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CSR VANUIT EEN MARKETING PERSPECTIEF

“Cause-related marketing is het vermarkten van een produkt, 

service, merk of bedrijf via een win-win relatie met een non-

profit organisatie of een goed doel” (Marconi 2002)
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EVOLUTIE

Professionele sport teams doen steeds vaker aan  

cause-related marketing (CRM) (Irwin et al., 2010)

Professionele sport teams zijn geschikte vehikels 

om MVO uit te dragen (Smith & Westerbeek, 2007)

CRM is winstgevend voor sport organisaties (Kim, Kwak, & 

Kim, 2010; Lachowetz & Gladden, 2002; Roy & Graeff, 2003)
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PARADOX 

Relevantie en voordelen

Meerderheid van de professionele sport organisaties benadert 

CRM niet op een strategische manier (Kihl, Babiak, & Tainsky, 2014; Sheth & 

Babiak, 2010; Walker & Kent, 2009)

- Cosmetica tool  Legitimiteit?

- Niet de core business  Duurzaamheid?
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NAAR EEN TYPOLOGIE
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Social CRM

Beschrijving: Geplande 
marketing activiteiten die het 
sociale engagement naar 
stakeholders toe moet 
aantonen

Beoogd resultaat Het 
aangaan en onderhouden 
van relaties met stakeholders

Integrative CRM

Beschrijving: Geplande 
marketing activiteiten die 
zowel stakeholders als 
klanten moeten aanspreken

Beoogd resultaat: Zowel 
winst genereren als relaties 
met stakeholders verbeteren 

Altruistic CRM

Beschrijving: Ongeplande 
sociale activitieiten die 
marketing voordelen 
opleveren

Beoogd resultaat: Geen 
verwachtingen mbt  
resultaten

Commercial CRM

Beschrijving: Geplande  
marketing activiteiten die het 
imago van een organisatie moet 
verbeteren ten aanzien van zijn 
klanten.

Beoogd resultaat: 
Aankoopintentie van klanten 
triggeren

Laag relationele benadering 
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Hoog relationele benadering 

Bron: Liu (2013)



WAAROM EN HOE ENGAGEREN PST’S ZICH 
VOOR CRM?
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CONCLUSIE

• CRM is meer dan een cosmetica tool

• Toenemende aanvaarding dat CRM win-win situaties kan 

opleveren

• Commercialiseren en integriteit bewaken kunnen hand in 

hand gaan

• Echter implementatie (nog) niet optimaal 

• Barrières op macro, meso, micro niveau
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IMPLEMENTATIE VAN CRM

9

S2



WELKE SH’S ZIJN HET BELANGRIJKST EN HOE 
WORDEN NETWERKEN BESTUURD?

• Hoe zien de structuren van CRM-netwerken in professionele sport 

organisaties eruit?

• Welke connecties en relaties zijn er (informatie, middelen, geld)?

• Zijn netwerken verschillend afhankelijk van CRM type (integrative 

vs altruistic)?

 Social network analysis in Belgisch professioneel voetbal
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STRUCTUUR
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Integratief CRM type Altruïstisch CRM type

Lage centralisatie

Gemiddelde densiteit

39 SH, 14 nodes, 84 ties

Hoge centralisatie

Hoge densiteit

18 SH, 10 nodes, 54 ties



FLOW VAN GELD?
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VERSCHILLEN

• Centrale rol van community managers 

• Meer flow van informatie en middelen dan van geld

• Rol van fans? Quid media?

• Rol van spelers en staff?
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GELIJKENISSEN

Integratief CRM type

 Shared participant-governed network 

+ Toegang tot informatie, middelen en geld

+ Decentralisatie en vertrouwen

- Afhankelijk van goodwill en medewerking

- Verschillende behoeftes en agenda’s 

Altruïstisch CRM type

 Lead organisation-governed network

- Toegang tot informatie, middelen en geld

- Centralisatie, vertrouwen en/of commitment

- Gebrekkige meerwaarde (Duurzaamheid?)

+ Stabiliteit en efficientie

Network administrative organisation?



WHAT’S NEXT?
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Corporate social entrepreneurship

Win-win mentaliteit
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