte producten produceren. Daarnaast heeft Nike in 10 landen, 58 fabrieken die materialen produceren.

(Afbeelding 12)
(Afbeelding 11)
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Marketing mix
Promotie

n het begin richtte Nike zich alleen
op topsport en atleten, maar dit is
al een hele tijd niet meer het geval.
Nike verkoopt tegenwoordig ook
casual kleding en richt zich sinds die tijd ook op de
sporters van jonge tot middelbare leeftijd. Zij zijn
meer bezig met sportievere merken en kleding. Ook
de jongeren wat niet sporten dragen Nike, want het
dragen van Nike staat voor een sportieve levensstijl.
Hier promoot Nike ook mee. De focus van Nike ligt
nog steeds voornamelijk bij de atleten. In de sociale aantrekkingskracht ligt de kracht van Nike in de
doelgroep. Hoe meer mensen Nike dragen, hoe
meer mensen het gaan doen. (Vastgoedmarketingnike, Z.d.)
Nike heeft als doel om met de reclames emotie op
te wekken. Nike komt in de reclames op voor ‘underdog’ mensen die het ondanks tegenslagen toch
maakten. Door dit te doen zegt Nike eigenlijk dat
iedereen een kans verdient. Dus ook de consument,
die door het product van Nike te dragen, de kracht
hiervoor kunnen vinden. Het is een commercieel
doel, met een activistisch en zelfvertrouwen gevend
tintje(Goudsmit, Lifestyle, 2019).
Nike maakt gebruik van Public relations. Ze proberen met hun campagnes hun imago te verbeteren en
emotie op te wekken bij de doelgroep. Het bedrijf
maakt vaak gebruik van maatschappelijke kwesties in hun reclames. Sales promotion is iets minder
groot binnen het bedrijf, aangezien het doel niet is
om producten zo snel mogelijk te verkopen. Je ziet
de naam Nike niet voorbijkomen in de reclames, je
ziet alleen heel subtiel het ‘’swoosh’’ teken en op
het einde hun slogan ‘’just do it.’’ Toch weten de
mensen die een de reclame zien dat het een reclame
van Nike is.
Nike is de grootste sponsor ter wereld, met een
bedrag van 500 miljoen euro. Als tweede komt
Adidas met 465 miljoen. Het bedrijf bindt zich aan
de grootste sportclubs en atleten. Zo sponsoren ze
onder andere de Engelse, Franse en Nederlandse
voetbalbond en voetbalclubs zoals Barcelona, Paris
Saint Germain, Chelsea en Manchester City. Voorbeelden van atleten die ze sponoren of gesponsord
hebben zijn: Cristiano Ronaldo, Neymar, Roger Federer, Lebron James enzovoorts.
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Dit zijn allemaal de grootste sporthelden voor jong
en oud. Iedereen wil zich graag met deze mensen
associëren en dat is goed voor de producten van
Nike. Buiten de naamsbekendheid wat het bedrijf
krijgt door te sponsoren krijgen ze ook een klein
percentage van de opbrengst van ieder verkocht
shirt van de clubs (Olav, z.d. ).
De aandacht trekken van een grote groep mensen
en hen daarbij te verbazen of om laten lachen is
een reactie op guerrilla marketing. Nike maakt hier
ook gebruik van, doormiddel van veel creativiteit
heeft Nike ondertussen al meerdere guerrillacampagnes gedaan.
Nike vending machine
Nike heeft in 2018 een campagne gedaan waar
ze een automaat neer hadden gezet op een geheime plek in New York. Hier konden Nike FuelBand
gebruikers hun dagelijkse NikeFuel punten inleveren tegen gratis Nike producten. De gebruikers
konden alleen de punten gebruiken die ze de afgelopen 24 uur verdiend hadden. Op deze manier
motiveerde Nike de gebruikers om de gehele dag
te blijven bewegen. De automaat bleef echter niet
lang op dezelfde plaats staan en stond al snel op
een nieuwe geheime plaats in New York. Dit gebeurde natuurlijk niet voordat Nike in alle media
en social media in New York voorbijgekomen was
(Setaysha, 2014).

(Afbeelding 14)

Crashed Nike ball
De enorme Nike voetbal die met zoveel kracht tegen
het gebouw is aan geshopt waardoor er flinke barsten en scheuren in het gebouw zijn gekomen. De
kracht wat een Nike voetbal wel niet kan hebben.
Dat is de gedachte achter deze guerilla campagne
van Nike. Het is een raar onnatuurlijk beeld waar
mensen wel even voor gaan stil staan. Het is zoiets
aparts dat voorbijgangers er foto’s en filmpjes van
zullen maken en dit op social media gaan delen. Op
deze manier wordt de naamsbekendheid van Nike
alleen nog maar groter (Lum, 2009).

Nike staat er wel om bekend omdat producten te
promoten door bekende en populaire topsporters
deze producten te laten dragen. Deze sporters
zijn vaak grote voorbeelden voor amateur sporters en andere mensen. Zodra een van deze
topsporters nieuwe schoenen van Nike draagt zal
het niet lang duren voordat fans van deze sporter
ook dezelfde schoenen zullen aanschaffen. Deze
topsporters zijn eigenlijk influencers, door middel
van social media proberen zij in nauw contact te
blijven met hun fans. Via de social mediakanalen
kunnen topsporters ook hun persoonlijke meningen delen producten van Nike laten zien. Op
deze manier ontstaat er two step flow model met
als gevolg mond-tot-mond reclame, alleen dan
vanuit een persoon naar een heel groot publiek.
Cristiano Ronaldo is een van de topsporters die
een atletendeal heeft met Nike. Deze deal houdt
in dat Nike portretrecht heeft van Cristiano Ronaldo. Het is belangrijk bij zo een atletendeal
dat kernwaarden van zowel de topsporter als het
merk overeenkomen, de sporter moet zichzelf
herkennen in het merk (sports, 2019).
Een van de oprichters van Nike (Phil Knight) staat
erom bekend dat hij graag doneert aan goede
doelen. Zo heeft hij in 2018 bijna een miljard dollar geschonken aan een nog onbekend goed doel.
Wel is bekend dat Phil Knight en zijn vrouw betrokken zijn bij het goede doel wat het geld ontvangen
heeft. De tachtigjarige heeft 12 miljoen aandelen
geschonken. De donatie vertegenwoordigt 0,7
procent van de totale aandelen van Nike en is 3,1
procent van het vermogen van Knight. Dit was niet
de eerste en laatste keer dat Knight geld schenkt
aan organisaties. Hij doneerde al eens miljoenen
dollars aan de universiteit van Oregon en Stanford.
Ook heeft het bedrijf zoals eerder benoemd schoenen aan zorgmedewerkers geschonken in verband
met het Covid-19 virus (Guntlisbergen, 2018).
Begin 2019 lanceerde Nike een nieuwe campagne
met daarin Serena Williams. De campagne heette
‘’Dream Crazier’’, hierin vieren ze vrouwelijke atleten. Het is weer een emotionele commercial waar
Nike zo bekend om staat. De vrouwen spreken zich
in de spot uit tegen alle vooroordelen waarmee je
te maken krijgt asl een vrouwelijke atleet.
Je hoort Serena Williams zeggen: ‘’Als we emoties
tonen, worden we dramatisch genoemd. Als we tegen mannen willen spelen, zijn we gek. Wanneer
we dromen van gelijke kansen, hebben we waanideeën.’’ Nike heeft een duidelijk standpunt in de
reclame: ‘’When you’re born to do it, just do it.’’
(Goudsmit, Merken reclames taboes doorbreken,
2019)

(Afbeelding 15)
(Afbeelding13)
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Maatschappelijke doelen en communicatie
Maatschappelijke
doelen van Nike

Duurzaam ondernemen is tegenwoordig een begrip waar geen
enkele onderneming meer onderuit komt. Wanneer
een onderneming hier niet aan mee doet, zorgt
het meteen voor een slechtere naam. Voornamelijk
omdat het grootste gedeelte van de bedrijven het
wel doet. Nike was in 2007 al goed bezig met
duurzaam ondernemen. Zo zei Mark Parker, president en CEO van Nike; ‘’Duurzaamheid is essentieel voor de groei en innovatie van Nike.’’ (Anon,
News, 2010).
Nike is altijd al gericht geweest op het ontwerpen
van de beste schoen, tegen elke prijs. Maar tegenwoordig moet de schoen ook duurzaam zijn om
de beste te zijn. Dit komt door de huidige klimaatveranderingen. Nike is met meerdere projecten
bezig waar de schoen wordt gemaakt met minder
energie, minder afvalproductie en met designkeuzes die minder impact hebben op het klimaat. De
ontwerpers moesten een nieuwe manier vinden om
de ontwerpen te produceren. Het design bij Nike
moest geherdefinieerd worden op een manier dat
nog nooit gedaan was. Voorbeelden hiervan zijn
Nike Space Hippie en Nike Vapormax 2020. De
Nike Space Hippie wordt gemaakt met 25-50% gerecycled afval, de Vapormax 2020 wordt gemaakt
van minstens 50% gerecycled afval en de Nike air
zool is gemaakt van minstens 75% gerecycled afval (Nike, Duurzaamheid, 2020).
Nike staat voor een betere wereld. Dit is al eerder
beschreven en terug te vinden in hun visie; ‘’Nike
Better World’’. Zo zijn ze twee jaar geleden een
campagne gestart met daarin Colin Kaepernick
als hoofdrolspeler. Colin is het boegbeeld van
de protesten van NFL-spelers tegen politiegeweld
naar donkere burgers. Deze stand-out heeft Amerika verdeeld en toont tegelijkertijd veel moed. De
moed van deze campagne kennen we terug van
Nike, ‘’de gevleugelde Griekse godin van de overwinning’’. Nike staat er bekend om dat ze zich vaker mengen in maatschappelijke kwesties zoals dit
voorbeeld (Sister, 2018).
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Communicatie
met de klant

In de winkels van Nike
wordt er door het winkelpersoneel veel aandacht besteed aan de
persoonlijke service die zij bieden aan de klanten.
Door een goede service ontstaat er een positieve
klantbeleving en voelt de klant zich vertrouwt en
op zijn gemak om een aankoop te doen in de winkel. Door de positieve klantbeleving worden de
producten van Nike ook gepromoot (Gregrory,
2018).
Op de website van Nike is het makkelijk te vinden waar er om hulp gevraagd kan worden. Op
deze pagina staan voorbeeldvragen die vaak gesteld worden en er is ook een link naar een online
chat voor wanneer een klant een specifieke vraag
heeft die niet tussen de veel voorkomende vragen
staat. Ook wordt er informatie weergegeven zoals openingstijden, telefoonnummers en een ‘store
locator’ om op te zoeken waar de dichtstbijzijnde
Nike store is voor de des betreffende klant (Nike,
Help, 2020).
Door te adverteren probeert Nike van een groot
deel van de doelgroep aandacht te krijgen. Een
manier van adverteren waar Nike vaak gebruik
van maakt is reclame maken met beroemdheden
(Gregrory, 2018).
Nike maakt gebruik direct marketing om de producten te promoten. Om toekomstige klanten te
motiveren een Nike product te kopen, maakt Nike
gebruik van verkoop promoties waarin ze laten
zien hoeveel de klant zou besparen als diegene
een Nike product koopt met die aanbieding (Gregrory, 2018).
Om een groter publiek te bereiken zorgt Nike dat
het bedrijf sponsor is van bijvoorbeeld grote sportevenementen en zorgt dat daar de producten gepromoot worden. Nike vindt het belangrijk dat er
een sterke klant loyaliteit is om te zorgen dat klanten blijven bij het sportmerk. Door rechtstreeks te
communiceren met de organisaties probeert Nike
hiervoor de te zorgen (Gregrory, 2018).
(Afbeelding16)
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NIKE

Concurrentieanalyse
Nike en Adidas zijn samen de twee grootse bedrijven in de sportkleding industrie. Hiermee zijn deze
twee bedrijven ook elkaar grootste concurrenten (vermogensbeheer, z.d.).

Bedrijfsgrootte

Sponsors

Hoewel Nike later is opgericht dan Adidas, is Nike
toch een groter bedrijf. Nike is opgericht in 1971
en Adidas in 1949, dat is 22 jaar verschil en toch
wist Nike Adidas in te halen. In 2018 verkocht
Nike voor $22,3 miljard dollar aan schoenen en
heeft Adidas voor maar $14,6 miljard weten te
verkopen.

Beide merknamen zijn ook actief in de sportwereld
door middel van sponsoring en gaan hierin de strijd
met elkaar aan.

Een voordeel van Nike is dat het bedrijf ook opereert onder andere bekende merkennamen, namelijk: Converse, Hurley en Jordan. Hetzelfde geld
voor Adidas, zij hebben namelijk Reebok en Umbro in hun bezit. Wat betreft personeel loopt Nike
ook aan kop, het bedrijf heeft in totaal 70.000
mensen in het personeelsbestand en Adidas
55.000 personeelsleden (Staff, 2019).
Marktaandeel
In onderstaande grafiek is te zien dan Nike in de
verenigde staten een aanzienlijk groter marktaandeel heeft dan Adidas. In Europa is de kloof tussen beide ondernemingen een stuk kleiner. Nike
is erg afhankelijk van de verkoop in de Verenigde
Staten.
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Merkenconcurrentie

Productconcurrentie

Nike en Adidas werken regelmatig samen met grote namen, zo heeft Nike
meerdere samenwerkingen gehad met
designer merk Off-white en Comme des
Garçons. Adidas heeft meerdere keren
collecties gemaakt met Kanye West onder het merk Yeezy en recent hebben ze
de tweede collectie van Ivy Park gelanceerd met Beyoncé (Nike, 2020)(Adidas, 2020).

Nike en Adidas verkopen in grote lijnen
dezelfde producten, ze focussen zich
op sportkleding en sportschoenen. Een
voorbeeld van de concurrentie op product niveau zijn de Nike air Force ’07
en de Adidas Superstar. Beide schoenen
worden gedragen door mannen en vrouwen en zijn te koop in veel verschillende
kleurvarianten. De prijs van schoenen
zijn bij beide €100,- (Nike, 2020) (Adidas, 2020).

Nike is uniformleverancier van de NFL en NBA, dit
zijn de populairste sportcompetities in Amerika. Adidas heeft NHL en Major League Soccer onder haar
naam. In Europa zijn beide namen heel actief in de
voetbalwereld. Adidas levert de officiële bal van het
WK en de Champions League, Nike levert de bal
voor de Premier League en Serie A. Op het gebied
van individuele sporters lopen Nike en Adidas nek
en nek. Nike heeft Cristiano Ronaldo onder contract
en Messi staat bij Adidas onder contract. Beide spelers zijn de twee beste spelers in hun generatie en
dus hele bekende namen in de voetbalwereld.
Tot slot heeft Nike de meest winstgevende sponsorovereenkomst allertijden, namelijk met professioneel
basketballer Michael Jordan. Michael Jordan staat
sinds 1984 in contract met Nike en heeft een eigen
schoen gekregen onder de naam Air Jordan. In het
eerste jaar van de sponsorovereenkomst heeft de Air
Jordan $126 miljoen opgebracht (Staff, 2019) (Lane,
2020).

(Afbeelding 17)

Behoefteconcurrentie

Generieke concurrentie

Op het gebied van behoefte concurrentie kan Nike goed inspelen op de
behoefte van de klant. Naast kleding,
schoenen en accessoires verkoopt Nike
bijvoorbeeld ook parfum. Adidas heeft
net als Nike ook andere producten dan
kleren en schoenen en biedt ook parfum
en doucheproducten aan. Tot slot biedt
Adidas ook verschillende trainingsapparatuur zoals een loopband en verschillende gewichten aan (Adidas, Adidas
hardware, 2020) (Nike, 2020) (Adidas,
2020).

Alle producten die Nike en Adidas verkopen zijn te verkrijgen in verschillende
maten, kleuren en modellen. Hiermee
spelen ze in op de verschillende behoefte
van de klant, ze bieden namelijk verschillende varianten aan voor verschillende
klanten (Nike, 2020) (Adidas, 2020).
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NIKE

Interview met..
David Zinzen is nu 21 jaar werkzaam bij
Sport 2000 Parkstad. Hij is daar nu manager en
inkoper. David is 44 jaar, 20 jaar getrouwd en
vader van 3 lieve kinderen.
Zijn taken binnen het bedrijf zijn het aansturen
van het personeel, zorgdragen voor de voorraad situatie van de hoofdmerken en hij is het
aanspreekpunt voor bedrijven en verenigingen.
David zijn vroegere streven was om een eigen
sportzaak te openen, gespecialiseerd in voetbal
en running. Hij is in de huidige periode met het
Covid-19 virus blij dat hij in loondienst werkt,
maar houdt zijn opties open voor de toekomst.
De hoofdsporten/-activiteiten binnen het bedrijf
zijn running, voetbal en fitness, vooral voetbal
springt er uit. Het bedrijf heeft meer de 25 contracten/samenwerkingen met omliggende voetbalverenigingen. Buiten Sport 2000 is de baas
van het bedrijf ook eigenaar van Brandless. Dit
is een bedrijf dat zich vooral bezighoud met
het maken/ontwerpen van een wedstrijdshirt.
Hierdoor kan Sport2000 niet alleen de kleding
leveren aan de verenigingen, maar ook direct
zorgen voor het drukwerk. Dit wordt trouwens
ook steeds vaker gedaan voor bedrijven.
Als maatschappelijke doelen heeft Sport 2000
het samenwerken met meerdere stichtingen.
Vooral Jeugd Sport Fonds, dit is een van de bekendste. Zij zorgen ervoor dat alle kinderen in
Nederland een mogelijkheid krijgen om te sporten. Sport 2000 zorgt voor de kleding en Jeugd
Sport Fonds zorgt voor de contributie.

De grootste concurrent van Sport 2000 blijft het
internet, ondanks dat het bedrijf gevestigd is naast
een mega store van Decathlon, zij vullen het bedrijf
juist aan. Men zoekt niet meer Heerlen of Maastricht
af naar sportzaken. Op de Sport Boulevard bij het
Roda JC stadion kan alles gevonden worden op het
gebied van sport. Alleen de oorlog om prijzen is een
probleem, de focus bij Sport 2000 ligt bij de service en beleving. Men komt graag met het hele gezin
naar het bedrijf.
Sport 2000 adverteert vooral op Social Media, hier
draait alles tegenwoordig om volgens het bedrijf. Adverteren in bladen en kranten heeft geen zin meer.
De zoon van de eigenaar houdt zich samen met de
formule ANWR Garant bezig met het plannen van
de social media campagnes. Wat er bijvoorbeeld
binnenkort van start gaat is de Running 10 daagse
en Black Friday. Ook stuurt het bedrijf een mailing
naar vaste klanten met de deals.
Wat Nike betreft vind ik persoonlijk de voetbalcampagnes de top. Nike heeft op dit moment alle bekendste buitenlandse spelers onder contract staan,
bij de vier bekendste clubs. Zij maken hier geweldige
filmcampagnes mee.
Het imago van Nike kun je mooi of niet mooi vinden.
Het feit is dat zij in de sportwereld zo sterk zijn, dat
ze zich veel te veel kunnen permitteren. Wij bepalen tegenwoordig niet meer wat er in onze winkels
verkocht word, dit bepaald Nike en dit is jammer.
Hier in het zuiden loop je toch steeds achter op de
trends die men ziet in Amsterdam of Rotterdam. En
wij zijn blij met trends, maar onze hardcore business
is de eenvoudige sporter. Daar moeten wij het van
hebben.

“Het feit is dat zij in de sportwereld zo
sterk zijn, dat ze zich veel te veel kunnen
permitteren.”

Sport 2000 is actief in de branche detailhandel.
De belangrijkste winkel trends zijn op dit moment de kleine merken in jogging pakken. Zoals
Black Bananas, Nike Tech Fleece of Puma. Ook
hoge prijzen thuis pakken of club pakken (Barcelona, PSG en Real Madrid) zijn erg geliefd.
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Interview met..
Rodrigo Costa

is werkzaam als recruiter
bij Decathlon en is vooral actief in Roermond en
Maastricht. Voorheen heeft Decathlon dit werk uitbesteed aan externe partijen en hebben we toch
ontdekt dat ze niet de producten of mensen leverden die bij Decathlon hoorden. We zijn dit intern
gaan doorzetten en zodoende ben ik in deze positie terecht gekomen, ik ben dus ook nu vooral
opzoek naar mensen die mijn werk gaan uitbreiden en verbeteren voor in de toekomst. Naast dat
ik recruiter ben, ben ik ook actief als dag verantwoordelijke in de winkel en houd ik me bezig met
de goederen stroom en onderhoud in de winkel

“Decathlon is een goede omgeving om persoonlijke
ontwikkelingen door te voeren.”

Decathlon is een goede omgeving om persoonlijke
ontwikkelingen door te voeren. Het is dan ook mijn
doel om uiteindelijk de retail van Decathlon uit te
breiden op een innovatie manier en om een eigen
filiaal te leiden. Dit doel wil ik bereiken door binnen
drie jaar een kleine winkel te leiden met als volgt
een grote winkel. Ondertussen ben ik zes jaar verder
en wil ik twee keer een half jaar naar het buitenland om te werken op een plaats waar innovatie bij
Decathlon op nummer een staat, dit kan een locatie
zijn als China of Singapore. Bij terugkomst wil ik mijn
eigen filiaal hebben en de retail uitbreiden op een
innovatie manier
Decathlon is vooral actief in de branche detailhandel en is gericht op het verkopen van sportartikelen. In de winkel verkopen we 65 sporten en online
zijn er in totaal 75 te vinden. We verkopen spullen
voor alle niveaus en zijn daarmee toegankelijk voor
alle Sporters. Daarnaast zijn we ook actief aan het
samenwerken met stichtingen om ervoor te zorgen
dat mensen die het niet breed hebben toch kunnen
sporten. Een voorbeeld is dat we een project hebben
gestart in achterstandswijken waarin we kinderen de
kans hebben gegeven om te sporten en de mensen
in de omgevingen opvoeding kregen over sport en
voeding. In Nederland zijn we nog iets minder actief
dan we zouden willen. Echter merken we nu dat we
meer naamsbekendheid krijgen en dat we daardoor
projecten meer kunnen uitbreiden en doorvoeren.

Decathlon straalt uit dat we toegankelijk willen zijn
voor alle sporters op alle niveaus. We richten ons
dan niet op de allerbeste sporters maar op de fanatieke sporters.
Tot slot mijn mening over Nike, zelf verkopen wij
nog maar weinig producten van Nike. Hier hebben
wij dan ook geen invloed op, dit besluiten ze namelijk in Frankrijk. Persoonlijk draag ik al jaren de
schoenen van Nike en ben ik er ook heel blij mee.
Ik vind het een duur merk en koop ze alleen in de
uitverkoop. Toch blijft mijn voorkeur altijd uitgaan
naar het merk op het gebied van schoenen en blijf
ik ze graag dragen.

Natuurlijk krijgen wij ook te maken met concurrentie,
veel mensen denken ook dat sport2000 lokaal onze
grootste concurrent is. Echter zien wij Sport2000 niet
als concurrent, zij verkopen namelijk meer modegerichte sportkleding. Onze online concurrent is bol.
com, zij leveren tegenwoordig ook veel sportartikelen. Toch weten wij ons hiervan te onderscheiden
door onze expertise die de klant online niet kan krijgen. We richten ons dan ook niet op de topmarkt van
sporters maar meer op de recreatieve sporter. We
hebben dan ook eigen merken in het assortiment,
zoals Kipsta. Dit is voetbal kleding van een goede
kwaliteit wat perfect is voor de amateurvoetballer.
De manier waarop wij communiceren naar de klant
is niet zozeer op nationaal gebied. We zijn lokaal
wel heel actief op onze Instagram pagina en zijn te
zien op verschillende sportverenigingen in de buurt.
Wij geloven vooral in mond op mondreclame aan
de hand van goede ervaringen die de klant heeft
gehad.
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(Afbeelding 18)
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Feitjes over NIKE
1.

De naam Nike komt van de Griekse godin van overwinning
Niké, het wordt dan ook uitgesproken als ‘Naiki’ (Buis,
2016).

2.

Tot medio 2016 was Phil Knight de voorzitter van de raad
van bestuur en Mark Parker de CEO en president (Buis,
2016).

3.

Het logo van Nike is in 1971 ontworpen en staat nu
bekend als de Swoosh. Carolyn Davidson, een grafisch
vormgeefster en ontwerpster heeft het logo voor 35 dollar
ontworpen (Aandelen.info, z.d.).

4.

De belangrijkste afzetmarkt van Nike is de VS, daar wordt
bijna de helft van de omzet behaald (Aandelen.info, z.d.).

5.

Het wereldberoemde slogan ‘Just Do It’ is geïnspireerd op
de laatste woorden van Gary Gilmore. Gary Gilmore is
een serie moordenaar en zijn laatste woorden waren ‘Let’s
do it’ voordat hij geëxecuteerd werd (Factshop, z.d.)

Michael Jordan wilde voor Adidas kiezen als sponsor, maar
de moeder van Michael Jordan stond erop dat hij naar het
voorstel van Nike zou luisteren. Nike bood hem dan ook
een eigen schoen aan (Rossen, 2016).

6.
(Afbeelding 19)
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(Afbeelding 20)
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Bijlage

Samenwerkingscontract

Taken:
Planning: De planning wordt gecontroleerd door de voorzitter. Wanneer iemand zijn geplande taak niet
kan uitvoeren neemt hij/zij ook contact op met de voorzitter.
Kwaliteitscontrole: De secretaris is degene wat grotendeels de kwaliteitscontrole doet. Stukken worden
een tweede keer doorgelezen en de opmaak wordt gecontroleerd. Wanneer de secretaris twijfelt over
een stuk, kan hij/zij altijd een ander projectlid vragen om het stuk ook nog een keer door te lezen. Hoe
meer mensen het nakijken hoe beter, want iedereen kan net weer wat anders opvallen.
Groepsregels: Of iedereen zich aan de groepsregels houdt wordt gecontroleerd door de projectleden.
Wanneer er iets niet klopt wordt dit besproken met de groep in het eerstvolgende overleg.
Werkdruk/conflicten: De projectleden controleren of de werkdruk in de groep niet te hoog wordt en
of er geen conflicten tussen de groep ontstaan. Wanneer de werkdruk te hoog oploopt dan wordt dit
gemeld aan de secretaris en dan zet hij/zij dit in de agenda voor de volgende vergadering. Hier wordt
dan besproken wat er gedaan kan worden om dit te verminderen. Bijvoorbeeld door sommige taken opnieuw te verdelen. Wanneer er een conflict ontstaat, probeert de groep dit eerst onderling op te lossen,
niet online maar persoonlijk. Wanneer dit niet lukt wordt er een derde ingeschakeld zoals bijvoorbeeld
een leraar.
Agenda’s/notulen: De secretaris houdt de agenda en notulen bij. Hij/zij controleert of iedereen zijn
werk wel doet en plant de bijeenkomsten. De groep werkt niet met een agenda voor elke bijeenkomst,
maar wanneer er zich iets voordoet wat besproken moet worden in een overleg dan wordt dit gemeeld
aan de secretaris. Hetzelfde geldt voor de notulen, wanneer er iets belangrijks besproken is in een bijeenkomst dat wordt dit door de secretaris genoteerd en bijgehouden.
De groep werkt niet met een agenda, omdat er ook al een planning is en hier dient iedereen zich gewoon aan te houden.
Informatie delen: Belangrijke informatie wordt gedeeld door de voorzitter. Voor de rest wordt er in de
groep gecommuniceerd via de groepsapp in Whatsapp, informatie wordt gedeeld via E-mail en er wordt
buiten maandag om overgelegd via Microsoft Teams.
Groepsregels:
Wanneer er een probleem opduikt buiten het overleg om graag de secretaris informeren via Whatsapp
of mail. Bijvoorbeeld bij plotselinge verhindering om een overleg bij te wonen of een geplande taak uit
te voeren.
Alleen bij overmacht wordt het niet nakomen van afspraken geaccepteerd. Niet kunnen nakomen van
een afspraak wordt zo snel mogelijk aan de voorzitter of groep gemeld. De gevolgen van het niet nakomen van een afspraak wordt in het eerstvolgende groepsoverleg besproken.
Ieder groepslid doet zijn best om het project zo goed als mogelijk te maken. Samen streeft de groep
naar een goed resultaat. Kritiek naar elkaar wordt positief gebracht en dient serieus te worden genomen.
Wanneer een groepslid zich niet aan de afspraken houdt, wordt diegene onderwerp van het gesprek in
de eerstkomende vergadering. Hier wordt besproken wat de gevolgen gaan zijn. De gevolgen bevinden
zich in de volgende volgorde: (1) een waarschuwing, (2) een extra opdracht, (3) uitstoting uit de groep.
Een besluit binnen de groep wordt genomen via een overeenstemming. Wanneer dit niet lukt wordt er
gestemd en gelden de meeste stemmen.
Als groep ga je respectvol met elkaar om en luister je naar elkaar. Ook communiceer je goed met elkaar
en geef je dus je mening.
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Bijlage

Plan van aanpak
1.Achtergronden
Het team
Ons team bestaat uit de volgende 3 teamleden:
- Anne Voncken (projectlid)
- Kyara Zinzen (secretaris)
- Michelle Rijsmus (projectleider)
De projectgever :
De projectgever is hogeschool Zuyd gelegen in Sittard.
Het bedrijf wat wij gekozen hebben is Nike
2. Het projectresultaat  
Het doel
Het doel van dit project is dan wij steeds meer kennis gaan opdoen in het commerciële werkveld. We
gaan dan ook kennis maken met verschillende branches, bedrijven en functies binnen het commerciële
werkveld. Aan het einde van dit project is het de bedoeling dan we de kenmerken van een bedrijf op
hoofdlijnen gaan beschrijven, ditzelfde met de financiële situatie van het bedrijf. Tot slot gaan we ook
leren om de basisprincipes van marketing toe te passen op ons gekozen bedrijf.
Natuurlijk willen wij allemaal leren hoe je goed kan samenwerken en een goed product kan leveren.
Om een goed product te leveren is het belangrijk dat we een goede planning maken en ook weten wat
we van elkaar kunnen verwachten. We gaan leren om elkaars kwaliteiten aan te vullen en om elkaar te
helpen
Specifiek: In dit project gaan wij in ons verdiepen in verschillende branches, bedrijven en beroepen in
het commerciële werkveld. In dit project leren wij ook om de basisprincipes van marketing toe te passen
op een zelfgekozen bedrijf. Aan het einde van het project dienen wij dan een magazine in te leveren
met alle kennis die wij hebben opgedaan tijdens dit project.  
Meetbaar: We gaan elke week meerdere keren samen komen om te werken aan de voortgang van dit
project. We hebben ook de mogelijkheid om in Teams samen te komen maat het is natuurlijk fijner om
samen te komen en te overleggen.  
Acceptabel: Iedereen in de groep krijgt een eigen functie aangewezen en we krijgen dan ook allemaal
eigen werkzaamheden die we individueel uitvoeren maar er zijn ook werkzaamheden die we samen
gaan uitvoeren
Realistisch/tijdsgebonden: Als wij ons goed houden aan onze planning en het plan van aanpak goed
blijven volgen is het project haalbaar en kunnen wij ons project half november presenteren aan onze
medestudenten.  
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Eindproduct  
Het eindproduct van dit project is een magazine waarin wij op creatieve wijze de informatie uit de
verschillende fases gaan presenteren. De fases dienen op een overzichtelijke en aantrekkelijke manier
gepresenteerd te worden. Het is belangrijk dat we allemaal onze creativiteit gaan toepassen in het magazine en zorgen voor een goede lay-out.  
We dienen dan ook de volgende informatie te verwerken in het magazine:
- On- en offline bronnenonderzoek.
- 2 gesprekken met experts over de marketing of commercie.
- 2 interviews met mensen met kennis over het door jullie gekozen bedrijf.
- Zelfgeproduceerde foto’s over de verschillende stappen in het project.
3. Projectactiviteiten
In dit project komen verschillende activiteiten aan bod. Zo beginnen we met een plan van aanpak om
een gedetailleerde weergave te maken van het project. Zo weten we ook wat we allemaal van elkaar
kunnen verwachten en wat er moet gebeuren om het project tot een succesvol einde te brengen.  
Ook gaan we verschillende interviews voeren met mensen die in de branche werken die wij uiteindelijk
gaan uitkiezen en dit gaan wij dan verwerken in ons eindproduct.  
Het project bestaat uit 4 verschillende fases namelijk;
Fase 1: in de eerste fase gaan we onze groep formeren en krijgt iedereen een functie toegewezen in het
project. Onderling worden er ook regels gemaakt die wij dienen na te leven, er zitten dan ook consequenties aan vast als deze niet worden nageleefd. In deze fase wordt ook een plan van aanpak uitgewerkt met een uitgebreide weergave van het project.  
Fase 2: in de tweede fasen gaan we ons verdiepen in verschillende branches, beroepen en bedrijven om
inzicht te krijgen in het commerciële werkveld. Dit gaan wij doen door middel van onlineonderzoek en
op basis van twee gesprekken met experts.  
Fase 3: in deze fase gaan wij een bedrijf uitzoeken dat aansluit op al onze interesses, dit moet een bedrijf zijn met meer dan 100 werknemers. Tevens dienen ze ook een jaarverslag beschikbaar te hebben.
Het bedrijf moeten we beschrijven op de volgende punten:  
- De historie van het bedrijf,  
- De bedrijfsactiviteiten en afdelingen binnen het bedrijf
- De missie en visie
- Een kostprijsberekening (bij beraming) voor 1 product met een onderbouwing van de kosten (waar
komen deze vandaan), de kostprijsmethode
- Opvallende dingen in de balans van het bedrijf waar mogelijk op basis van financiële kengetallen.
Fase 4: in de laatste fase werken we de basisprincipes van de marketing uit voor dit bedrijf. We moeten
zoveel mogelijk informatie verzamelen over relevant onderwerpen en dit zo uitgebreid mogelijk in kaart
brengen.  
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Bijlage

Plan van aanpak

7.  De projectorganisatie
Informatie groepslede

5.  De tussenresultaten  
Samenwerkingscontract samenstellen
-

Plan van aanpak  
Interviews met experts
Bedrijf kiezen
Interviews met mensen die kennis hebben over het gekozen bedrijf
Uitwerken van basisprincipes van marketing
Magazine

6.  Kwaliteit
Kwaliteitsbewaking
Bij dit project willen wij ervoor zorgen dan de kwaliteit van ons werk hoog blijft. Dit gaan we waarborgen door een aantal eisen aan de kwaliteit te stellen.
We willen dat ons project vergelijkbaar of beter is dan de eerder gemaakte tijdschriften van vorige
jaren. Ook zorgen we ervoor dat de kwaliteit hoog blijft door goed te communiceren, meerdere mensen
zijn beter dan één. Omdat we dan al onze verschillende denkwijzen kunnen gebruiken.
Controles
We gaan na elke fase met de groep terugkoppelen hoe we onze kwaliteit vinden en of we nog wat moeten aanpassen. Ook gaan we reflecteren op onze communicatie zodat we allemaal op één lijn zitten.
Terugkoppelen
Ook gaan we periodiek onze aanpak vergelijken met het al gemaakte plan van aanpak. Om te kijken
of we hier ons nog aan houden, of dat we deze mogelijk moeten aanpassen om een hogere kwaliteit te
realiseren.
Extern advies
We gaan onze (tussen)resultaten vergelijken met andere groepen zodat zij ons feedback kunnen geven
en wij hun. Op basis van deze feedback gaan wij beoordelen waar wij onze kwaliteit kunnen verbeteren. Deze manier zorgt ervoor dat we onszelf kunnen verbeteren door andere te beoordelen en tegelijkertijd onze zwaktes kunnen inzien.

Coördinatie
Iedere eerste projectles van de week komt de groep samen om te evalueren en samen aan het project te
werken. Op deze dag wordt besproken of alles goed loopt, of er problemen zijn, wat er gedaan is en
wat er deze week nog gedaan moet worden. (Tijdsverantwoording en weekverslag)
De tweede les van de week werkt de groep samen vanuit thuis via Microsoft Teams.
Ieder lid van de groep krijgt de planning van het project doorgestuurd en dient zich hieraan te houden.
Deze planning is ook terug te vinden in dit document.
De voorzitter is degene wat er uiteindelijk voor zorgt dat alle documenten samengevoegd worden tot
één eindresultaat. Zij beheerst dus het archief van het project.  
De secretaris is degene wat ervoor zorgt dat alle projectleden hun taken voldoen.

Normen en technieken:
-
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Lettertype: van Nike
Lettergrootte: van Nike
Stijl tijdschrift: aansluitend op het merk Nike
Software
Word voor de tekst
Photoshop/Indesign voor het tijdschrift
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Bijlage

Plan van aanpak

9.  Risico’s  
Een project is succesvol wanneer het op tijd is afgerond, het juiste resultaat oplevert en niet meer tijd/
geld kost dan afgesproken.
Hieronder worden oorzaken beschreven waardoor ons project eventueel kan mislukken.  
Voorbeelden van interne risico’s :

8. Planning

Een onjuiste planning.
Een te optimistische planning/te laat beginnen met een activiteit.
Projectleden zijn onbekwaam.
Projectmedewerkers hebben te veel ‘’aan hun hoofd’’.
Voorbeelden van externe risico’s:
- Calamiteiten.
- Onvoldoende medewerking van de organisatie.
- Onduidelijke projectgrenzen.
- Wijzigingen in de samenstelling van de groep.
Natuurlijk zijn er veel meer risico’s bij het maken van een project, maar bovenstaande zijn het belangrijkste bij het project waar onze groep nu mee bezig is. Deze risico’s kunnen ons het meeste schaden.
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