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 1.1 Het begrip markt

Er zijn veel verschillende bedrijven die allemaal verschillende klanten hebben. 
Waar bedrijven klanten treffen, ontstaat een markt. Onder een markt verstaan we:

Het geheel van omstandigheden waarbij verkopers en kopers samenkomen, 
waar gevraagde en aangeboden hoeveelheden van een bepaald product of 
een bepaalde dienst worden verhandeld en waar een prijs ontstaat.

Zichtbare markten zijn:
• Een weekmarkt met kramen;
• De visafslag waar vissen aangevoerd en direct verhandeld worden;
• Een bloemenveiling.

Markten die minder duidelijk zichtbaar zijn, zijn markten waar bedrijven elkaar opdrachten 
geven:

• Een schoonmaakbedrijf krijgt opdracht om dagelijks een kantoorpand schoon te 
maken;

• Een transportbedrijf krijgt van een verlader opdracht om een transport uit te voeren.

Daarnaast bestaan er ook nog online markten, waarvan Marktplaats.nl een van de 
bekendste Nederlandse websites is. Verkoop via internet wordt ook wel e-commerce 
genoemd. Tegenwoordig presenteert bijna ieder bedrijf zich online en probeert zo de 
markt te veroveren, voorbeelden hiervan zijn Amazon, bol.com en Coolblue.

De gevolgen van de online marktontwikkelingen zie je terug in de winkelomgeving: mensen 
kopen meer via internet waardoor de verkoop in winkels daalt. Als gevolg hiervan sluiten 
winkels en nemen internetverkopen verder toe. Dit proces wordt marktverschuiving 
genoemd.

1 Markt



8 Marketing | Ondile BV 2020 ©

Marktverschuiving
Marktverschuivingen zijn heel normaal en komen regelmatig voor. Een marktverschuiving 
kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door:

• Overheidsmaatregelen 
De overheid heft extra belasting (accijns) op gedistilleerde dranken, waardoor 
sterkedrank duurder wordt. Het gevolg is een verkoopdaling van sterkedrank en  
een verkoopstijging van wijn;

• Veranderde consumentenvraag 
De consument die gezonder wil eten en minder vet voedsel koopt;

• Prijsstunters 
Budgetwarenhuizen als Action die de plaats innemen van winkels als Blokker en 
Hema;

• Streamingdiensten 
Streamingdiensten als Spotify en Netflix die de winkels van Free Record Shop en de 
videotheken overbodig maakten.

Soorten markten
Er zijn twee soorten markten te herkennen:

1. De concrete markt 
Er wordt van een concrete markt gesproken als beide partijen fysiek aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld de veemarkt of de plaatselijke weekmarkt. 
Ook hier speelt internet een steeds grotere rol. Zo kan een marktkoopman de dag 
voordat hij naar de markt komt, naar al zijn klanten een marktaanbieding mailen of 
op zijn Facebookpagina plaatsen;

2. De abstracte markt 
De abstracte markt heeft geen fysieke ontmoetingsplaats, zoals bijvoorbeeld de 
(wereld) graanmarkt en de huizenmarkt. Deze markten worden via internet onder-
steund, waardoor deze markten ook transparanter worden. 
Op sommige abstracte markten heeft de prijs die daarop tot stand komt een eigen 
benaming:
• Vermogensmarkt, geldmarkt of kapitaalmarkt 

Vraag naar en aanbod van geld, kredieten of leningen. 
De prijs hiervan wordt ‘interest’ (rente) genoemd;

• Wisselmarkt of valutamarkt 
Het aanbod van de ene valuta om die om te wisselen in (te vragen naar) een 
andere valuta. 
De prijs heet ‘wisselkoers’ of ‘koers’;

• Arbeidsmarkt 
Vraag en aanbod van arbeidskrachten. 
De prijs hiervan wordt ‘loon’ genoemd.
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 1.2 Marktvormen

Wanneer een markt bepaalde kenmerken vertoont, spreken we van een ‘marktvorm’.
Om welke marktvorm het gaat, wordt bepaald door de volgende factoren:

• Het aantal aanbieders 
Er wordt verschil gemaakt tussen markten met één aanbieder (monopolie), een 
beperkt aantal aanbieders (oligopolie) en zeer veel aanbieders (polypolie);

• Het aantal afnemers 
Ook in het aantal afnemers wordt onderscheid gemaakt. Een bedrijf dat halffabri-
katen produceert kan op een markt terechtkomen waar slechts één afnemer is 
(monopsonist) of een beperkt aantal afnemers (oligopsonie). De laatste mogelijkheid 
is een polyopsonie waarbij er veel afnemers actief zijn op een markt. Een bedrijf wat 
eindproducten produceert, opereert op de consumentenmarkt en heeft dus zeer 
veel afnemers;

• Aard van het product 
Producten kunnen homogeen of heterogeen zijn:
 - Homogene producten 

Consumenten zien de producten van de verschillende aanbieders als hetzelfde;
 - Heterogene producten 

Als de consument vindt dat er verschil is tussen de producten van de verschillende 
aanbieders;

• Toetreding tot de markt 
De toetreding tot een markt kan vrij zijn of beperkt worden door barrières. 
Voorbeelden van barrières zijn:
 - Patentbelemmeringen 

Eigenaars van een patent, ook wel octrooi genoemd, hebben voor een bepaalde 
tijd een wettelijk beschermd monopolie op hun uitvinding van een technische 
product of proces;

 - Vestigingseisen 
Niet iedereen mag zomaar een transportbedrijf beginnen, je moet aan de gestelde 
eisen voldoen;

 - Juridische barrières 
Dit zijn (wettelijke) bepalingen die bijvoorbeeld bepaalde diploma’s of vergunningen 
vereisen of het aantal aanbieders van een bepaalde dienst limiteren.

Op basis van de kenmerken kan de markt in de volgende vormen ingedeeld worden: 
1. Volkomen concurrentie;
2. Monopolie;
3. Oligopolie;
4. Homogene en heterogene oligopolie;
5. Monopolistische concurrentie.

1 Volkomen concurrentie
Een markt van volkomen concurrentie (of volledige mededinging of perfect werkende 
markt) kenmerkt zich door:

• Een groot aantal vragers en een groot aantal aanbieders;
• Er wordt een homogeen product verhandeld;
• De markt is transparant;
• Vrije toe- en uittreding is mogelijk.

Voorbeelden
De effectenbeurs is een volkomen concurrentie, net als de valutamarkt. Eén vrager of aan- 
bieder in de valutamarkt kan de wisselkoers niet doen veranderen. De wisselkoers verandert 
als veel mensen veel naar een bepaalde valuta vragen of die juist meer aanbieden. 
Belangrijk om te onthouden: de goederen of diensten zijn homogeen (overal gelijk).




