
Conversietabel Principes van marketing : wijzigingen in de 7e editie ten opzichte van de 6e editie
Delen Nieuwe 

hoofdstukn
ummers 
(7e ed)

Titel nieuwe hoofdstuk (7e ed) Oude 
hoofdstuk 
nummers 
(6e ed)

Titel oude hoofdstuk (6e ed) Wat is veranderd? Bijzonderheden Case Highlight

1 Inleiding: het marketingproces 1 en 2 1. Marketing: waarde creeren en verkrijgen 
en een deel van hoofdstuk 2. Strategische 
marketing

Het hele hoofdstuk is herschreven aan de 
hand van een nieuw vierstappenmodel dat 
het marketingproces in kaart brengt --> zie 
ook de nieuwe gedetailleerde 
inhoudsopgave en het nieuwe 
vierstappenmodel. Uit de 6e editie is 
paragraaf 2.1. (Strategische bedrijfsplanning) 
in het nieuwe hoofdstuk 1 opgenomen.

In de 6e editie werd een 
vijfstappenmodel gehanteerd om het 
marketingproces uit te leggen. In de 7e 
editie wordt een nieuw 
(vierstappen)model geintroduceerd dat 
uitgaat van Analyse --> Strategie --> 
Tactiek --> Implementatie en evaluatie. 
Deze stappen vormen ook de vier nieuwe 
delen in het boek waarin de 
hoofdstukken zijn ondergebracht.

Polaroid Cube (nieuw) Dopper (nieuw), 
Tomorrowland (nieuw) 
en Het belang van logica 
in het marketingbeleid 
(geactualiseerd)

Deel 1 Analyse 2 De marketingomgeving 3 De marketingomgeving Oude hoofdstuk 3 geupdatet. Uit de 6e editie 
zijn paragraaf 18.1 (Stappen in een 
concurrentie-analyse), 19.1 (De mondiale 
omgeving) en een samenvatting van de stof 
uit hoofdstuk 20 (Duurzame marketing: 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en 
ethiek) opgenomen in het nieuwe hoofdstuk 
2.

New tree (nieuw) Dieselgate (nieuw)

3 Marktonderzoek 4 Marktonderzoek Oude hoofdstuk 4 geupdatet. Parfitt Collins is vervallen. Netflix (nieuw) Wehkamp (nieuw)
4 Consumentengedrag 5 Consumentengedrag Oude hoofdstuk 5 geupdatet. FBTO (nieuw) Rituals  (nieuw)
5 Business-to-businessmarketing 6 Business-to-businessmarketing Oude hoofdstuk 6 geupdatet. Leaseplan 

(geactualiseerd)
Curana (nieuw)

6 Van analyse naar marketingstrategie 2 en 19 Delen uit hoofdstuk 2. Strategische 
marketing en 19. Internationale marketing

Paragraaf 6.1 is nieuw (Van analyse naar 
strategie). Uit de 6e editie zijn paragraaf 2.2 
(Portfolioanalyse), paragraaf 2.3.2 (Swot-
analyse) en een deel van paragraaf 19.2 
(Marktbetreding: besluitvorming en 
werkwijze) opgenomen in het nieuwe 
hoofdstuk 6.

Hero (nieuw) Verschillende nieuwe 
voorbeelden

Deel 2 Strategie 7 Marktgerichte marketingstrategie 2, 18 en 19 Delen uit hoofdstuk 2. Strategische 
marketing, 18. Concurrentievoordeel 
creeren en 19. Internationale marketing

Uit de 6e editie zijn paragraaf 2.3.3 (Bepalen 
van de marketingstrategie --> oa Blue Ocean), 
paragraaf 2.3.4 (Groeistrategieen 
ontwikkelen --> oa Ansoff), paragraaf 18.2 
(Concurrentiestrategieen --> oa Porter) en 
een deel van paragraaf 19.2 (Marktbetreding: 
besluitvorming en werkwijze) samengevoegd 
en gevormd tot het nieuwe hoofdstuk 7.

2 The Loo (nieuw) Secrid (nieuw)

8 Klantgerichte marketingstrategie  7 Marktsegmentatie en positionering Oude hoofdstuk 7 geupdatet. Nieuwe visie: welke invalshoek ook 
gebruikt wordt bij de marktgerichte 
strategie zoals besproken in hoofdstuk 7, 
deze moet hoe dan ook vertaald worden 
in een klantgerichte strategie, waarbij het 
realiseren van klantwaarde het 
uitgangspunt is. 

Landall Greenparks 
(nieuw)

Motivaction/Staatsbosb
eheer (nieuw)

Deel 3 Tactiek 9 Product-, dienst- en merkbeleid 8 en 10 8. Product- en merkstrategie en 10. 
Marketing van diensten

Hoofdstuk 8 en hoofdstuk 10 uit de 6e editie 
zijn samengevoegd in het nieuwe hoofdstuk 
9. Hierbij gaan alleen de nieuwe paragraaf 9.4 
en paragraaf 9.5 nog over dienstenmarketing.

L'Oréal (geactualiseerd) Product Recall (nieuw) 
en The Learning 
Thermostat (nieuw)

10 Productontwikkeling en levenscyclusbeleid 9 Productontwikkeling en 
levenscyclusstrategieen

Oude hoofdstuk 9 geupdatet. Dyson (nieuw) Verschillende nieuwe 
voorbeelden

11 Prijsbeleid 11 Prijsbeleid Oude hoofdstuk 11 geupdatet. Pluimers (nieuw) Bugaboo 
(geactualiseerd)

12 Distributiebeleid 12 Distributiebeleid Oude hoofdstuk 12 geupdatet. Inteface (nieuw) Are You Swedish 
(geactualiseerd)

13 Detailhandel en groothandel 13 Detailhandel en groothandel Oude hoofdstuk 13 geupdatet. Coolblue (nieuw) Verschillende nieuwe 
voorbeelden

14 Geintegreerde marketingcommunicatie 14 Geintegreerde marketingcommunicatie Hoofdstuk grondig herzien. In paragraaf 14.3.1 
Paid Owned Earned Media-model 
opgenomen en het onderscheid tussen 
persoonlijke en niet-persoonlijke 
marketingcommunicatie losgelaten.

VT Wonen (nieuw) Fashion Chick (nieuw)

15 Betaalde media 15, 16 en 17  Een deel van 15. Reclame en public 
relations, een deel van 16. Persoonlijke 
verkoop en sales promotions en een deel 
van 17. Direct en online marketing

Uit de 6e editie is paragraaf 16.4 (Sales 
promotions) opgenomen in het nieuwe 
hoofdstuk 15. Sterk uitgebreid is subparagraaf 
17.4.2 (Zoekmachinemarketing) uit de 6e 
editie. Dat is nu paragraaf 15.4 
Zoekmachinemarketing. In de nieuwe 
paragraaf 15.5 (Andere vormen van betaalde 
media) zijn opgenomen: affiliate marketing, 
direct mail, sponsoring, direct response tv, 
interactieve televisie, narrowcasting en 
mobiele marketing. Deze onderwerpen zijn 
afkomstig uit hoofdstuk 17 in de 6e editie. 
Public Relations is in dit hoofdstuk vervallen 
en komt aan de orde in het nieuwe hoofdstuk 
16.

Omdat in hoofdstuk 14 wordt uitgegaan 
van POEM in plaats van persoonlijke ne 
niet-persoonlijke 
marketingcommunicatie, is de indeling 
van hoofdstuk 15 (betaalde media) en 
hoofdstuk 16 (Eigen en verdiende media) 
grondig herzien. Wat verder opvalt is dat  
direct marketing en met name direct mail 
uit hoofdstuk 17 in de 6e editie veel 
minder uitgebreid worden besproken in 
de 7e editie. Tenslotte is het onderwerp 
'persoonlijke verkoop' vervallen 
(paragraaf 16.1, 16.2 en 16.3 uit de 6e 
editie).

Axe (nieuw) Nintendo (nieuw)

16 Eigen en verdiende media 15 en 17 Een deel van 15. Reclame en public 
relations en een deel van 17. Direct en 
online marketing

Uit de 6e editie zijn paragraaf 17.4.3 (E-
mailmarketing)  en 17.4.6 (Viral marketing) 
opgenomen in de nieuwe paragraaf 16.1 
Vormen van eigen media. Paragraaf 17.4.5 
(Social media) is sterk uitgebreid en is nu 16.2 
Social media. Deze paragraaf vormt een brug 
naar de nieuwe paragraaf 16.3 (Vormen van 
verdiende media) waarin Public Relations uit 
het voormalige hoofdstuk 15 is opgenomen. 
Helemaal nieuw: eWOM

Paragraaf 17.3 (Domeinen van online 
marketing) uit de 6e editie is vervallen

T-mobile (nieuw) Hello fresh (nieuw) en 
Fanta (nieuw)

DEEL IV 
Implementatie en 
evaluatie

17 Implementatie en evaluatie NIEUW Uit de 6e editie is pararaaf 2.4.5 (De 
organisatie van de marketingafdeling), 2.4.6 
(Controle) en 2.4.7 (Verantwoording en 
rendement) overgenomen en uitgewerkt in 
de nieuwe paragraaf 17.2 (De organisatie van 
de marketingafdeling) en 17. 3 (Controle en 
rendement). Eerder werden deze 
onderwerpen al aangestipt in het nieuwe 
hoofdstuk 1, in paragraaf 1.6 (Stap 4: 
Marketing implementeren en evalueren). 
Helemaal nieuw in dit hoofdstuk: PDCA-
cyclus, organisatie marketingafdeling (ook bij 
export), winst en verliesrekening, 
marketingbudget, bedrijfsratio's en KPI's

Masco (nieuw) De rol van marketing in 
het bedrijf 
(geactualiseerd)

Hoofdstukken uit de 6e editie die zijn vervallen
Naam hoofdstuk 
(6e ed)

Oude 
hoofdstukn
ummers 
(6e ed)

Toelichting

Persoonlijke 
verkoop en sales 
promotion

16 Paragraaf 16.1 (Persoonliijke verkoop), 16.2 
(Leidinggeven aan de verkooporganisatie) en 
16.3 (Het proces van persoonlijke verkoop) 
zijn vervallen. Paragraaf 16.4  is opgenomen 
in het nieuwe hoofdstuk 16 (Eigen en 
verdiende media).

Direct en online 
marketing

17 Paragraaf 17.3 (Domein van online 
marketing) is vervallen. De rest van 
hoofdstuk 17 is verdeeld over  de nieuwe 
hoofdstukken 15 (Betaalde media) en 16 
(Eigen en verdiende media) waarbij het 
onderwerp 'direct marketing' sterk is 
ingekort.

Concurrentievoord
eel creëren

18 Paragraaf 18.1 (Stappen in de 
concurrentieanalyse) is verplaatst naar het 
nieuwe hoofdstuk 2 (De 
marketingomgeving). Paragraaf 18.2 
(Concurrentiestrategieen) en paragraaf 18.3 
(Concurrentietactieken op basis van de 
marktpositie) zijn verplaatst naar het nieuwe 
hoofdstuk 7 (Marktgerichte 
marketingstrategie).

Internationale 
marketing

19 Paragraaf 19.1 (De mondiale 
marketingomgeving) is verplaatst naar het 
nieuwe hoofdstuk 2 (De 
marketingomgeving). Paragraaf 19.2 
(Marktbetreding: besluitvorming en 
werkwijze) is verplaatst naar het nieuwe 
hoofdstuk 7 (Marktgerichte 
marketingstrategie). Paragraaf 19.3 is daar 
waar relevant verdeeld over alle 
hoofdstukken die ingaan op de 
marketingmix.

Duurzame 
marketing

20 Relevante samenvatting van hoofdstuk 20 is 
terug te vinden in het nieuwe hoofdstuk 1 
(Inleiding) en 2 (De marketingomgeving).
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