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Bij sociaal-wetenschappelijk en marktonderzoek wordt tegenwoordig veel gebruik gemaakt van
computers voor de uitvoering van rekenwerk van statistische aard. Weinig wordt onderkend dat
de daarbij benodigde ‘statistische’ computerprogramma’s belangrijke foutenbronnen kunnen
zijn. In dit artikel wordt ruim aandacht geschonken aan deze gevaarlijke voetangel op het toch al
moeilijk begaanbare gebied van kwantitatief sociaal-wetenschappelijk en marktonderzoek.

1. INLEIDING

Het meten van menselijke eigenschappen en gedragingen moet zonder meer
beschouwd worden als een gecompliceerde en omstreden activiteit, zeker in
onze huidige samenleving die knap ingewikkeld is geworden. Sociaal-weten-
schappelijke onderzoekers en marktonderzoekers die zich er mee bezighou-
den, en dus hun observaties reduceren tot getallen en in die vorm analyseren,
bewegen zich onmiskenbaar op een moeilijk begaanbaar gebied vol voetangels
en kiemmen. Bij dit laatste moet vooral gedaclit worden aan de vele potenti~le
foutenbronnen in steekproefonderzoek. Bovendien weten dergeijike onder-
zoekers zich binnen hun eigen wetenschapscomplex bekritiseerd door een toe-
nemend aantal sociale wetenschappers die andere, kwalitatieve methoden
voorstaan om inzicht te verkrijgen in menselijk gedrag. Waarbij volgens velen
ook nog eens de sociale wetensehappen in een crisis verkeren!

Ondanks dit alles wordt er nog steeds op grote schaal gemeten door sociale
wetenschappers en marktonderzoekers. Zij moeten daartoe van veel markten
thuis zijn en beschikken over specifieke kennis en vaardigheden. Hier past eni-
ge relativering. Het is namelijk wel zo dat de meeste (alle?) voetangels en
kiemmen onderhand gemarkeerd zijn. Gekwalificeerde onderzoekers zouden
dus in stant moeten zijn een betrekkelijk veilige onderzoeksroute uit te stippe-
len. En met voldoende kennis en steun van andereri, zoals eventueel van me-
thodologen, statistici, enqueteurs en respondenten, zou zo’n route vervolgens
zonder al te veel problemen afgelegd moeten kunnen worden.
Aan het eind van de onderzoeksroute beschikt men dan over het begeerde

cijfermateriaal. Eind goed, al goed? Dat is te zeggen. Ads het verworven data-
bestand omvangrijk is of als men ingewikkelde statistische berekeningen wil
uitvoeren, is er nog een verwerkingsprobleem. In de zestiger jaren zijn sociaal-
wetenschappelijke onderzoekers begonnen dergelijke problemen op te lossen
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met behulp van computers. Deze computertoepassing heeft sedertdien een ho-
ge vlucht genomen die tot op heden voortduurt en waarbij ongetwijfeld ook
steeds meer gebruik zal worden gemaakt van microcomputers.
Het gebruik van computers bij omvangrijk rekenwerk is alleszins begrijpe-

lijk. Met de elektronische rekenhulpmiddelen is rekencapaciteit beschikbaar
gekomen die de menseii ke rekenvermogens verre te boven gaat. Snelheid en
precisie: de twee ontbrekende elementen! Weinigen onderkennen echter dat
het verwerkingsprobleem vandaag de dag nog steeds~bestaat en nu zelfs ge-
compliceerd wordt door het toenemende gebruik van microcomputers. Bij ge-
bruik van een computer moet dit apparaat namelijk eerst geprogrammeerd
worden voor de specifieke computertoepassing. En dat is weer heel lastig en
dus duur. Daarmee zou het verwerkingsprobleem getransformeerd zijn in een
programmeerprobleem, ware het niet dat er inmiddels, vooral voor de grotere
computers (mainframes en minicomputers), een groot aanbod is ann program-
matuur (00k wel: software) voor rekenwerk van statistische aard. Het gebruik
van statistische programmatuur van derden, vooral van standaardprogram-
matuur, is dan ook groot bij universiteiten en andere instellingen die over gro-
tere computers beschikken. Ook of vooral nit kostenoverwegingen wordt der-
geiike programmatnur gekocht en grootscheeps gebruikt.
Het probleem is hiermee echter in werkeijkheid niet opgelost; in dit artikel

zal ik aangeven dat een computer in veel gevallen beschouwd kan worden als
een boobytrap, zij het dat ergeen opzet in het spel is. De statistische program-
matuur moet gezien worden als de explosieve lading die onmerkbaar en met
onbekende kracht kan ontploffen. De bewerking van het databestand kan zo-
doende leiden tot waardeloze eindresultaten. En dat is een ernstige zaak die
dringend aandacht behoeft van ale betrokkenen.

2. I-lET PROGRAMMEERPROBLEEM

1k kan me goed voorstellen dat veel lezers vreemd zullen hebben opgekeken
van de wending aan het slot van de inleiding. Immers, een computer wordt
toch juist als hulpmiddel aangewend om tot een hoge verwerkingssnelheid en
-precisie te komen? In principe is dat ook mogelijk maar in de praktijk doen
zich op beide punten vaak belangrijke problemen voor. Dat heeft alles te ma-
ken met bet feit dat een computer niet zonder meer voor elke reken- of andere
activiteit te gebruiken is. Zoals in de inleiding al is aangegeven, is er een extra
hulpmiddel nodig omgegevens met een computer te be- en verwerken: compu-
terprogrammatuur. DII artikel heeft voornamelijk betrekking op het gebruik
van programmatuur voor statistisch rekenwerk, hiema verder aan te duiden
met de gebruikelijke maar wat ongelukkig gekozen term ‘statistische program-
matuur’.
De beperking tot statistische programmatuur is uitsluitend bepaald door de

doelgroep van dit jaarboek en dus van dit artikel. Het gaat hier echter om een
algemeen probleem dat in feite van groot maatschappelijk belang is maar door
slechts weinigen als zodanig wordt onderkend: het programmeerprobleem.
Om het ontstaan van dit probleem te kunnen begrijpen, is een terugblik no-

dig. De eerste inspanningen op computergebied waren gericht op de construc-
tie van apparatuur. Het programmeren van de eerste computers was een inge-
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wikkelde, eigenlijk ondoenlijke opgave. Nadien zijrt de inspanningen vele ja-
ren vooral gericht gebleven op de perfectionering van de apparatuur. Het pro-
grammeren werd daarbij wel gemakkelijker maar ncoit gemakkelijk. Het om-
gaan met een grote maar eindige machineprecisie vereist bij bepaaide toepas-
singen bijvoorbeeld specifieke mathematische kennis die relatief weinigen ge-
geven is. Ook weinig programmeurs!
Het ‘gat’ tussen de basisfadiiteiten, computerapparatuur en de doorgaans

bijgeleverde (bedrijfs)systeemprogrammatuur, en de specifieke toepassing er-
van is in feite bijzonder groot. En dat is gerust een maatschappelijk probleem
te noemen, gelet op het grootscheepse gebruik van computers in onze samenle-
ving. Dit kan bijvoorbeeld geYllustreerd worden met de kritiek van een groep
verontruste computerprogrammeurs op de nieuwe programmeertaal ADA,
waarvan de ontwikkeling is geynitieerd door het Pentagon. ADA wordt zelfs
~n van de belangrijkste mogelijke oorzaken genoemd van een kernoorlog!
Daarbij wordt gedoeld op de onvolkomenheden die ook ann deze (hogere)
programmeertaal schijuen te kleven.
Het gebruik van computerapparatuur waarborgt in ieder geval niet de be-

oogde verwerkingssnelheid en -precisie. En dat strookt bepaald niet met de
beeldvorming bij het grote publiek hetgeen misschien wel het feitelijke pro-
bleem is. Het gebrek aan adequate programmeercapaciteit en dus programma-
taur wordt ook wel aangeduid met ‘de software-crisis’, een term die dateert
van een Nato-conferentie die zo’n vijftien jaar geleden werd gehouden over de
toen al gesignaleerde problemen bij het praktische gebruik van computers. Nu
verliest de term ‘crisis’, zeker bij de huidige economische malaise, door het
frequente gebruik aan betekenis dan wel kan het gebruik ervan irritatie oproe-
pen. 1k zou daarom liever van een programmeerprobleem spreken. De signale-
ring van een crisissituatie op computergebied heeft overigens nog niet geleid
tot een stucturele verbetering. Niet voor wat betreft de beeldvorming bij het
grote publiek en (dus?) ook niet voor wat betreft het programmeerprobleem
zelf.
Maar, zullen misschien veel lezers denken, hoe zit het dan met de ruimte-

vaart en andere spectaculaire zaken die alleen met behulp van computers kon-
den worden gerealiseerd? Het transporteren van mensen naar de maan vereist
toch een ongelofeiike precisie? Dat is waar maar daar kan direct tegenover
worden gesteld dat voor de bedoelde projecten vaak grote fondsen beschik-
baar waren, hetgeen een hogere graad van perfectie mogelijk maakt, en dan
n6g kwamen er fouten voor in de gebruikte programma’s (waarvoor uiteraard
weinig ‘reclame’ is gemaakt). Bij maanreizen wordt daarom constant een gro-
te groep van programmeurs beschikbaar gehouden om tij dens de vlucht ge-
constateerde programmafouten op afstand te verbeteren.
De komst van ‘de’ microcomputer wordt door sommigen gezien als een

oplossing maaris hooguit een complicerende factormet betrekkingtot de situa-
tie op programmeergebied. Er is namelijk misschien al wel de nodige (statisti-
sche) standaardprogrammatuur voor ‘micross’ voorhanden maar het aanbod
is volmaakt ondoorzichtig. De toch al minimale aandacht voor het kwaliteits-
aspect raakt nu nog verder versnipperd, aithans voorlopig. Voorts zullen fou-
ten in micro-standaardprogrammatuur niet zo gauw door individuele micro-
computergebruilcers gemeld worden bij de leverancier, op wiens ondersteu-
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ning ook minder controle en pressie mogeiik is. De grote mate van beunhaze-
nj die het terrein van de statistische programmatuur kenmerkt, zowel voor
wat betreft de ontwikkeling als het gebruik ervan, neemt aiHeen maar toe door
de decentraliseringvan computergebruik met microcomputers. Er kan dus ge-
rust gesproken worden van een complicatie van het programmeerprobleem.
Voor lezers die langzamerhand het idee hebben gekregen dat hier revolutio-

naire taal wordt uitgeslagen, zij snel opgemerkt dat het hier beschreven pro-
grammeerprobleem algemeen bekend is in de computerwereld waar men niet
zo gauw opkijkt van fouten. Het optreden van fouten in programmatuur
wordt ervaren als onlosmakelijk verbonden met programmeren.
Tot zover over het perspectief waarin men het verdere betoog moet zien.

3. STATISTISCHE PROGRAMMATUUR

Maar snel terug naar het beperkte onderwerp van dit artikel: het gebruik van
statistische programmatuur door sociaal-wetenschappelijke en marktonder-
zoekers. Het zal nu al wel duidelijk zijn geworden dat er geen florissant beeld
zal worden geschetst. Dat zou natuurlijk ook ten enemale onmogelijk zijn
waar het bedoelde programmagebruik zich immers afspeelt in de overlapping
van twee crisissen, de crisis in de sociale wetenschappen en de software-crisis.
Het is misschien wel zinvol om vooraf duidelijk te steilen dat er niet wordt

getwijfeld aan de goede trouw van de gemiddelde onderzoeker/computerge-
bruiker. Wel en vooral aan de kritische zin!
Alleen een gebrek aan kritische zin heeftnamelijk kunnen leiden tot het hui-

dige, intensieve gebruik van statistische standaardprogrammatuur binnen het
sociaal-wetenschappelijk en marktonderzoek. De voordelen (kostenbesparing
e.d.) van het gebruik van dergelijke ‘voorgebakken’ programma’s lijken wel-
iswaar op het eerste gezicht evident maar kunnen vrijwel nooit opwegen tegen
de bezwaren die er aan verbonden zijn. Dit zou voor eeniedermeteen duideiik
moeten zijn. Wat te denken van, bijvoorbeeld, de volgende twee essenti~le
vragen:
1. hoe is de nauwkeurigheid van de eindresultaten, gerelateerd aan de nauw-

keurigheid van de invoergegevens?
2. wie is verantwoordelljk en wie aansprakelijk voor fouten en onnauwkeu-

righeden die veroorzaakt zijn door prograinmafouten?
Zonder een duidelijk antwoord op dergelijke vragen kun je toch maar beter
niet een computerprogramma gebruiken bij vaak ingewikkeld statistisch re-
kenwerk, zou je denken. Kostenoverwegingen moeten inmiers gebaseerd zijn
op kwaliteitsmeting en -garanties? Toch wordt vooral de bekende statistische
standaardprogrammatuur, zoals SPSS, BMDP, SAS en P-STAT, ook in Ne-
derland honderdduizenden keren per jaar gebruikt zonder dat de leverancier
enig uitsluitsel heeft geboden inzake vraag 1. en de in vraag 2. bedoelde ann-
sprakelijkheid geheel bij de gebruiker ligt die hiermee een zware last op de
schouders heeft gekregen!

De voorgaande beweringen behoeven nu onderhand enige onderbouwing.
T4ierna zullen vanuit de praktijk kanttekeningen worden geplaatst bij zaken
die volgens het gros van de onderzoekers tot evidente voordelen van compu-
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tergebruik gerekend moeten worden:~ een hoge verwerkingssnelheid en een

grote precisie. Daarbij zal de meeste aandacht besteed worden aan de precisie.

3.1. De tzjdwinst: betrekkelijk

Voor relativering van het tijdvoordeel dat onlosmakelijk verbonden lijkt met
bet gebruik van (statistische) programmatuur zal best nog wel begrip te vinden
zijn. Bijvoorbeeld bij onderzoekers die al eens een computer hebben gebruikt
voor hun statistische berekeningen. Die weten dat het vooral voor beginners
lang kan duren voor de eerste resultaten geoogst kunnen worden van compu-
terverwerking via statistische methoden van hun onderzoeksgegevens. Dat
wordt veelal teruggebracht tot onnozelheid van de doorsnee-beginner, ‘alle
begin is moeilijk’, maar heeft ook ailes te maken met de op computergebied
algemeen gangbare opvattingen over ‘gebruikersvriendelijkheid’. Wat bij-
voorbeeld te denken van het op zijn minst merkwaardige feit dat de leveran-
cier van het grote centrale computersysteem van de Rijksuniversiteit te
Utrecht tot op heden gebruikers verplicht de geschatte maximale duur van de
verwerking, het geschatte maximale geheugenbeslag e.d. te specificeren in het
achttallige stelsel! Dit soort zaken schrikt natuurlijk af en dat geldt zeker ook
voor de wijze waarop de verwerking van gegevens met behulp van grote IBM-
computers gestuurd moet worden; een voorbeeld:
//jobkaart
I/TIME =(O,30), REGION= 512k
//SPSSSTAP EXEC SPSS
//FTO4FOOl DD DSN = &&SAVE,DISP= (NEW,PASS),
//DCB = (RECFM = VB),UNIT= SYSDA,
I/SPACE = (TRK,(5,5))
(SPSS-stuurgegevens)
//SASSTAP EXEC SASPLOT
//FILEIN DD DSN = &&SAVE, DISP = (OLD,PASS)
(SAS-stuurgegevens)
Daarbij komt dat een verantwoorde keuze van een statistisch programma een
uiterst lastige opgave is, zodat een bewuste keuze een tijdrovend karwei zou
zijn. Het programma zelf en de bijbehorende documentatie lenen zich door-
gaans niet goed voor beoordeling. En dat geldt ook voor de meer ervaren com-
putergebruiker. Dit ailes wordt niet als een belangrijk probleem ervaren, pro-
gramma’ s worden, ook omwille van de tijd, gekozen zonder een gedegen be-
oordeling door wie dan ook. Leveranciers maken hier misbruik van door een-
zijdig aandacht te schenken aan de mogelijkheden van hun produkt en voort-
durend te sleutelen aan de programmatuur, voornamelijk of louter ter vergro-
ting van de toegankelijkheid.
Voorts kan het invoeren van gegevens in een computer ook nog een heel

karwei zijn, zeker als dat via ponskaarten gaat, en dat geldt in wat mindere
mate voor het controleren en interpreteren van computeruitvoer.
Tenslotte is bij incidentele testen gebleken dat er bij computergebruik rela-

tief forse verschillen kunnen optreden in pure computertijd bij de oplossing
van hetzelfde rekenprobleem met verschillende programma’s en/of verschil-
lende computers. Dit kan geillustreerd worden aan cle hand van recente testge-
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gevens met betrekking tot rekenwerk met de IBM- en de CDC (Control Data
Corp.)-versie van SPSS. Daarbij werd een bepaalde statistische toetsings-
grootheid uitgerekend voor twee steekproeven van verschillende grootte. Voor
een steekproefgrootte van 144 stuks was de rekentijd op de IBM-computer
0.18 seconde en op de CDC-computer 0.36 seconde, en bij een steekproef-
grootte van 1440 bedroeg de rekentijd resp. 0.39 en 15.2 seconden. Helaas is
de belangstelling voor dit soort testresultaten nu nog vrijwel nihil.
Dit laatste is, gegeven de totale tijdsinvestering, wel begrijpelijk.
Een belangrijke tegenwerping zou op dit moment kunnen zijn dat er ge-

woon geen aiternatief is. Doe het zelf maar eens met pen en papier. En dat is
natuuriljk zo, tenminste als de precisie van de eindresultaten naar behoren
moet zijn~ En wat dat betreft, er valt toch niet tegen een computer op te bok-
sen?

3.2. Deprecisie van eindresultaten: onzeker en dus onbetrouwbaar!

Waar de tijdwinst door computerverwerking vaak betrekkelijk kan worden
genoemd, zijn echter zeker kanttekeningen te plaatsen bij de precisie. Een be-
schouwing over de cii fermatige nauwkeurigheid die in feite in acht wordt ge-
nomen bij de verwerking van gegevens met behulp van een computersysteem
plus (statistische) applicatieprogrammatuur, kan prima worden opgehangen
aan een beantwoording van de twee belangrijke vragen die aan het begin van
3. zijn opgeworpen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de eindresulta-
ten en de verantwoordelijkheid voor programmafouten.

Inzake de verantwoordelijkheid voor fouten en onnauwkeurigheden die zijn
veroorzaakt door programrnafouten (vraag 2.) verschaffen de leveranciers
van statistische pakketten meestal wel de vereiste duidelijkheid. Maar dan al-
leen in de koop-, huur- of onderhoudsovereenkomst waarin aitijd elke verant-
woordeiljkheid wordt afgewezen. En die contracten krijgt niet iedere gebrui-
ker onder ogen terwiji de ‘tussenhandel’ (rekencentra e.d.) te weinig aandacht
schenkt aan en vraagt voor dergeiike belangrijke clausules.
Voorbeelden van clausules:

‘While LICENSOR has carefully developed... and... has been tested for ac-
curacy and proper functioning, LICENSOR disclaims, except as to reasonable
operability, any responsibility for the accuracy or correctness of...’ of
‘It is further understood that neither the University of..., the authors of...,
nor the sponsoring agencies will be held responsible for any computational or
other error that may arise from the use of...’ of
‘Although the program has been working satisfactorily for all data analysed
so far, no claim is made that it is free of error and no warranty is given to the
accuracy and functioning of the program.

Het gaat in deze gevallen om bekende en veel gebruikte statistische program-
matuur. Dc namen van de bewuste progranuna’s zija niet vermeld omdat in
vrijwel ieder contract soortgelijke clausules voorkomen.
Het is dus duideiljk dat de verantwoordelijkheid geheel afgeschoven wordt.

Op wie? Uiteindelijk op de computergebruiker die echter meestal totaal niet in
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staat is om de verwerkingsprecisie te volgen en te controleren.
Het is dus van vitaal belang voor de gebruikers om zelf de kans op fouten en

problemen goed in te (kunnen) schatten. Gelet op het probleem om een gefun-
deerde keuze uit het aanbod van progranlmatuur te kunnen maken, als ge-
schetst onder 3.1. hiervoor, is dat echter onmogeiik.

Die laatste constatering wint aan belang als we nu nog eens vraag 1. proberen
te beantwoorden. Het zal al duideiik zijn geworden dat de leverancier niets
garandeert inzake de te verkrijgen nauwkeurigheid. lii studie van de hand-
boeken (manuals) van statistische pakketten blijkt bovendien al gauw dat er
meestal zelfs niets over wordt vermeld in de documentatie. Dat laat dus ruinite
voor belangrijke en lastige vragen, gelet op de praktische onmogelijkheid van
controle en het programmeerprobleem dat in 2. is besproken.
Het lijkt daarom op dit moment zinnig om eens een blik op de praktijk te

werpen. Zitten er fouten in (statistische) prograninla’s, hoe vaak en wat ge-
beurt daarmee? En di~ vragen kunnen weer w~l beantwoord worden. Er wor-
den doorgaans veel fouten in programma’s gevonden en voor de correctie
daarvan is men meestal aangewezen op de leverancier die geen of nauweiiks
contractuele verplichtingen hiertoe kent. In de praktijk wordt dus frequent
aangetoond dat de nauwkeurigheid van computerresultaten op zijn best onze-
ker is.
Het vertrouwen van computergebruikers in de precisie van computerresul-

taten is echter onvoorstelbaar. In 1967 (Longley, 1967) is al eens onderzoek
verricht naar de resultaten van destijds veel gebruikte programma’ s voor
regressie-analyse met betrekking tot een ‘normaal’ probleem. De nauwkeurig-
heid van de resultaten bleek enorm te vari~ren (voor kenners: van het teken
van de regressieco~ffici~nten tot een nauwkeurigheid van 6 ~ 7 decimalen). Er
zijn daarna nog wel eens onderzoeken uitgevoerd naar de precisie van resulta-
ten verkregen met verschillende (statistische) programma’s. Daarbij werden
telkens wel miskleunen gesignaleerd in ook bekende programmatuur (zie by.:
Wampler, 1972; Francis, 1973; Golhar & Skillings, 1976; Stemerdink, 1982).
Hoe dan ook, de slotsom van de voorgaande opruerkingen lijkt overduide-

iik. Computerresultaten die niet nagerekend of ‘bewezen’ kunnen worden,
moeten worden beschouwd als onnauwkeurig dan wel als ouzeker. En dus in
ieder geval als onbetrouwbaar!
In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op veel voorkomende

fouten in programma’s en documentatie en zullen voorbeelden worden aange-
reikt.

4. FOUTEN IN STATISTISCHE PROGRAMMA’S EN DE
BIJBEHORENDE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE

Met computers kunnen in principe uiterst precieze berekeningen worden uitge-
voerd. De precisie — ook van de afzonderlijke basisoperaties in de hardware
— is echter wel eindig en kan resulteren in een relatief grote afwijking van de
juiste uitkomst. De totale afwijking wordt mede bepaald door het gekozen re-
kenschema (algoritme). Bij de berekening van gemiddelden en standaarddevi-
aties kan door de keuze van een bepaald rekenschema al van alles mis gaan, zij
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het dat het bij voorbeelden vaak wel om tamelijk exotische gegevens gaat. In
handboeken wordt hier wel aandacht aan geschonken, maar de daar gegeven
waarschuwingen zouden algemener moeten klinken. In dit verband moet ook
nog worden gezegd dat de mate van precisie kan verschillen voor computers
van verschillend fabrikaat, een gegeven waarmee bij omzetting (conversie) van
programma’s vaak weinig rekening wordt gehouden.

Er zijn echter nog meer faktoren die de precisie van de eindresultaten van
computerverwerking kunnen beYnvloeden:
— programmeerfouten of tekortkomingen van programmatuur;
— fouten en tekortkomingen in de programmadocumentatie en -uitvoer.
De doorsnee gebruiker is zich van deze foutenbronnen nauwelijks of niet

bewust.

4.1. Programmeerfouten

Bij het programmeren kunnen fouten van verschillende aard worden gemaakt
en er worden in de praktijk ook inderdaad veel fouten gemaakt; programme-
ren moet worden gezien als een ingewikkelde menseiike activiteit. Een extra
complicatie kan gelegen zijn in de kwaliteit van de gebruikte programmeertanl
en het bijbehorende vertaalprogramma (compiler), waarmee programmatekst
omgezet kan worden in machine-instructies.
Ook in veel gebruikte (standaard)programmatuur komen allerlei soorten

fouten voor. Bij verbetering van fouten worden vaak nieuwe geYntroduceerd.
Het is in de computerwereld een volkomen aanvaard gegeven dat grote pro-
granuna’s legio fouten bevatten. Van dit laatste getuigen ook de citaten uit
mededelingen van de zijde van de leverancier van de CDC-versie van SPSS:
‘...This error may cause a mode error, or the results for all lists but the first
may be incorrect’s ... . the results are strange.., if not, the results are unpre-
dictable and bad’, ... . the results are generally too large’ enzovoorts. In weer
een ander geval wordt meegedeeld dat in plants van het gewenste resultaat de
wortel daaruit wordt afgedrukt (Overigens wel netjes dat deze leverancier ont-
dekte fouten kenbaar maakt aan in principe alle gebruikers).
Hoewel ontdekte fouten soms wel worden gepubliceerd en meestal wel na

enige (vaak: geruime) tijd worden gepubliceerd, is het maar de vraag hoeveel
gebruikers (tijdig) op de hoogte komen van die fouten en, misschien nog be-
langrijker, wat er resteert aan onontdekte fouten. Voortdurend worden name-
lljk nieuwe fouten gevonden in versies van SPSS en andere (standaard)pro-
gramma’s. Zo bleek een bepaalde berekening met de CDC-versie van SPSS te
resulteren in een kanswaarde ter grootte van 1.18. Een kanswaarde kan echter
nooit groter zijn dan ~n. In andere gevallen werd de betreffende kanswaarde,
hoewel binnen de theoretische grenzen, stelselmatig te hoog berekend; dit
werd pas bij toevallig narekenen ontdekt. Ook bestaat vaak onduidelij kheid
over de wijze waarop getoetst is: ~n- of tweezijdig. Bij dit alles dient bedacht
te worden dat een kanswaarde vaak als een belangrijk sluitstuk wordt be-
schouwd van een statistische analyse.
Voorts blij ken vaak te weinig controles ingebouwd te zijn in (standaard)-

programma’s. Men dient hierbij te bedenken dat standaardprogrammatuur
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geschreven is voor verwerking van ‘normale’ problemen. Dit kan bij verwer-
king van onjuiste, onbedoelde of exotische gegevens leiden tot ongedefinieer-
de akties als delen door nul (Het inbouwen van veel controles kan overigens
ook het gevaar vergroten dat gebruikers zich nog meer op computers gaan ver-
laten. Deze signaleren dan immers toch ook de vergissingen?).
Veel programmafouten betreffen onnauwkeurigheden in de rekenprocedu-

res. We hebben hier bijvoorbeeld te maken met afrondfouten. Tussentijdse
afrondingen kunnen meer ingewikkelde rekeningen geheel verstoren.

Verder moeten we hier ook rekening houden met het ontbreken van adequate
controles waardoor bijvoorbeeld doorgerekend kan worden met ‘negatieve’
kwadraten of waarbij aftrekkingen en delingen van bijna geiike getailen tot
ernstige rekenfouten kunnen leiden.
Ook speelt hier de rekenprocedure een rol. Denauwkeurigheid van bij voor-

beeld een iteratieproces (proces van stapsgewijze benadering) wordt mede be-
paald door het gekozen stopcriterium en daarmee de precisie van de eindresul-
taten.

4.2. Dokumentatie

De tweede categorie fouten die de precisie van de eindresultaten beinvloeden,
bestaat uit fouten en tekortkomingen in de programmadocumentatie. Hierin
wordt vaak geen aandacht besteed aan de mate van precisie van resultaten,
ook niet los van eventuele onnauwkeurigheden in de data. De gebruikte algo-
ritmen worden soms niet gepubliceerd. Algoritmen worden ook nogal eens
‘overgenomen’ door de ene leverancier van de andere, hetgeen de controle van
resultaten door verwerking van gegevens met twee verschillende programma’s
bij voorbaat tot een dubieuze tijdsinvestering maakt. De documentatie bevat
bovendien meestal geen waarschuwingen voor fouten en onnauwkeurigheden.
Het voorgaande geldt ook voor de verklarende tekst (of het ontbreken er-

van) in de uitvoer.

5. GEBRUIKERSFOUTEN

Een andere categorie fouten betreft die van de gebruiker zeif. Men kan fouten
maken bij de keuze van een programma, door de probleemstelling aan te pas-
sen en/of door niet te toetsen op vooronderstellingen. Dergellike fouten sprui-
ten vaak voort uit een gebrek aan kennis van de gebruikte methoden. Ook kan
men fouten maken in de programmasturingen (vertaling van de gebruikers-
wensen in de invoervoorschriften voor het programina) of door deze weg te Ia-
ten en gebruik te maken van de zogenaamde ‘defaults’.
Door gebruik van programmadefaults kunnen met veel standaardprogram-

matuur zonder veel moeite ingewikkelde berekeningen uitgevoerd worden.
Door middel van enkele programmasturingen kan men uitvoer bewerkstelli-
gen (resultaten voor het uitzoeken) zonder voor lastige keuzen en vragen te
worden gesteld: ‘grand fishing expeditions’. In feite volgt men bij het gebruik
van defaults wegen die door de ontwerper van het pakket zijn aangegeven.
Dat gebeurt veel, zeker bij het gebruik van ingewikkelde technieken. Ook hier-
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bij is vaak sprake van aanpassing van de probleemstelling (uit tijdsoverwegin-
gen, onbedoeld of uit onmacht?).
Gebruikersfouten kunnen onopgemerkt blijven en desastreuze gevolgen

hebben voor de eindresultaten. Het betreft hier veel voorkomende fouten.
Ook zijn er fouten en onnauwkeurigheden in de invoergegevens mogelijk.

Analyses waarbij ‘struktureel’ sprake is van onvolkomenheden in de invoerge-
gevens, worden in de literatuur ook wel aangeduid met ‘gigo-research’ (garba-
ge in, garbage out). Waar bij veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek en
marktonderzoek data relatief onnauwkeurig zijn, wordt over de gevolgen
daarvan voor de eindprecisie meestal niets in de documentatie vermeld. Er
wordt in de praktijk gewoon geen rekening gehouden met dit gegeven.

6. MAATREGELEN

6.1. Inleiding

Tot zover kritiek op de gang van zaken. Veel onderzoekers zullen daar moeite
mee hebben. Daarom wordt hier nogmaals benadrukt dat de goede trouw van
de betrokken computergebruikers niet in twijfel wordt getrokken.

Het zal hopeIijk duidelijk zijn geworden dat het hier gaat om een poging (po-
tenti~le) rekennars te bewegen tot een kritische benadering van het gebruik van
het hulpmiddel computer en de daarbij benodigde programmatuur. En tot een
kritische benadering van de overige betrokkenen bij samensteuing, beschik-
baarstelling en praktisch gebruik van programmatuur. Dat zou namelijk kun-
nen leiden tot een belangrijke verbetering van de huidige situatie, ook al zou
een dergelijke benadering in eerste instantie gebaseerdzijn op wantrouwen ten
aanzien van de kwaliteit van programmatuur. Zulk wantrouwen is alleszins
gerechtvaardigd, eigenlijk onvermijdelijk en noodzakelijk.

Hoog tijd voor wat meer opbouwende taal, saneringsmaatregelen of oplossin-
gen, als een soort handreiking aan de ‘slachtoffers’, de betrokken computer-
gebruikers? Of juist niet? Immers, zolang binnen de groep van (potenti~le) re-
kenaars met de computer onvoldoende inzicht bestaat in de stand van zaken
zijn saneringsmaatregelen en oplossingen waarschijnlijk niet aan de orde.
Het suggereren ervan kan zelfs een hachelijke onderneming zijn. Het onder-

werp is namelijk niet nieuw en bij eerdere discussies over de kwaliteit van sta-
tistische programmatuur verwekten kritische geluiden slechts een kortdurend
schokeffect. Opgeroepen frustraties richtten zich doorgaans op de critici, al-
thans op de door de critici aangedragen alternatieven, maatregelen e.d. die al-
dus de ongewenste functie kregen van bliksemafleider (te algemeen, te weinig
pragmatisch of iets van dien aard).
Nu moeten de bedoelde discussies dan ook vaak gezien worden als woor-

denwisselingen bij frontale botsingen van twee tegenovergestelde meningen.
Enerzijds het ‘gevestigde’ standpunt: leve toegankelijke en veelomvattende
programmatuur! Anderzijds idee~n, zoals vervat in dit artikel, die er op neer
komen dat het gebruik van programmatuur voor rekenwerk maar ‘linke soep’
is en weinig ruimte bieden voor populaire oplossingen.
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Er is eigenlijk maar ~n echt goede oplossing denkbaar voor de korte termijn
opnieuw en overdacht beginnen met de aanmaak van programmatuur en de
beschikbare programmatuur laten voor wat ze is (verbeteren van de bestaande
programmatuur zou een lapmiddel zijn). En dat is c)nmiskenbaar een impopu-
laire oplossing voor de problemen, gelet op de vlucht die het rekenen met com-
puters heeft genomen en de afhankelijkheid die daardoor ontstaan is. Het zou
wel een afdoende oplossing zijn!
Natuurlijk kan dit wat genuanceerd worden en het gebruik van bepaalde,

nu reeds in omioop zijnde (standaard)programmatuur, bij voorbeeld voor de
produktie van frequentie- en kruistabellen, zou misschien nog door de vingers
gezien kunnen worden. Maar ‘daarna’ houdt het al gauw op en zullen (poten-
ti~1e) rekenaars hun hand niet voor de correcte werking van programmatuur in
het vuur (kunnen) steken.

Geluiden voor wat betreft de langere termijn kunnen positiever zijn. Immers,
bij een nieuwe start kan gebruik gemaakt worden van de inmiddels opgedane
ervaringen. Die moeten dan wel geanalyseerd worden. Ook zonder diepgaan-
de analyse kunnen echter nu al punten geduid worden waarop verbetering no-
dig en mogelijk zal zijn.

6.2. Voorlichting

Zo wijzen de voorgaande kanttekeningen in de richiing van een andere aanpak
van de voorlichting omtrent de (on)mogelijkheden van computers. Waar elk
lid van onze samenleving wel op de een of andere wijze ‘automatiseringscon-
sument’ is of zal worden, dient er gesleuteld te worden aan de beeldvorming
rond computers. Een inhanloperatie waarbij ook met spoed en bekwaam ge-
werkt moet worden aan de totstandkoming en verdere ontwikkeling van een
consumentenbewustzijn. Dit zal betrokkenheid en actie eisen van rekencentra,
informatici, numerici en statistici alsook van leveranciers van computerpro-
grammatuur.
Voor wat betreft de inbreng hierbij van de zijde van leveranciers, lijkt in

Nederland echter nog geen basis voorhanden. Zo schijnen consumentenorga-
nisaties in Nederland al jaren aan te dringen op een betere informatieverschaf-
fmg door leveranciers, vooral betreffende de niet-levensmiddelen. Hiervoor
zou de overheid het wettelijk kader moeten scheppen. Het belang van wettelij-
ke regelingen kan in dit verband niet genoeg benadrukt worden, gelet op de
verwachting dat het gebruik van computerelektronica en programmatuur in
de komende jaren een ingrijpende invloed zal hebben op onze samenleving.

6.3. Ontwikkeling consumentenbewustzUn

Het is de vraag of een verbetering van de voorlichting een belangrijke voor-
waarde is voor het ontstaan van consumentenbewustzijn. Het moet toch mo-
gelijk zijn dat de ‘automatiseringsconsument’ zijn rechten herkent. Waar blij-
yen consumentenorganisaties zoals de ‘Consumentenbond’? Misschien is een
aparte organisatie wenselijk.
Computerprogrammatnur is een produkt waaraan eisen gesteld kunnen
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worden, zoals kwaliteitseisen. Dat gebeurt echter nauwehiks; het marktgebeu-
ren wordt vrijwel geheel beheerst door de leveranciers. Met alle gevolgen van
dien!
E~n van die gevolgen is dat de (potenti~1e) gebruiker van computerprogram-

matuur voor rekenwerk geconfronteerd wordt met een vrijwel onoplosbaar in-
formatieprobleem: hoe valt overzicht van en doorzicht in de ‘markt’, het aan-
bod, te verkrijgen? Vooral doorzicht valt nauwelijks te verwerven. Hiertoe
moet namelijk de prijs/prestatie-verhouding voor de in aanmerking komende
programmatuur bepaald kunnen worden ter vergelij king en zouden in ieder
geval de (on)mogehjkheden van het produkt grondig bekend moeten zijn. Dat
zou specifieke kennis, ervaring, bruikbare kwaliteitscriteria en veel tijd verei-
sen. Aan deze combinatie van eisen wordt door individuen zelden voldaan.
Bundeling van kennis is dan opk een eerste vereiste. Het probleem in deze
wordt in de praktijk echter door weinigen onderkend en gemis aan kennis
wordt niet als een hinderlijke beperking voor computergebruik ervaren. Men
laat zich bij de keuze van progranlmatuur doorgaans door derden leiden of
door louter beschikbaarheid van bepaalde programmatuur. Hiervoor is ge-
noegzaam aangetoond hoe gevaarlijk dat wel niet is.

6.4. Erkenning van programmeren als hoog gekwa4ficeerde arbeid

Programmatuur is niet zomaar een produkt. De produktie ervan vereist yak-
manschap.
Het is momenteel echter een volkomen geaccepteerde zaak dat Jan & Alle-

man allerlei programma’s samenstelt en zijn produkten, vaak voor geld, slijt
ann anderen; de snelle opkomst van de microcomputer is, zoals al gezegd, een
stimulans gebleken voor deze beunhazerij. Het ontwerpen van programma-
tuur moet echter beschouwd worden als hoog gekwalificeerde arbeid. Spoedi-
ge erkenningvan dit gegeven zou ook bereikt kunnen worden bij een goede
voorlichting en vervolgens door het stellen van kwaliteitseisen door de consu-
ment.
Voor programmeren voor derden zou men feitelijk over een soort licensie

moeten beschikken, terwijl het yak zonder meer verder nog een gedegen (be-
roeps)code vereist. Dergelijke zaken kunnen misschien alleen van overheids-
wege op gang gebracht worden, waar de bestaande automatiseringsclubs na-
drukkelijk in gebreke zijn gebleven tot op heden. Dit alles zolang de ontwikke-
lingen op computergebied het samenstellen van programmatuur niet ingrij-
pend vereenvoudigd zullen hebben. In het algemeen zou meer aandacht
besteed moeten worden nan het bestaan en de verdere ontwikkelingen vanma-
thematische hulpmiddelen om de correctheid van programma’s aan te tonen.

6.5. Verduidelzjking en sanering van vakgebieden en re/cities

Met een beschouwing van de programmeur komt men er echter niet. De taken
en relaties in ‘software-land’ moeten goed afgepaald worden.
Daarbij lijken allereerst de takenpakketten van instellingen als rekencentra

in het geding. Dergelijke instellingen besteden soms 60 ~ 70% van de tijd aan
‘onderhoud’ van programmaprodukten van derden alsook nan daarmee gere-
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lateerde taken. Vaak zonder benul van de kwaliteit van de beheerde program-
maprodukten! Tijd voor de ontwikkeling van (bijvoorbeeld onderhouds)nor-
men, een echt vakgebied waardig. De verschillende taken van instellingen als
rekencentra moeten bovendien meer afgeleid zijn van de wensen en behoeften
bij de (potenti~le en eigenlijk afleen de kritische) computergebruikers. Daar
mankeert het nogal aan. Dat is wel begrijpelijk omdat de huidige computerge-
bruikers zich door grote verschillen in opvattingen, behoeften en computerfa-
diiteiten nauwelijks (laten) organiseren. Dat is ecliter geen reden voor de re-
kencentraom het heft niet zelfin handen te nemen, buiten de broodnoodzake-
lijke activiteiten als voorlichting en evaluatie.
De bijzondere positie van rekencentra als intermediair tussen software-con-

sumenten en -producenten dient gestalte te krijgen. De rekencentra dienen dan
wel meer nadrukkelijk dan voorheen voor de belangen van hun gebruikers op
te komen. Ter verontschuldiging voor de nalatigheid in deze van rekencentra
moet wel gesteld worden dat de wettelijke bescherming van computerpro-
graniniatuur (00k) in Nederland niet geregeld is. Onder druk van afzonderlij-
ke gebruikers(groepen) moet progranimatuur beschikbaar gemaakt worden
van leveranciers die dan contracten voorleggen onder het motto ‘slikken of
stikken’.

Tenslotte dringt zich in dit verband de vraag op wat ge~ist mag worden van in-
formatici, numerici, statistici enz.

6.6. Evaluatie

Daarmee zijn we toegekomen aan de mogelijkheid van samenwerkingsprojec-
ten. Voor de verdere gang van zaken van groot belang, omdat hoe dan ook
ann een echte verbetering van de situatie grote gezamenitike inspanningen ten
grondslag moeten liggen.
Dat geldt niet alleen de aanmaak van programmatuur maar ook de formule-

ring en toepassing van kwaliteits- en evaluatiecriteria. Evaluatie is dringend
noodzakelijk, de prioriteit moet zo snel mogelijk verlegd worden van meer
naar GOED.
Er is overigens op het gebied van statistische computerprogrammatuur hier

en daar wel schuchter wat aan evaluatie gedaan. De resultaten zijn vaak nau-
welijks bruikbaar en worden in ieder gevai nauwelijks gebruikt. Met een lijst
met criteria en overwegingen voor evaluatie, enkele jaren geleden in Amerika
opgesteld door Francis c.s. (Francis, Heiberger & Velleman, 1975; Velleman &
Welsch, 1976) is het net zo vergaan als het bekende boek ‘A discipline of pro-
graninilng’ (Dijkstra, 1976): er is bijzonder veel nan gerefereerd, het lijkt nan-
zienlijk minder gelezen en wordt zo te zien nauwelijks in praktijk gebracht.
Hierbij wordt altijd tijdgebrek als voornaamste reden voor nalatigheid aange-
voerd. Een kwestie van prioriteitenstelling. Hiermee is tegelijk aangegeven
wanrom inventarisatie en evaluatie niet als eerst noodzakelijke lange termijn-
activiteiten zijn genoemd. Dat zijn ze natuurlijk wel — hoe is de situatie nu
precies? wat moet er veranderen? — maar de opstelling tot nu toe van de be-
trokken ‘computerdeskundigen’ (leveranciers van programmatuur, samenstel-
lers, rekencentra e.d.) lijkt te wijzen op de noodzaak van gebruikersdwang. In
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dat licht is dit artikel in ieder geval tot stand gekomen. En dus ook de opsom-
ming van gewenste/noodzakelijke activiteiten in deze paragraaf.

7. EPILOOG

Wat te denken van de computergebruiker die meende dat met de introductie
van BMDP* een Brede Maatschappelijke Discussie inzake Progranimatuur
zou zija ingezet? Van een brede maatschappelijke discussie inzake program-
matuur is echter geen enkele sprake. En dat zou misschien ook wel overdreven
zijn, alhoewel het gebruik van computers in onze satneffleving kritisch bezien
zou moeten worden.

Toch is in de afgelopen jaren in Nederland wel eens kritisch gediscussieerd
over het gebruik van statistische (standaard)programmatuur. Bijvoorbeeld
binnen de Vereniging Voor Statistiek, bij de oprichting van een Contactgroep
Statistische Programmatuur (thans Sectie Statistische Programmatuur) en bij
een latere jaarvergadering van die contactgroep; in beide gevallen was het dis-
cussiethema: ‘Statistische pakketten, een zegen of een ramp?’. Een en ander
heeft echter niet geleid tot een kritische beweging rond het gebruik van statisti-
sche programmatuur.

Incidentele critici krijgen nu soms een applaus maar hebben het meestal zwaar
te verduren. Misschien is dat wel affiankelijk van de presentatie en eigenlijk is
het niet zo belangrijk. Belangrijker is het effect van kritlek op wat langere ter-
mijn. En dat is tot nu toe — zowelna lof ais na hoon — nog niet veel geweest.
In ieder geval niet een spoortje van opwaartse druk op de activiteiten van welk
samenwerkingsverband dan ook op dit gebied. Ook geen druk van gebruikers
op het doen en laten van rekencentra en van rekencentra (samen met ‘hun’
computergebruikers) op leveranciers. Niets daarvan!

De vraag is hoe spijtig dat allemaal is. Immers, iedereen vermaakt zich of ver-
dient zijn brood? De vraag moet ieder maar voor zichzelf beantwoorden. Mo-
gelijk kunnen de overwegingen in het voorgaande daarbij van nut zijn.
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2. Survey-onderzoek onder buitenlandse
werknemers, kan dat wel?

H. WENTHOLT

SAMENVATTING

Aan de hand van een beschrijving van de opzet en uitvoering van een survey-onderzoek onder 8
nationaliteiten buitenlandse werknemers in Nederland, maakt de auteur duideijik dat dergeiik
onderzoek bijzonder gecompliceerd is. Het vergt veel creativiteit, improvisatie en dus juist 00k
een meerdan gebruikeijke, discipline van de onderzoeker. Een routine-kwestje zal onderzoek on-
der buitenlandse werknemers voorlopig nog niet kunnen zijn. De winst van het in 1980 en ‘81 uit-
gevoerde NOS-onderzoek ‘Massamedia en buitenlandse werknerners in Neder1and~* bestaat, be-
halve uit belangwekkende resultaten en conclusies, uit het ‘bewijs’ dat het in ieder geval mogeiik
is om de vele moeilijkheden, voetangels en kiemmen van represeritatief onderzoek onder deze an-
dere culturen binnen onze samenleving, te overwinnen. En daaraan werd en wordt nogal eens ge-
twijfeld.

INLEIDING

Het aantal uitgevoerde en in uitvoering zijnde onderzoeken onder zgn.
etniseli-culturele minderheidsgroepen in ons land neemt de laatste tijd sterk
toe. Toch zijn de onderzoeken, die uitgaan van de survey-methode en die al-
thans pogen een voor een bepaalde populatie representatieve beschrijving van
gedragingen, meningen en houdingen te verwezenlijken, nog steeds zeer
schaars.
De redenen daarvoor kunnen er vele zijn. Zowel rn.b.t. de surveyals metho-

de, als m.b.t. het trekken van representatieve steekproeven.

1.1. Het survey aspect

De methode van een vraaggesprek (als cominunicatie-proces en als sociale si-
tuatie) is een methode die m~r thuishoort in de cultuur van geYndustrialiseer-
de landen met relatief ver ontwikkelde onderwijs-systemen, dan in zgn. niet
westerse culturen. Het hanteren in zo’n vraaggesprek van een systematisch op-
gezette vragenlijst, maakt die ‘vreemdheid’ tot de cultuur van de ondervraag-
de alleen maar groter.

Het is her in deze inleidende zinnen niet de plaats om fundamenteel in te gaan
op alle verschillende factoren, die in een vraaggesprek-situatie bij een survey-
benadering, van invloed zijn op het uiteindelijk ‘produkt’ van een dergeiik
* Wentholt, Hans — ‘Massarnedia en buitenlandse werknemers in Nederland’, NOS-Prograinma-
diensten Publiek en Programma Onderzoek, Hilversum, februari 1982. [Volledig rapport 391
pagina’s, samenvatting 31 pagina’s.]
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vraaggesprek. D.w.z. op de geregistreerde antwoorden op gestelde vragen, die
verondersteld worden de werkelijkheid van de betreffende ondervraagde te re-
presenteren. Velen zullen de werkelijkheidswaarde van dergeiike resultaten
met buy. Nederlandse respondenten al relativeren; des te meer reden voor
scepsis is er rn.b.t. survey-onderzoek onder bijv. de voornamelljk mediterrane
groepen buitenlandse werknemers in ons land. Een survey-onderzoek onder
buitenlandse werknemers over een onderwerp als de Qultuur- en communica-
tie-kloof, die er bestaat tussen hen en de hen omringende Nederlandse samen-
leving, bedient zich ironisch genoeg van een methode waarin, zowel inhoude-
lijk als ‘procedureel’, de onderzochte culturele kloof z~lf tot uitdrukking
komt.

Zoals gezegd, dit vormt een intensivering en verruiming van een probleem,
dat zich bij survey-onderzoek in onze eigen autochtone samenleving ook reeds
voordoet. Toch wordt dergelijk onderzoek sinds enige decennia in de westerse
wereld uitgevoerd en zelfs op steeds grotere schaal en t.a.v. steeds meer aan-
dachtsgebieden. Kennelijk kan de survey-methode bij bepaalde probleem- en
vraagstellingen resultaten opleveren, die bijv. beleidsmakers op velerlei gebie-
den en niveaus, als ook wetenschapsmensen, valide en daarom soms ook
bruikbare inzichten verschaffen. Het feit, dat de survey-methode nog zo wei-
nig voor onderzoek onder etnisch-culturele minderheden in ons land is toege-
past, zou er op kunnen duiden, 6f dat de voor survey-onderzoek in aanmer-
king komende probleem- en vraagstellingen zich voor deze groepen in de Ne-
derlandse samenleving nog nauweiiks hebben voorgedaan, 6f dat de methode
altijd op grond van de zojuist aangestipte problemen bewust werd verworpen.

Als dat zo zou zijn, is dat in het licht van het ontbreken van een duidelijk
beleid t.a.v. minderheden zowel als in het licht van de ongeloofiuik vele en
moeilijke problemen die bij het interviewen van buitenlandse werknemers
moeten worden opgelost, begrijpelijk. Maar zeker ook te betreuren. Juist om-
dat er een duidelijk en onderbouwd beleid hoogst noodzakelijk is.
Een aantal problemen bij het afnemen van systematische vraaggesprekken

aan buitenlandse werknemers in het kader van survey-onderzoek, komen hier-
na onder par. 2 aan de orde. Ook de beperkingen die daardoor ontstaan. E~n,
aan de survey-opzet gerelateerd probleem, verdient in deze inleiding nog apar-
te aandacht:

1.2. Het representativiteits-aspect

Survey-onderzoek is meestal steekproef-onderzoek. Het trekken van represen-
tatieve steekproeven uit de populatie buitenlandse werknemers in een land als
Nederland is een ongehoord moeilijke, tijdrovende en dus kostbare zaak. En,
t.o.v. het ‘representativiteits-ideaal’ zelfs een riskante zaak.
Sceptici t.a.v. de survey-methode zijn veelal tegelijkertijd ook zeer relative-

rend over deze methodische representativiteits-doelstelling. Het woord ‘ide-
aal’ zou men in dit verband al helemaal niet in de mond willen nemen. Toch
kan representativiteit voor bepaalde beleids- en/of onderzoekdoelstellingen
zonder meer essentieel zijn.
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Bij het onderzoek ‘Massamedia en buitenlandse werknemers in Nederland’,
dat ik recentelijk voor de NOS-Programmadiensten televisie en radio heb be-
geleid en gerapporteerd, was dit bijvoorbeeld het geval. Zowel ter evaluatie
van de eigen programma’s voor buitenlandse werknemers, als voor het in
kaart brengen van het meer algemene media-gedrag en het verkrijgen van een
beeld van de functie daarvan t.b.v. de bestaans-ontwikkeling van groepen bui-
tenlanders als deel van de Nederlandse samenleving, alsmede van de idee~n,
wensen en verwachtingen daarover van de diverse nationaliteiten buitenlan-
ders z~lf, ging het de NOS essentieel om de Turken, Marokkanen, Grieken
etc. als totale groep. Ms ‘massa’ zo men wil. En nidt om ge~mancipeerde, ne-
derlands sprekende, voorhoede-personen uit de verschillende nationaliteiten,
onder wie sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar heersende maatstaven in-
derdaad best mogelijk is. Het effectueren van een emanciperende doelstelling
d.m.v. een massa-medium als tv, dient volgens de NOS (en ook volgens onder-
getekende) wezeniik uit te gaanvan een gerichtheid op ‘een ieder’ uit de groep
waar men zich op richt. En daarmee wordt de representativiteit van een onder-
zoek, dat een zodanige beleidsdoelstelling moet onderbouwen, zulk een princi-
pi~le zaak, dat woorden als ‘representativiteits-ideaal’ niet eens meer als een
farce hoeven te klinken. Als de programma-inspanningen zich — misschien
wel juist — ook richten op de analfabeten of de meest geisoleerden onder de
doelgroepen, 66k op de illegaal hier verblijvende buitenlanders; als zij juist
66k door ale politieke en levensbeschouwelljke scheidingslijnen binnen de
verschillende populaties h~n when breken, dan zal het beleidsonderbouwen-
de onderzoek dat z~ker moeten doen.
In de navolgende paragrafen geef ik vanuit de in deze inleiding neergelegde

optiek, een feitelijk en methodisch verslag van het ‘hoe’ van het uitgevoerde
NOS-onderzoek. Het survey-onderdeel daarvan was, gegeven de doel- en
vraagstelling, essentieel. Maar, uitgaande van de beperkingen van zo ‘ n
survey-aanpak, zeker voor de onderzochte mediterrane nationaliteiten: even
essentieel waren de ter uitdieping en aanvuiing hierop uitgevoerde talrijke
groepsgesprekken. Enerzijds met ‘doorsnee’-personen uit de onderzochte po-
pulaties, anderzijds — toch (I) — met allerlei voorhoede-groepen. De bedoe-
ling van deze verslaggeving is aan te geven, dat uitvoering van representatief
survey-onderzoek onder buitenlandse werknemers in ons land, moeilijk maar
niet onmogeiik is. We hebben bij de NOS, wegens te verwacliten problemen,
lang geaarzeld om het te doen (zo’n jaar of vijf), maar zijn achteraf uiterst te-
vreden, uiteindelijk gewoon in het diepe te zijn gesprongen.

2. DE OPZET VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK

2.1. Steekproeftrekking en selectie

2.1.1. Survey-onderzoek onder voiwassenen
2.1.1 .a. Selectie en representativiteit
De wenselijkheid van het trekken van representatieve steekproeven uit 8

verschillende populaties buitenlandse werknemers in Nederland is hiervoor
uitvoerig beargumenteerd. In de praktijk is op beperkte wijze aan die wense-
ijkheid tegemoet gekomen kunnen worden, waarbij prioriteit is gegeven aan
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representativiteit t.a.v. de verdeling van individuen over de verschillende so-
cio-economische strata boven representativiteit t.a.v. de regionale verdeling
van elk der populaties in Nederland.

Daarom is gekozen voor het trekken van a-selecte steekproeven uit volledige
adressen-bestanden (= de totale populatie) van elk van de te onderzoeken na-
tionaliteiten, maar dan in een beperkt aantal gemeenten.
D.w.z. dat het grootste gewiclit van de inspanningen van het onderzoek-

team om een steekproef te trekken is gelegd bij het werkeiik zo compleet en
volledig maken van het adressen-bestand in een bepaalde gemeente om niet
een bias in te bouwen, die bijvoorbeeld bestaat uit bet missen in je steekproef
van individuen/gezinnen die illegaal in ons land verblijven, etc. Bij een onder-
zoekvraagstelling vanwege de overheid zou dat misschien nog aanvaardbaar
kunnen zijn; bij de onderhavige onderzoekvraagstelling vanwege de NOS (met
haar taakstelling) uiteraard juist niet. D&t er beperkingen t.a.v. het
representativiteits-’ideaal’ gesteld moesten worden, en derhalve prioriteitskeu-
zen moesten worden gemaakt, kwam door redenen van financi~1e en organisa-
torische (maar uiteindelijk natuurlijk in wezen 66k van financi&) aard. De
daadwerkelijke samenstelling van volledige adressen-bestanden van buiten-
landse werknemers — en vooral van sommige nationaliteiten — ,--zowel als de
trekking daaruit, bleek zo’n gecompliceerde en arbeidsintensieve taak, dat het
tegen aanvaardbare kosten en in een aanvaardbaar tijdsbestek nauwelijks op
landelijke schaal te organiseren viel. Vooral omdat de kwaliteit en de toegan-
kelUkheid van de adressenbestanden van buitenlandse werknemers zo vol-
strekt verschillend zija in de diverse Nederlandse gemeenten. Bij de uiteinde-
lijke keuze van Rotterdam en Utrecht als de twee steden waar het survey-on-
derzoek is uitgevoerd, heeft — behalve dat sommige van de te onderzoeken
nationaliteiten buitenlanders daar (vrijwel) geheel geconcentreerd zijn — ze-
ker ook meegespeeld, dat daar in 1980/81 een behoorilik ontwikkeld stelsel
van Nederlandse ondersteuningsorganisaties en van buitenlandse zelf-organi-
saties aanwezig was. De steekproeven zijn namelijk zowel in Rotterdam als in
Utrecht — na vergeiikend onderzoek — uiteindelijk getrokken uit adressen-
bestanden van diverse plaatselijke stichtingen voor buitenlandse werknemers,
omdat zij a) vollediger bleken te zijn dan de gemeentehike adressen-bestanden
en b) met name in Rotterdam in~r in overeenstemming zijn met de door de
gemeente z&lf gepubliceerde demografische gegevens! Het trekken van de
steekproeven is meestal met de hand en door leden van bet onderzoekteam z~lf
uitgevoerd. Een voorbeeld van de grote arbeidsintensiviteit van een onderzoek
als bet onderhavige, indien men de representativiteits-eis — aithans binnen
een bepaalde stad — zover mogehik tracht door te voeren, omdat dit vanuit de
aard van de vraagstelling uiterst relevant wordt geacht.
Zoals reeds gezegd, de keuze van Rotterdam en Utrecht werd ook bepaald

door de concentratie of de zelfs vrijwel exclusieve aanwezigbeid aldaar van de
te onderzoeken nationaliteiten in ons land. De Kaapverdianen in Nederland
bijvoorbeeld wonen vrijwel uitsluitend in Rotterdam. Deze eis van ‘voldoende
aanwezigheid’ was niet alleen van belang, om daar statistisch zowel als econo-
misch verantwoord bet survey-onderzoek te kunnen uitvoeren, maar ook om-
dat in de onderzoek-opzet tevens besloten lag, dat de groepsgesprekken met
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‘doorsnee’-volwassenen en -jongeren in dezelfde lokale (deel-)populaties ge-
voerd moesten worden. Immers door een ‘voldoende aanwezigheid’ is het ook
waarschijnlijker dat er voldoende mogelijkheden bij instellingen en op scholen
zijn, om de opzet van groepsgesprekken uitvoerbaar te maken.

2.1.1 .b. Steekproefdesign
Uitgangspunt was dat p~r nationaliteit een netto-steekproef van n = 200 per-

sonen van 16 jaar en ouder zou worden bereikt. De totale non-respons door
adressen-mutaties (een aanzienlijke faktor, zoals ons bekend was!), weigering
en onbereikbaarheid van bewoners van adressen werd geschat op gemiddeld
50~’o over de verschillende nationaliteiten. Daarom diende het design in princi-
pe een a-select getrokken bruto steekproef van n = 300 personen per nationali-
teit te omvatten. Ofwel, bij ondervraging van 1 persoon per adres/huishou-
den: een bruto steekproef van n =300 adressen.

Tabel 1. Steekproefdesign

n personen van 15 jaar en
ouder in de populatie*

verlangde bruto n van
personen= adressensteekproef

R’dam Spanjaarden
Italianen
Joegoslaven
Portugezen
Kaapverdianen

2508
678

3083

2424

300
x
300
150
150

Utrecht Turken
Marokkanen
Grieken
Italianen**

2770
2471
750

150 x+ y= 300
150
150
y

* volgens demografische gegevens gemeenten per 1-1-1979.
** uiteindeijk is, lopende het onderzoek, nog een extra steekproef Italianen in Utrecht getrokken

moeten worden. ‘Er bij’ trekken in Rotterdam was na de eerste selectie uit het bestand onaan-
vaardbaar, i.v.m. een daaruit voortvloeiende te dichte bezetting van bepaalde straten waar Ita-
lianen bijeen wonen (buren-beinvloeding).

Het design in tabel 1 wijkt af van de direct er aan voorafgaand neergelegde
uitgangspunten. Waarom?
Methodisch: besloten werd Turkse en Marokkaanse vrouwen niet via indivi-

duele vraaggesprekken op het huisadres te ondervragen. Het moet zowel on-
mogelijk als onwensellik worden beschouwd, om te trachten in de gezinssitua-
tie een door de echtgenoot onbeYnvloed gesprek te voeren, zoals vanuit onze
(westerse) onderzoek-methodologie noodzakelijk zou zijn. Daarom is gekozen
voor een benadering van vrouwen in deze Islamitische bevolkingsgroepen in
het kader van les- en naaigroepen. Daar konden zij onder begeleiding en in het
bijzijn van de vertrouwde begeleidster in een — kennelijk door de echtgenoot
geaccepteerde situatie (maar buiten zijn aanwezigheid) de vragenlijsten invul-
len. In het steekproefdesign zijn daarom voor de Turken en Marokkanen al-
leen bruto steekproeven van N = 150 (mannelijke) personen opgenomen. Na-
tuurlijk levert deze benaderingswijze een inbreuk op de nagestreefde represen-
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tativiteit van het onderzoek op. Zij het een onvermijdelijke. Er is sprake van
een afwijkende benaderingswijze als ook van een afwijkende selectie: je krijgt
toch vaker met — relatief gesproken — nog wat mindere geisoleerde vrouwen
te doen, dan ineen doorsnee groep vrouwen het geval zou zijn. Dat moet in de
beschouwing der resultaten worden verdisconteerd.

Financieel: Uit de adressenbestanden van de Portugezen, Kaapverdianen en
Grieken konden sleclits steekproeven getrokken worden, die de helft van de
bedoelde omvang hadden. Reden: de NOS-Dienst Radio Programma, voor
wie met name het onderzoek onder deze nationaliteiten werd uitgevoerd, had
niet m~r financi~le middelen beschikbaar.
De keuze tussen Rotterdam en Utrecht voor die nationaliteiten, die zowel in

de ene als de andere stad aanwezig zijn, is gemaakt op grond van de omstan-
digheid in welke stad een grotere bevolkingsconcentratie aanwezig was (be-
treft buy. de Grieken en — -aanvankelijk — de Italianen), of in welke stad het
adressen-bestand beter of completer was, dan wel inwelke stad de steun die de
organisaties in het kader van het totale onderzoek konden geven, functioneler
was (betreft buy. de Turken en Marokkanen)*.
Quotering naargeslacht: Zoals al eerder gesteld: het uitgangspunt van de a-

selecte steekproeftrekking was voor dit onderzoek een belangrijke en princi-
pi~le zaak. Vanwege een te verwachten volstrekt niet a-selecte non-respons bij
deze mediterrane groepen, in de ricliting van een veel grotere weigering door
vrouwen, is besloten toch op ~n kenmerk te quoteren, n.l. geslacht. Leidraad
daarbij waren de demografische gegevens voor de verschillende nationaliteiten
van de betreffende gemeenten. (In praktijk bleek maar al te zeer, hoe die.quo-
tering nodig was!)

2.1.2. Survey-onderzoek ~ngroepsgesprekken onder iongeren
Om praktische zowel als methodologische overwegingen is de selectie van

jongeren niet ook via a-selecte steekproeftrekking uit de adressenbestanden
geschied.
1. de adressenbestanden hielden g~n gezinssamenstelling in, onbekend was

derhalve of er jongeren op een adres aanwezig waren. Om de noodzakelijk
geachte netto 100 jongeren per nationaliteit te bereiken zouden grotere
bruto-steekproeven dan n = 150 getrokken moeten worden en ook arbeids-
intensiever adressen moeten worden bezocht.

2. individuele vraaggesprekken met kinderen in de thuis-situatie zijn moeilijk
te realiseren. Zeker met meisjes en zeker in de Islamitische groepen. Ouders
zullen zich er vaak mee bemoeien of in ieder geval erbij aanwezig willen
zijn, en dus het vraaggesprek beynvloeden.
Daarom is gekozen voor een benadering van j ongeren via scholen in de ge-

meenten waar ook de volwassenen van de betreffende nationaliteiten zijn on-
dervraagd. In de schoolsituatie zijn de vragenlijsten individueel, zij het in een
klassikale situatie, onder begeleiding van een lid van het onderzoekteam inge-
vuld. Met dezelfde groepen zijn in principe ook de groepsgesprekken gevoerd.

* Het benaderen van Turkse en Marokkaanse vrouwen in les- en naaigroepen bleek bijvoorbeeld
in Utrecht beter te organiseren.
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2.1.3. Groepsgesprekken met ‘doorsnee’-personen en met
‘voorhoede ‘-groepen
Hoewel de uitgevoerde groepsgesprekken uiteraard juist niet in het kader

van representativiteits-aanpak thuishoren, maar ter kwalitatieve uitdieping
resp. ter aanvulling daarvan dienen, worden zij hier volledigheidshalve ge-
noemd omdat zij in de totale onderzoek-opzet zo essentieel geacht werden en
ook bleken te zijn. Zowel gezien de aard van de vraagstelling als gezien de be-
perktheid van een survey-onderzoek in het licht van die vraagstelling. De
groepsgesprekken met doorsnee-personen, ter uitdieping van de survey-resul-
taten, zijn gevoerd met personen uit de zelfde stadspopulaties waaruit ook de
personen-steekproeven voor het survey-onderzcek zijn getrokken. De
gespreksgroepen werden gevormd door en/of in samenwerking met ‘culturele’
zelf-organisaties van de verschillende nationaliteiten in Rotterdam en Utrecht,
dan wel met organisaties, die zich met vorming, onderwijs of andersoortige
sociaal-culturele activiteiten bezighouden. Zeer bewust is daarbij getracht
partners te vinden, die niet politiek of maatschappeiijk eenzijdig waren gericht
of samengesteld. Vandaar de beperking tot organisatie-partners in het sociaal-
culturele veld, al moet daarbinnen ook nog scherp voor eventuele politiek-
maatschappelijke eenzijdigheden gewaakt worden. Voor de gesprekken wer-
den deelnemers aan de activiteiten van deze instellingen, zonder aanzien des
persoons, uitgenodigd. Alle groepsgesprekken dienden door de leden van het
onderzoek-team zelf gevoerd te worden, zonodig met tussenkomst van een
tolk.
Zoals gezegd, bij het voeren van deze groepsgesprekken was representativi-

teit niet relevant. W~l de noodzakelijke kwalitatieve uitdieping van de repre-
sentatieve, maar beperkte gegevens. En intensiever, d~Ar, waar die uitdieping
meer noodzakelijk was. Daarom diende er ter uitdieping van de vraaggesprek-
ken met vrouwen in bet survey-onderzoek bij elke nationaliteit tenminste ook
~n gesprek met uitsluitend vrouwen gevoerd te worden. In gemengde groe-
pen, zo was de verwachting, zouden mannen toch zeer licht de boventoon voe-
ren. Daardoor zouden zowel de specifieke problemen van vrouwen als bet be-
nodigde extra accent op vrouwen in de uitdieping van het survey-onderzoek
onvoldoende tot hun recht komen. In de uitdieping van bet survey-onderzoek
moest met name het aspect van de ‘wensen en verwachtingen’ ten aan zien van
radio en tv en programma s voor en over buitenlandse werknemers extra aan-
dacht krijgen. Dergelijke thema’s laten zich immers met name moeilijk, en
slechts ten dele, in de gestandaardiseerde vraagstelling van een vragenlijst van-
gen.
De gesprekken met leden — vertegenwoordigers van de kaders van politie-

ke, maatschappelijke en religieuze eigen organisaties in de verschillende natio-
naliteiten, werden vooral belangrijk geacht om het geluid — in verscheiden-
heid — te laten horen van organisaties die bepaalde doelstellingen m.b.t. het
leven en werken van de buitenlanders in Nederland trachten te verwezenlijken.
En, die op die manier ook verantwoordelijkheid dragen voor de levenssituatie
van buitenlanders. Het ging niet om de uitdieping van bet survey-onderzoek,
maar om aanvuiing ervan: het op een systematische wijze bij elkaar brengen
van visies en wensen m.b.t. de inspanningen van radio en tv om te helpen de
problemen van de buitenlanders op te lossen. Visies en wensen, die wel vaker
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— weten we — maar via andere kanalen en zonder de systematiserende en ob-
jectiverende tussenkomst van onderzoekers op de bestuurs- of redactietafels
van de omroepen of op bet bordje van overheid en politici gelegd worden.
Aan de selectie van groepen werden de volgende eisen gesteld:

a) Gesprekken dienden te worden gevoerd met vertegenwoordigers van het
kader van de grotere landelijke of koepel-organisaties, dan wel — bij het
ontbreken daarvan — met een groep van voor het onderzoek bijeenge-
brachte vertegenwoordigers van lokale organisaties. -

b) De selectie diende in principe het volledige scala van organisaties te omvat-
ten. Onder ‘maatschappelijke’ organisaties werden behalve vakbonden, or-
ganisaties met sociaal-culturele en educatieve doelen en doeleinden van
maatschappelijke zorg, ook organisanisaties gericht op het (school-)onder-
wijs begrepen.
Natuurlijk begeven onderzoekers zich met zo’n opzet op glad ijs: De onbe-

kendheid van Nederlanders met de situatie van buitenlanders kan ook hen
parten spelen. Hoe krijg je de zekerheid dat het bedoelde scala binnen de
gestelde randvoorwaarden ook volledig is? De enige mogelijkheid is, je zo
goed mogelijk bij vertrouwd te achten en deskundige instanties te laten inlich-
ten.
Besloten werd hiertoe alle kanalen en contacten, die in de loop van bet on-

derzoek her en der in Nederland waren aangeboord te gebruiken en de aldus
verkregen opgave van eigen organisaties tot slot nog eens te checken tegen een
zo volledig en zo betrouwbaar mogelijke administratie, als die van bet Neder-
lands Centrum voor,Buitenlanders (NCB).
Ook deze gesprekken dienden door de leden van bet team te worden ge-

voerd, zonodig met begeleiding van een tolk. De samenstelling van de groep
gesprekspartners was uiteraard voor de verantwoordelijkheid van de uitgeno-
digde organisatie. De uitnodiging gold het (leidinggevend) kader van de be-
treffende groeperingen. Bij de uitnodiging werd de organisatie in kennis ge-
steld van de gespreksonderwerpen, opdat er van een voorbereide gesprekssitu-
atie sprake kon zijn.

2.2. De vrag~n1~st/de leidraad voor de groepsgesprekken

2.2.1. OpzeUen indeling
Na een zeer uitvoerige voorbereiding, niet alleen om in overleg met betrok-

kenen de vraagstelling te kunnen formuleren, maar juist ook om via tientallen
gesprekken meer kennis te verkrijgen van culturele eigenheden van de te on-
derzoeken groepen en de mogelijke consequenties daarvan voor de te ver-
wachten interviewsituatie bij de verschillende categorie~n respondenten (man-
nen, vrouwen, jongeren, politieke of regionale sub-groepen, taal-groepen,
analfabeten, etc.), is uiteindelijk ~n — meest uitgebreide, aithans meest gede-
tailleerde — vragenlijst ontworpen. Daarop konden voor specifieke groepen
en situaties zonodig aanpassingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld:
— voor de Turkse en Marokkaanse vrouwen zijn bepaalde onderdelen wegge-
laten. Dit is besloten omdat de vragenlijst erg uitgebreid was en hier en
daar toch te gecompliceerd voor deze beide categorie~n.

— voor de vragen omtrent de persoonlijke en de gezinssituatie, bet verblijf in
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het thuisland en in Nederland, werd voor mannen en vrouwen een aparte
lijst ontwikkeld,

— am de jongeren is een lijst voorgelegd, die hier en daar minder gedetail-
leerd was dan de ‘moeder’-lljst, maar bijvoorbeeld uitgebreider t.a.v. een
specifiek onderwerp als het radioprogramma voor buitenlandse jongeren
etc.
De totale voorbereiding en opstelling van de vragenlijst heeft het onder-

zoekteam ca. 4 ~ 5 maanden gekost.
Uiteindelijk omvatte de vragenlijst 11 onderdelen (‘hoofdstukken’) t.w. 1.

Algemene personalia, 2. Kijkgedrag, meningen etc. Nederlands tv-aanbod, 3.
Kijkgedrag, meningen etc. ‘eigen’ Paspoort-programma’s, andere Paspoort-
programma’s, 4. Luistergedrag, meningen etc. Nederlands radio-aanbod,
thuislandradio, 5. Luistergedrag, meningen etc. ‘eigen’ NOS-programma’ s
voor buitenlandse werknemers, 6. Interesses en werisen m.b.t. mogelijke on-
derwerpen in radio- of tv-programma’s voor de eigen nationaliteit, 7. Sociale
contacten n.a.v. radio- en tv-programma’ s voor buitenlanders, 8. Gedrag,
meningen etc. gedrukte en overige media, 9. Meer specifieke persoonlijke ge-
gevens, 10. Ruimte voor spontane opmerkingen/’boodschappen’ aan de pro-
grammamakers, 11. (in te vullen door de enqu&eur) Gegevens m.b.t. het ver-
loop van het vraaggesprek, de interview-situatie, waarneembare sociaalmaat-
schappelijke achtergrond van de ondervraagde.
De hoofdstuk-indeling van de vragenlij st lag ook ten grondslag aan de lei-

draad voor de groepsgesprekken. Deze leidraad omvatte daarom, voor zowel
de ‘doorsnee’- als de ‘voorhoede’-groepsgesprekken, de volgende thema’ 5:
— Kijk- en luistergedrag en meningen m.b.t. de Nederlandse tv en radio, —

Kijkgedrag en meningen m.b.t de eigen ‘Paspoort’-programma’s, — Luister-
gedrag en meningen m.b.t. de eigen radiprogramma’s, — Wensen en verwach-
tingen m.b.t. de Nederlandse tv en radio, in het bijzonder m.b.t.
programma’s voor en over buitenlandse werknemers, — Beschrijving van de
eigen levenssituatie, c.q. van de eigen groep.

2.2.2. De voertaal
De vragenlijst is uiteraard in het Nederlands ontworpen en daarna in de 7

talen, die in de 8 te ondervragen nationaliteiten gesproken, c.q. verstaan wor-
den, vertaald. (Voor de Portugezen en Kaapverdianen werd van ~n, in het
Portugees gestelde, vragenlijst uitgegaan.) Met de Nederlandse concept-lijst
zijn een 20-tal proefgesprekken gevoerd door de onderzoekteamleden met bui-
tenlanders in de verschillende nationaliteiten, die de Nederlandse taal machtig
waren. Op grond van deze ervaringen zijn vele bijstellingen gepleegd, alvorens
tot vertaling werd overgegaan.
De vragenlljst omvatte zowel open als gesloten (geprecodeerde) vragen. In

totaal 200. De door de enqueteur te stellen vraag was in de betreffende taal
gesteld; de eventuele geprecodeerde antwoorden in het Nederlands, i.v.m. de
latere scoringen, (her)-codering en verponsing door Nederlanders. De ant-
woordenop de open vragen dienden daartoe eveneens in het Nederlands geno-
teerd te worden. Dit betekende dus de noodzaak van 2-talige enqueteurs.
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2.3. Werving en training van enqu&eurs

2.3.1. De uitgangpun ten en de praktUk van de werving
In een versiag van een onderzoek onder een bevolking(-’s groep) uit onze

Westerse samenleving zal aan dit onderwerp niet vaak een voiwassen para-
graaf gewijd hoeven worden. Flier is dat wel het geval, omdat de identiteit van
de enqueteur, gegeven de taal-problemen, de culturele verschillen tussen de
onderzochte nationaliteiten onderling en de verschillen van de mediterrane
cultuur met de ‘cultuur van de onderzoeker’, zo bijzonder belangrijk is in bet
licht van een interviewsituatie, die gestandaardiseerd moet zijn ~n betrouwba-
re resultaten moet opleveren. Daarom werden vooraf een aantal uitgangspun-
ten gesteld:
a) De voertaal in de vraaggesprekken is de eigen taal van de respondent: het

gesprek wordt zonder tussenkomst van een tolk gevoerd. De culturele en
intellectuele kloof tussen onderzoeker en respondent wordt daarmee nog zo
klein mogelijk gehouden.

b) De enqu~teurs dienen op zijn minst 2-talig te zijn, d.w.z. de betreffende
taal zowel als Nederlands te spreken. T.a.v. de keuze om enqu&eurs uit de
8 verschillende nationaliteiten aan te trekken, die Nederlands spreken, dan
wel Nederlanders, die de betreffende talen spreken, werd uiteindelijk voor
de laatste mogelijkheid de voorkeur uitgesproken. Doorslag gaf, ondanks
een wat grotere afstand tot de respondent, dat interviewer en verantwoor-
delijk onderzoeker dan in ieder geval de zelfde cultuur delen, waardoor bet
beter mogelijk is om een methodisch verantwoorde en gestandaardiseerde
interview-uitvoering te bewerkstelligen. Zoals reeds gezegd: mediterrane
culturen verdragen zich minder goed met de ‘cultuur’ van het objectiveren-
de vraag- ~n antwoord-gedrag, dat voor een vraaggesprek in bet kader van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Boven-
dien is bij het interviewen door een landgenoot-enqu&eur de kans niet
denkbeeldig, dat de politieke, maatschappelijke of religieuze identiteit van
de interviewer een rol gaat spelen. Hetgeen voor de Nederlandse onder-
zoek-leiding nauwelijks te controleren is. Het selecteren van zoveel moge-
lijk werkelijk neutrale buitenlandse interviewers is moeilijk en eveazeer
voor de onderzoeker niet altijd controleerbaar.

c) Vrouwelijke respondenten dienen door vrouwelijke enqu~teurs te worden
ondervraagd. Voor sommige van de te onderzoeken nationaliteiten moet
dit als een absolute voorwaarde worden gesteld. Om reden van een noodza-
kelijk gestandaardiseerde respondent-benadering diende deze voorwaarde
derhalve algemeen gesteld te worden. Praktisch betekende dit dat per na-
tionaliteit minstens 50~7o van de aan te trekken enqu~teurs, vrouwen dien-
den te zijn.
Op grond van de ervaring met de proefgesprekken (gemiddelde gespreks-

duur 1½A 2 uur), werd uitgegaan van 10 uit te voeren gesprekken per enque-
teur. In totaal dienden derhalve voor de geplande aantallen gesprekken 110
enqu~teurs, verspreid over 8 taalgroepen te worden aangetrokken. Aanvanke-
lijk werd gekozen voor een werving van Nederlandse enqu&eurs via universi-
taire instituten voor de diverse relevante talen, via particuliere studiecentra en
migrantencentra met de betreffende talen sprekende Nederlanders in dienst.
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Tabel 2. Samenstelling enqu~teurs-korpsper nationaliteit van de doelgroep, geslacht en landsaard
van de enqu~teur.

Nationaliteit
doelgroep

geslacht
enqu~teurs

landsaard
enqu&eurs Totaal

vrouw man nederi. buiteni. re~e1 gewenst

Joegoslaven
Italianen
Turken
Marokkanen
Portugezen
Spanjaarden
Kaapverdianen
Grieken

12 4
6 3

— 8
— 6
3 6
14 6
5 5
6 4

5 11
8 1

— 8
2 4
2 7
14 6
1 9
8 2

16
9
8
6
9

20
10
10

20
20
10
10
10
20
10
10

Totaal 46 42 40 48 88 110

Toen dat na zeer intensief zoeken niet volledig lukte, moest ook de werving
van personen uit de diverse verlangde buitenlandse nationaliteiten aanvaard-
baar worden geacht. Daarbij is overigens getracht toch vooral via universitaire
instituten te werven, omdat geacht werd dat de noodzaak van een (sociaal-we-
tenschappelijke) methodische aanpak van de vraaggesprekken bij deze catego-
ne personen het best duidelijk zou zijn te maken en te verzekeren.
Tabel 2 laat zien hoe het resultant van de enige maanden vergende werving

— waarbij tientallen instanties en tussenpersonen moesten worden ingescha-
keld — zich verhoudt tot de geschetste uitgangspunten.
De verlangde aantallen enqu&eurs werden, ondanks alle inspanningen, niet

altijd bereikt. De niet gestandaardiseerde samenstelling van de enqu~teurs-
ploeg naar ‘Nederlanderschap’ of ‘buitenlanderschap’ van de betreffende per-
sonen moest — zoals gezegd — worden geaccepteerd. Deverlangde 2-taligheid
werd in alle gevallen w~1 bereikt.
De samenstellen naar sekse van de enqu~teurs voldeed, behalve bij de Por-

tugezen, eveneens en zelfs ruimschoots aan de gestelde eis.
De Nederlandse enqu&eurs waren in het gros van de gevallen doctoraal-

studenten ann de in de arm genomen universitaire instituten. Ook de buiten-
landse enqu&eurs waren vaak studenten aan de R.U. Utrecht en de Erasmus-
universiteit (bijv. via de bureaus voor buitenlandse studenten en via persoon-
lijke relaties van reeds aangeworven nederlandse enqu&eurs, die yank hun
taalkennis al in activiteiten met buitenlanders in de praktijk brengen). Ook via
de stichtingen voor buitenlandse werknemers, via de eigen culturele verenigin-
gen van buitenlanders, zijn tenslotte enqueteurs aangeworven. De vereiste 2-
taligheid was daarbij eis (en voldeed ook als norm voor de overdrangbaarheid
van onderzoekprincipes, etc. tijdens de instructie en de training). Veel moeite
werd door het onderzoekteam gegeven aan het zich vergewissen van een zo
groot mogelijke ‘neutraliteit’ van de buitenlandse enqu&eurs.

2.3.2. Instructie, training en begeleiding
De 8 aangeworven ploegen enqu&eurs hebben ieder apart (dus p~r nationali-
teit) in Hilversum een instructie ontvangen. Daarbij werden achtergronden en
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inhoud van de vragenlijst doorgenomen, werd een vraaggesprek geoefend en
werden instructies m.b.t. benadering en selectie van personen op de geselec-
teerde adressen gegeven. Elke enqu~teur kreeg een vast aantal te bezoeken
adressen mee. Elke ploeg kwam, na het uitvoeren van 2 interviews door iedere
enqueteur, opnieuw met een lid van het team bijeen. Daarbij werden ervarin-
gen uitgewisseld, instructies herzien of aangescherpt en werden alle uitgevoer-
de interviews volledig met degene die ze afgenomen had, doorgenomen. Vrij-
wel 100% van de ingevulde vragenlijsten kon — eventueel na verduidelijking
en aanvulllng door de enqu&eur — worden geaccepteerd als verwerkbare re-
sultaten. Als leerproces voor enqu~teurs en begeleiders is deze tweede instruc-
tie bijzonder nuttig en zinvol geweest. Ook in de periode daama zijn de team-
leden vooral bij sommige nationaliteiten (Turken, Marokkanen, Joegoslaven
en Kaapvefdianen), nog zeer intensief met een persoonlijke begeleiding van
enqueteurs bezig geweest. Menig vragenlijst is de dag na invulling nog per-
soonlijk door teamleden met de betreffende enqu&eur doorgesproken. De so-
ciale contacten, die annex hiermee opbloeiden, bleken soms dringend nodig
om de ‘moed er bij de enqu&eurs (in enkele probleem-nationaliteiten) in te
houden’. Dit gold met name de Turken, Marokkanen en Kaapverdianen. Ook
hebben de enqu~teursploegen elkaar onderling yank nog ondersteund en ge-
holpen.

2.3.3. Onderlinge afstemming van enqu~teurs en steekproeven: invloed op de
representativiteit
Op zicbzelf is het verstrekken van bijvoorbeeld 15 adressen aan iedere en-

queteur met de opdracht 10 gesprekken te realiseren, door op 1 adres 1 ran-
dom te kiezen persoon van 16 janr en ouder te ondervragen, wanrbij vrouwen
alleen door vrouwelijke enqueteurs worden ondervraagd, al ingewikkeld. Bo-
vendien was, zoals aangegeven in par. 2.1.1 .b, in de steekproefopzet gequo-
teerd op het kenmerk geslacht, i.v.m. de te verwachten grote non-respons on-
der vrouwen.
In de praktij k is daarom aan elke enqueteur en enquetrice in elke proeg op-

gegeven hoeveel mannen en hoeveel vrouwen hij of zij diende te interviewen
(mannen interviewden uiteraard alleen mannen). Door het onmiddellijk instu-

Tabel 3. De bereikte streekproeven naar sekse, absoluut en procentueel

Joegosi. hal. Turk. Marok. Port. Spani. Kaapv. Griek. Totaal

n n n n n n n n n

man
vrouw
Totaal n

66
82
148

41
27
68

86
14*

110

3K!
26*
64

64
33
97

104
67
171

2,3
9

32

14
32
46

436
290
726

% ~‘o ~7o % % ‘ro %

man
vrouw
Totaal %

45
55
100

60
40
100

86
14

100

5~
41
100

66
34
100

61 -~
39
100

72
28
100

-- 30

70

2700

60
40

100

* ondervraagd in een groepssituatie.
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ren naar de ‘centraalpost’ van elke ingevulde vragenlijst, hetgeen vanuit con-
trole en correctie-oogpunt toch al noodzakelijk was, kon worden bijgehouden
in hoeverre de quota gehaald werden. Er trad inderdand een veel grotere non-
respons onder vrouwen op. hetgeen werd gecompenseerd door op een bepaald
moment vrouwelijke enqu&eurs op te dragen, uitsiuitend nog (random te Se-
lecteren) vrouwen op de te bezoeken adressen te ondervragen. Het moment
van ingrijpen lag voor de verschillende nationaliteiten niet gelijk, omdat ook
de mate van non-respons onder de vrouwen verschillend was. Doordat de ver-
deling van adressen per enqu~teurs-ploeg zodanig was geweest, dat iedere en-
queteur een ‘eigen wijk’ had, leverde dit geen belangrijke vertekening van de
man-vrouw-verdeling naar de spreiding over de betreffende stad op. Toch is
de quotering naar geslacht, alsmede de wijze wanrop die getracht is te realise-
ren, uiteraard van invloed op het principe van de a-selecte trekking en dus op
de representativiteit van de steekproef voor de populatie.

3. DE REALISATIE VAN HET SURVEY-ONDERZOEK ONDER
VOLWASSENEN

3.1. De bereikte steekproeven en de non-respons

1. De gewenste aantallen ondervrangden per nationaliteit van n = 200 zijn
slechts benAderd. En dan nog in zeer wisselende mate: varierend van 20%
‘succes’ bij de Kaapverdianen tot 84% bij de Spanjaarden. Omdat de bruto
steekproeven soms tot boven n = 300/n= 150 moesten worden uitgebreid,
hangt dit mede samen met de geringe aantallen aanwezige adressen (= ge-
zinnen/huishoudens) in een bepaalde populatie in de gekozen stad. Deze
beperking heeft zich vooral bij de Italianen, Kaapverdianen en Grieken
doen voelen. De Italianen zijn uiteindelijk zelfs in 2 steden ondervraagd.
De kwantitatieve omvang van de non-respons is niet automatisch 100% mi-
nus het percentage ‘succes’, i.v.m. een wisselende mate van aanspreken en
zelfs uitbreiden van de bruto steekproefomvang om aan de gewenste netto-
omvang te komen. Daarom wordt hierna in tabel 4 apart verslag gedann
van de opgetreden non-respons.

2. De verdeling man-vrouw binnen elke nationaliteit is geen, op basis van a-
selectiviteit tot stand gekomen, representatieve verdeling der seksen. Noch-
thans kan in zijn totaliteit van een redelijke mate van a-selectiviteit van de

Tabel 4. Non-respons bU S onderzochte nationaliteiten

Nationaliteit % gesi.
interviews

% niet kioppend adres/
verhuisd met onbekende
bestemming/nooit thuis

weigering

Joegoslaven 53% 39% 8%
Italianen 51% 37% 12%
Marokkanen 38% 33% 29%
Spanjaarden 57% 33% 10%
Kaapverdianen 32% 43% 25%

Bovengenoemde percentages zijn betrokken op de per nationaliteit in de
praktijk zeer wisselende aantallen uitgezette ~n bezochte adressen.
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tot stand gekomen steekproeven gesproken worden. Er is derhalve sprake
van een onder de gegeven omstandigheden ‘best haalbare’ representativiteit
van de onderzoek resultaten.

3. De kolom Totaal sta~t uitsluitend voor het geheel van alle ondervraagden
in dit onderzoek. Deze totaal-groep is ‘nergens’ representatief voor. Zeker
niet voor het totaal van de buitenlandse werknemers in Nederland, of zelfs
maar in Utrecht of in Rotterdam.

Door onvolkomenheden in de administratie kan alleen een verantwoorde
weergave van de opgetreden non-respons worden geleverd voor vij f van de
acht nationaliteiten. Van de gepleegde contacten met Turkse, Griekse en Por-
tugese adressen is door de enqu&eurs helaas t~ gebrekkig verslag gedann, om
daar een betrouwbaar inzicht in te krijgen.
Oorzaken voor non-respons, die te maken hebben met fouten of achter-

haaldheden in het adressen-bestand waren kwantitatief gesproken de belang-
rijksten. Een adres werd bijvoorbeeld na 3 x bezocht te zijn, en niemand die
voor een interview in aanmerking kwam, te hebben aangetroffen, als ‘niet
thuis’ aangemerkt. De percentages weigering tot medewerking bevinden zich
op een redelijk acceptabel niveau. Het wat hogere percentage onder de Ma-
rokkanen en Kaapverdianen is, gegeven de in paragraaf 2.3.2. gememoreerde
ervaringen van de enqu~teurs, zeker verklaarbaar. Vanuit die zelfde ervarin-
gen van enqu&eurs kan worden gesteld, dat de respons-problemen onder de
Marokkanen ook bet grootst van allemaal geweest zijn. Ook groter dan bijv.
onder de Turken, waarvan hier helaas geen kwantitatieve verantwoording is te
geven. Het hoge non-respons percentage onder de Kaapverdianen heeft in
werkelijkheid wat lager gelegen omdat op de aangetroffen adressen nog al
eens geen Kaapverdianen, maar Portugezen bleken te wonen. Dezelfde fou-
ten, maar dan andersom, zaten in het Portugese adressenbestand. De aldus
onjuist gebleken adressen zijn toch weer gebruikt, maar dan in de andere —

juiste — steekproef. Per saldo is derhalve het non-respons percentage in tabel
4 in negatieve zin ‘geflatteerd’.

3.2. De uitgevoerde individuele vraaggesprekken

3.2.1. Arbeidsproduktiviteit der enqu&eurs
Op grond van tabel 2 kan men berekenen dat 52% van de enqueteurs vrou-

wen waren en 48% mannen. Evenzo dat 55% buitenlanderwas en 45% Neder-
lander. Van de uitgevoerde 726 vraaggesprekken blijken maar weinig danr van
afwijkende percentages interviews door vrouwen, respectievelijk mannen te
zijn uitgevoerd als hun aandeel in het enqueteurs-korps bedroeg. Idem wat be-
treft de percentages door Nederlanders en buitenlanders gerealiseerde ge-
sprekken. Met andere woorden: alle onderscheiden categorie6n enqu&eurs
hadden bij benadering een gelijke effectieve arbeidsproduktiviteit.

Dit resultaat betekent dat de opdracht ann de mannelijke en vrouwelijke en-
queteurs, ondanks alle complicaties van andere instructies etc. vrijwel volledig
is geslaagd.
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3.2.2. De gereallseerde afstemming van de sekse van de interviewer op die van
de ondervraagde

Tabel 5. Gerealiseerde afstemming sekse enqu6teur en sekse van de ondervraagde (totale eantal
ondervraagden)

Gelnterviewd door: manneiike resp. vrouwelijke resp. Totani

enqu&eurs 63% 12% 43%
enqu&rices 37% 88% 57%

Totaal 100 100 100
(n=) (440) (286) (726)

3.2.3. De interviewsituatie
Deze paragraaf is geheel gebaseerd op de door de enqu&eurs aan het eind

van de vragenlijst gegeven beoordelingen van het zojuist door hen met een
respondent gevoerde gesprek.
Het blijkt dat in alle nationaliteiten, behalve de Italianen, in 9 of meer van

de 10 gevallen het interview metterdaad in de taal van de ondervraagde is ge-
voerd. In 1 of minder van de 10 gevallen was de voertaal Nederlands. Dat bij
de Italianen de voertaal in 4 op de 10 keren Nederlands was, vindt zijn verkla-
ring in het grote percentage Nederlandse echtgenotes van Italianen, die tot de
steekproef ‘Italianen’ zijn gerekend.
De opzet om de taal van de ondervrangde te gebruiken mag derhalve

geslaagd genoemd worden. Naar het oordeel van de enqu&eurs konden — en
dat hangt danr uiteraard sterk mee samen — ondervrangde en interviewer el-
kaar ook in vrijwel alle gevallen goed begrijpen en verstaan:

Tabel 6. Kon Uelkaar goed verstean en begrPpen?

Joegosi. Ital. Turk. Marok. Port. Spanj. Kaapv. One. Totaal

Goed 98 98 88 80 98 96 91 95 95
nietzogoed 1 2 11 20 2 4 9 5 5
slecht 1 — 1 -~ — -~ — —~ — 0

Totani 100%* 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* 100%= 100% van alle gevoerde vraaggesprekken.

Alleen onder de Marokkanen en Turken is het percentage wat lager. Uit de
toelichtingen van de Marokkaanse enqueteurs, blijkt dit vooral te zijn opge-
treden als de ondervrangden Berbers waren (een taa1barri~re binnen ~n natio-
naliteit dus!). Ook wantrouwen ten opzichte van de bedoelingen van de enqu~-
teur speelden er een rol in.
Het interview blijkt yank in aanwezigheid van nog andere personen dan de

respondent te zijn geweest. De percentages van de gevallen waarmn dat het ge-
val was, vari~ren in de verschillende nationaliteiten van minimaal 67% (Kanp-
verdianen) tot maximaal 84% (Grieken).
Het aantal personen, dat erbij aanwezig was, varieerde zeer sterk per natio-
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naliteit. Meestal betrof het 1 of 2 personen, maar bij de Turken en Marokka-
nen waren respectievelijk in 80% en 60% van de gevallen 3, 4 of zelfs m~r
personen aanwezig. Dat laatste hangt natuurlijk sterk samen met de woon- en
leefsituatie van de ondervrangden in de betreffende nationaliteit. Bij de Tur-
ken betreft het overigens, net als bij de andere nationaliteiten, overwegend ge-
zinsleden. Bij de Marokkanen waren ‘de meerdere anderen’ het vaakst mede-
pension-bewoners!
Belangrijk is vooral ecbter hun invloed op bet gesprek:

Tabel 7. In welke mate bepaalden ‘anderen’ mede de inhoud van de antwoorden? (Alileen de ge-
vallen, dat er anderen aanwezig waren)

Joegosi. Ital. Turken Marok. Port. Spani. Kaapv. (3riek. Totaal

niet 57% 60% 25% 34% 52% 55% 53% 57% 50%
gering 34% 29% 71% 44% 38% 37% 40% 34% 41%
sterk 9% 10% 5% 22% 9% 8% 7% 9% 9%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Aangenomen mag worden dat invloed van de omstanders, in ieder geval bij de
interviews met de Islamitische respondenten, in nogal wat gevallen aanwezig is
geweest. Zo’n groeps-invloed kan uiteraard zijn weerslag hebben op de repre-
sentativiteit van resultaten, omdat er een soort ‘cluster’-effect van uitgaat.
Anderzijds staat deze groepsbeinvloeding wel voor een stukje werkelijkheid in
de mediterrane culturen, die bij de respondent misscbien een natuurlijker ant-
woord-houding toelaat, dan het geval zou zijn, indien hij in zijn eentje door
een ‘buitenstaander’ over ‘van alles en nog wat’ ondervrangd wordt. Het zijn
bovendien onvermijdelijke condities waaronder zo’n onderzoek plaatsvindt.
Het is ecbter goed ze te (onder-)kennen. (Anders lag bet bij de te verwachten
aanwezigbeid van ouders bij thuis te houden interviews met jongeren. Di~ was
aanleiding een andere onderzoekmethodiek te kiezen. De beYnvloeding zou de
bedoeling van een apart (!) jongeren-onderzoek dan immers in de kern onder-
graven hebben.)
De medewerking van de ondervrangden werd over het ailgemeen door de en-

queteurs positief beoordeeld. Onder de Kaapverdianen, Turken en Marokka-
nen ligt bet percentage in dit opzicbt positief beoordeelde vranggesprekken
echter slecbts rond de 60%. De in par. 2.3.2. gememoreerde noodzakelijke
persoonlijke begeleiding van de enqueteurs door de leden van het onderzoek-
team, hangt bier duidelijk mee samen.
De meest gehoorde, door de enqu~teurs doorgegeven kritiek van de onder-

vraagden op bet onderzoek, betrof de lengte van het vraaggesprek en bet ‘nog
eens bet radio-deel van de lijst moeten doen’ als bet televisie-gedeelte was af-
gewerkt. De kritiek op de lengte van de vragenlijst is niet zo onverklaarbaar
als we de volgende tabel in ogenschouw nemen.

Behalve de re~le lengte van de vragenlijst zullen ook de verschillende le-
vensstijlen een rol gespeeld hebben; de kortere vragenlijsten voor de Portuge-
zen en Kanpverdianen leidden ook tot kortere vraaggesprekken, voor de Grie-
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Tabel 8. Duur van de gevoerde vraaggesprekken.

Joeg. hal. Turk. Marok. Port. Spani. Kaapv. Griek. Totaal

1 uur of
minder 28% 38% 31% 10% 68% 55% 89% 22% 42%

1—l~/2 uur 48% 32% 36% 31% 28% 26% 11% 41% 34%
1’A—2 uur 12% 12% 20% 21% 3% 14% — 24% 13%
2 uur of
meer 10% 16% 13% 38% 1% 5% —- -- 13% 10%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ken heeft dat zeker niet zo uitgewerkt. De kroon wordt overigens gespannen
door de Marokkanen: in bijna 4 op de 10 gevallen duurde bet gesprek 2 uur of
meer. Het zal niet toevallig zijn dat de Marokkaanse enqu&eurs ook verhou-
dingsgewijs bet meest over moeilijkbeden tijdens de gesprekken hebben gerap-
porteerd. Anderzijds heeft de specifiek bij de Marokkanen yank voorkomen-
de pension-situatie er duidelijk ook mee te maken.

4. EEN SAMENVATTEND OORDEEL OVER DE
RESULTATEN-VERZAMIELING

Op grond van bet in de paragrafen I en 2 gestelde, lijkt bet juist een al bier-
voor gemankte kwallficatie te berbalen: bet is de ‘best baalbare’ resultaten-
verzameling, die gegeven de beschikbare tijd, de bescbikbare financi~n (totale
onderzoek-budget, mci. verwerking: ca. f 135.000,~*) en de samengestelde
vragenlijst, voor bet onderzoek-team mogelijk was.
Belangrijk voor bet ondanks de noodzaak van voortdurende bijstellingen en

improvisatie t6cb merendeels geslangde ‘vasthouden’ ann bet gekozen onder-
zoek-design, waren zeker ook de omvang, de samenstelling ~n de ‘pioniers-
geest’ van bet onderzoek-team. Het team was klein (4 personen), waardoor er
korte communicatielijnen bestonden en dus de discipline, die zo nodig was om
trouw te blijven aan de gekozen opzet, gemeenscbappelijk kon worden aange-
bouden. De spreiding van disciplines in bet team, n.I. een cultureel antropolo-
ge (kennis van culturen en levenswijzen), een agoge en een maatscbappelijk
werkster (kennis van groepsprocessen, ervaring met mensen en instanties be-
naderen) en een sociaal-psycboloog (kennis van onderzoekmetboden en
-technieken), wanrvan de meesten ook werkelijk met buitenlanders hadden ge-
werkt, bleek eigenlijk zonder meer noodzakelijk. De bereidheid van de team-
[eden om in de begeleiding van enqueteurs, bet verkrijgen van medewerking
van onnoemelijk veel personen en instanties, de eigen tijd en persoonlijkbeid
zodanig in te zetten, dat er vertrouwen ontstond, was van onscbatbare waarde
voor bet slagen van zowel selectieprocedures als de individuele en groeps-in-
terviews z&lf. En als zodanig cruciaal voor de kwaliteit van bet onderzoek.

* Voor dit bedrag is tevens een survey-onderzoek onder 325 jongeren in de 8 nationaliteiten uitge-
voerd en zijn 17 discussies met ‘doorsnee-groepen’ voiwassenen, 40 discussies met groepen jon-
geren en 27 discussies met de kaders van eigen organisaties gehouden en verwerkt.
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Het verstrekken van een routine-opdracht ann — geeft niet welk — onder-
zoek-bureau, is iets dat toekomstige opdracbtgevers van onderzoek onder bui-
tenlandse werknemers, zicb voorlopig nog niet kunnen permitteren. Zoals bet
eventueel gekozen onderzoek-bureau zich voorlopig nog niet moet voorstellen
dat een routine-uitvoering van zo’n onderzoek mogelijk zou zijn.
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3. Het gebruik van
im-/exportstatistieken

A.J. OLIVIER EN M.J.C. ZUURHOUT

1. INLEIDING

Binnen marketing-organisaties worden jaarplannen gemaakt. Die jaarplannen
zijn dan gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen en de lange termijn on-
dememingsdoelstelling en resulteren in een zeer concrete tonnage- of eenhe-
dendoelstelling per produkt. Deze doelstelling wordt vanzelfsprekend onder-
bouwd met een concreet marketing-plan, een geformuleerde marketing-mix en
een geakkoordeerd marketing-budget. Voert men dit plan uit, dan zal er be-
hoefte zijn aan een mechanisme dat controleert of de aan het begin van de
planningsperiode geformuleerde doelen bereikt gaan worden.
Daar waar het gaat om internationale marketing-operaties zal men bij voor-

keur gebruik moeten maken van een im-/exportmomtor. Wij verstaan hieron-
der een gestandaardiseerde onderzoekmethode waarmn zorgvuldig gedefinieer-
de kengetallen volgens een strak tijdschema gemeten worden.’
In dit artikel wordt nader ingegaan op de specifieke toepassingen van moni-

toren bij de formulering van het internationale marketing-beleid.
Er wordt vooral ingegaan op de systematische vertekeningen die er onder-

kend kunnen worden in het door de overheid ter beschikking gestelde cii fer-
materiaal in de vorm van invoer- en uitvoerstatistieken.2

2. DEFINI1~RING VAN TOTAALMARXTEN

Het in beeld brengen van de eigen omzetten en het relateren van de eigen om-
zetten aan de totaalmarkt is een eerste stap om te komen tot een oordeel over
de mate waarin men in staat geweest is de in het marketing-plan geformuleer-
de doelstellingen te bereiken. Het vaststellen van de eigen leveringen aan der-
den is een eenvoudige zaak. Dit in tegenstelling tot het definieren en kwantifi-
ceren van een totaalmarkt.
In de wijze waarop totaalmarkten gekwantificeerd kunnen worden is een

drietal niveaus te onderscheiden.3
1. aanbodsniveau
2. handelsniveau
3. vraagniveau.

2.1. De totaalmarkt op aanbodsniveau

Een schatting van de totaalmarkt dient men — waar mogeiik — te baseren op
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de goederen die door de gezameniike fabrikanten met succes op de markt
anugeboden worden. Er zijn hierbij twee situaties denkbaar:
a. de fabrikanten wisselen gegevens uit
b. de totaalmarkt kan gereconstrueerd worden
Ad a. - De uitwisseling van gegevens
De concurrerende fabrikanten hebben overeenstemming bereikt over de nit-

wisseling van afzetcijfers. Een onafhankelijke instelling neemt de afzetcijfers
in ontvangst en levert de deelnemers de optelsom van alle afzetten. Deze onaf-
hankelijke instelling is veelal een accountantskantoor, een studiecentrum of
een bedrijfsvereniging. Situaties waarmn concurrenten toch samenwerken zijn
het resultaat van verstandig management.
Ook in situaties waarmn niet alle concurrenten deelnemen kunnen soms ac-

ceptabele schattingen gemaakt worden.
Deze methode brengt de werkelijke afzet op directe wijze in beeld, hetgeen

zal resulteren in relatief nauwkeurige schattingen. Desalniettemin dient de ge-
bruiker zich terdege te realiseren dat ook in deze opgaven fouten kunnen slui-
pen. Wij noemen een aantal in de praktijk geconstateerde tekortkomingen:
— de fabrikant ‘vergeet’ een gedeelte van zijn afleveringen op te geven
— de fabrikant defmieert de markt anders en geeft bepanide leveringen syste-
matisch niet op

— de fabrikant geeft de omzet van bepaalde docliterondernemingen niet op
— de fabrikant hanteert een andere periode.

Ad b. - De reconstructie van de totaalmarkt
De totaalinarkt op basis van het vraagniveau kan ook geconstateerd worden

door produktiestatistieken te combineren met im- en exportcijfers.
De totaalmarkt (‘apparant consumption’)3 wordt gedefinjeerd als

Verkochte produktie + Invoer — Uitvoer

2.2. De totaalmarkt op handelsniveau

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een Nielsen detailhistenpanel kan
men totaalmarkt-gegevens verkrijgen. Omdat bij dit type meetinstrument het
steekproefkader de doelgroeppopulatie niet volledig afdekt, ontstaat er een
structureel dekkingsverschil (sample bias).
Zolang men het bestaan van dit verschijnsel maar onderkent kunnen de uit-

komsten van dit type meetinstrument desondanks zonder al te veel schroom
gebruikt worden, temeer daar het er toch voornameiik om gaat te bezien hoe
het eigen marktaandeel of het marktaandeel van een bepaalde concurrent zich
ontwikkelt. Aanname hierbij is dan, dat de ontwikkelingen in de afgedekte de-
len van de doelgroeppopulatie gelijk zijn ann de ontwikkelingen in het niet af-
gedekte deel van de doelgroeppopulatie. Dit neemt niet weg dat over- en on-
derdekking ook kan ontstann op het niveau van het marktaandeel. Dit laatste
moet veel ernstiger opgevat worden, omdat dit wel een ernstige bedreiging kan
zijn van de betrouwbaarheid van de gegevens.4’ ~
Is deze verhouding aanwezig, dan kan de totaalmarkt als volgt ingeschat

worden.
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Wij gaan uit van het volgende:
_ T~

S,,~ T~ (I)

dan is:

= t x ~ (2)

= werkeiike verkopen van de fabrikant in periode t,
= verkopen zoals dit door Nielsen gerapporteerd wordt in periode 4
= de werkelijke totaalmarkt in periode t.
= de werkeiike totaalmarkt in periode t.

2.3. De totaalmarkt op vraagniveau

Indien de totaalmarkt niet op de hierboven beschreven wijze in beeld gebracht
wordt, dan resteren in principe drie altematieven:
1. gebruik maken van de gegevens uit een consumentenpanel
2. gebruik maken van enquetes
3. gebruik maken van indicatoren waarmee de totaalmarkt bepaald kan wor-

den

Ad 1.
De praktijk leert dat men op markten van ‘fast moving consumergoods’ die

met grote regelmaat door consumenten gekocht worden, een nauwkeurige
totaalmarkt-schatting kan baseren op een consumentenpanel.
Er is echter een zekere risico verbonden aan het feit dat de nauwkeurigheid

terugloopt wanneer een produkt minder frequent gekocht wordt. Een consu-
mentenpanel is dan ook niet geschikt voor het schatten van totaalmarkten van
niet-duurzame consumptiegoederen.

Ad 2.
In dat geval resteert geen andere totaalmarkt-schattingsmethode dan de

consumentenenqu&e. De consumentenenqu~te zal moeten vaststellen hoeveel
procent van de ondervraagden een produkt gekocht heeft en hoe lang het gele-
den is dat deze aankoop werd verricht. Omdat het hier gaat om subjectieve
oordelen zal na empirische validatie subjectief door middel van correctiefacto-
ren bijgestuurd moeten worden.

Ad3.
Op industriele markten werkt ook dit minder goed en kan men beter terug-

vallen op strak gedefinieerde formele relaties, waarbij men de totaalmarkt
schat ann de hand van een nantal exogene variabelen.

In dit artikel wordt ingegnan op de problemen en de mogelijkheden die bedrij-
yen hebben die zich voor hun totaalmarkt-schattingen moeten baseren op de
‘apparant consumption’ benadering.
Deze bedrijven stuiten op een tweetal betrouwbaarheidsproblemen:
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a. de betrouwbaarheid van de binnenlandse produktiestatistieken
b. de betrouwbaarheid van de im- en exportstatistieken

Ada.
Produktiestatistieken in Nederland ‘dekken’ bijna nooit de totale branche.

In vele branches bevindt zich het merendeel der bedrijven in de categorie met
minder dan 10 werknemers, terwijl het CBS rapporteert over bedrijven met 10
of meer werknemers. Veelal wordt de meest gedetailleerde informatie ver-
strekt voor bedrijven met 50 of meer werknemers. Daamaast worden de pro-
duktiecijfers binnen een bepaalde branche soms onvoldoende gedetailleerd
weergegeven. Er zijn branches waarvoor alleen Benelux-produktiecij fers be-
kend zijn (rubberverwerkende industrie) wanruit de Nederlandse produktie al
helemaal niet kan worden gedestilleerd. Produktiestatistieken vormen dan
ook een geheel afzonderlijk probleem, deels overigens ook door wettelijke
(beschermings)maatregelen veroorzaakt. De betrouwbaarheid van de binnen-
landse produktiestatistieken is dan ook op z’n minst discutabel te noemen.

Adb.
Ook de betrouwbaarheid van de im- en exportstatistieken laat in een belang-

rijk aantal gevallen te wensen over. Er is een aantal systematische vertekenin-
gen in dit cijfermateriaal aanwezig en in dit artikel wordt in de volgende
hoofdstukken ingegaan op de soorten bias die deze vertekeningen veroorza-
ken.

Een goede kennis van de wijze waarop men deze statistieken kan gebruiken
stelt de manager in staat de totaalmarkt beter te schatten. Daarnaast verkrijgt
hij de mogelijkheid om de exportmarkten beter in beeld te brengen en beter
vast te stellen welke exportmarkt voor hem aantrekkelijk is en welke niet.
Voor een nadere verhandeling over de totaalmarktschattingen die gebaseerd
zijn op consumentenpanels of retail audits wordt verwezen naar eerdere publi-
katies.2

3. BRONNEN VOOR BIAS IN IM-/EXPORTOEGEVENS

3.1. Registratie bias

De overheid heeft zich belast met het registreren van de internationale goede-
renbeweging.
De registratie van de in- en uitvoergegevens vindt in principe plaats aan de

grens en is in wezen een bijprodukt van de in- en uitklaringsprocedures.
Deze procedures waren vroeger noodzakelijk in verband met de betaling

van invoerrechten en vinden nu plants in het kader van de vrij stelling voor de
op het produkt rustende verplichting tot BTW-betaling (het zogenaamde 0-
tarief).
De export7erende onderneming moet aan de hand van boeken en bescheiden

kunnen anntonen dat de goederen het land verlaten hebben.
Dit kan gebeuren ann de hand van een uitvoerdocument of ann de hand van

een betalingsbewijs van de buitenlandse importeur via een buitenlandse bank.
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Door de voortschrijdende liberalisatie van het handelsverkeer blijven grens-
registraties steeds meer achterwege en moet steeds meer een beroep gedaan
worden op de vrijwillige medewerking van de im- en exporteurs. Dit heeft de
volgende consequenties:
1. Sommige importeurs doen geen of een gedeeltelijke opgave.
2. Sommige importeurs hebben de neiging de posten minder verfijnd te detail-

leren; dit ter beperking van de hoeveelheid werk.
3. Door gebrek aan ervaring worden er fouten gemankt in de nomenclatuur.
4. De gegevens komen daarnaast later beschikbaar en de kans op fouten
wordt groter.

5. Fouten worden soms door het CBS achterhaald en zeer regelmatig vinden
achteraf rectificaties plants.

6. Doordat een fabrikant/exporteur gebaat is bij een zo klein mogeiike admi-
nistratieve belasting, wordt er veelal weinig acht geslagen op een juiste de-
taillering van de nomenclatuur.

3.2. Bestemmingsbias

Het is dan ook onterecht om te veronderstellen dat de invoerstatistieken van
het ene land overeenkomen met de uitvoerstatistieken van het andere land.
Dat kan geillustreerd worden aan de hand van onderstaande tabel:

Tabel 1. De vergelUkbaarheid van importen en exporten.

Nomenclatuur
1.702.600

Karamel sucres et melasses, caramelises.
Zucker und melassen karamelisiert.

West-Duitsland
importeert uit
Frankrijk

Frankrijk
exporteert naar
West-Duitsland

1977
1978
1979
1980

160.000 kg
151.000kg
96.000 kg
103.000 kg

125.000 kg
135.000kg
80.000 kg
78.000 kg

Bron: Offici~1e invoerstatistiek Duitsland en uitvoerstatistiek Frankrijk.

De opgaven verschillen indien beide landen met elkaar vergeleken worden.
Danrnaast wijken de trendontwikkelingen van elkanr af.
Voor deze opmerkelijke verschijnselen is in zijn algemeenheid een drietal

oorzaken aan te wijzen:
1. Verschihlen in registratie-tijdstippen ten gevolge van opsiag in douane-

entrepOts.
2. Afwijkingen tussen het land van opgegeven bestemming en land van feite-

luke bestemming.
Tijdens de opslag van goederen in het douane-enrrep6t of tijdens het trans-
port kunnen goederen worden doorverkocht en daarmee een andere
bestemming in een ander land krijgen.
Deze transacties worden meestal niet gecorrigeerd in de exportstatistieken
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en vertekenen de werkelijkheid derhalve.

3. Verschillen in registratietijdstip.

3.3. Nomenclatuur bias

Nomenclaturen zorgen voor een overzichtelijke weergave van de statistische
gegevens die de overheid verzamelt. Men is bij bet inschatten van totaalmark-
ten afhankelijk van de nomenclaturen die de overheid gebruikt. Door nit te
gaan van die nomenclaturen van de statistieken van de buitenlandse handel
werkt men met een zorgvuldig gedefinieerd kengetal omdat precies omschre-
yen is wat onder een bepaald nummer valt.
Uit de statistiek blijkt:

— de hoeveelbeid waarin gemeten wordt
— de waarde waarin gemeten wordt
— de periode waarover gemeten wordt.
In theorie zouden er dus geen fouten gemaakt kunnen worden bij de bepa-

ling onder welk nomenclatuurnummer het produkt valt. Men dient er echter
rekeningmee te houden dat in de praktijk verschillende interpretaties ten ann-
zien van onder welk nomenclatuurnummer het produkt hoort mogeiik zijn.
Dit geldt met name voor produkten waarbij bet niet absoluut duidelijk is dat
ze onder een bepaald nomenclatuurnummer vallen zoals bij nieuwe produkten
bijvoorbeeld kunsthars. De ene douanebeambte die een formulier invult kan
nameiik een andere categorie kiezen dan zijn collega.
In Europa zijn de statistieken gestandaardiseerd volgens de CCCN

(Customs Cooperation Council Nomenclature). Voor deze afkorting schrijft
men ook weleens BTN (Brusselse Tarief Nomenclatuur) omdat de BTN
bestant uit de circa 1.100 viercijferige zogenaamde Brusselse tariefposten. In
de EEG werkt men met de Nimexe-goederennomenclatuur. Deze is outwik-
keld uit de CCCN. De Nimexe-goederennomenclatnur is opgesteld door het
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen in samenwerking
met de nationale statistische diensten van de lidstaten, ten behoeve van de sta-
tistieken van de buitenlandse handel. Het aantal Nimexe-posten bedrangt on-
geveer 7.300 en bestant uit zes cijfers. De lidstaten van de EEG zijn sinds 1 ja-
nuari 1978 verplicht de Nimexe-goederennomenclatuur toe te passen waar-
door een vergelijking van de buitenlandse handel van de lidstaten goed moge-
iik is. Voor nationale doeleinden kan iedere post van de Nimexe verder wor-
den onderverdeeld. Zo heeft Nederland zijn statistiekposten met ~n cijfer nit-
gebreid waardoor bet totaal op zeven komt. De Verenigde Naties hebben de
~oederen ingedeeld volgens de SITC (Standard Intemational Trade Classifica-
tion). Deze is te vergeiiken met de BTN.
Hoewel de intemationale standaardisatie steeds verder doorgevoerd wordt,

is bet nog steeds mogelijk dat de defruities van produkten en produktvarietei-
ten van land tot land verschillen. Naarmate de verfijning groter wordt is de
kans op misverstand groter.

3.4. Verwerkingsbias

Voor veel produkten zijn im- en exportcijfers verkrijgbaar. Toch zijn niet alle
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goederen die de grens overgaan terug te vinden in cle statistieken van de bui-
tenlandse handel. Dit komt zowel vanwege geheimhouding als vanwege het
niet bereiken van de publikatielimiet. Hieronder wordt dit nader toegelicht.

3.4.1. Geheimhouding
Als het aantal exporteurs gering is of als er sprake is van ~n exporteur, is

het mogelijk dat de omvang van de individuele exporteur af te leiden is uit de
officiele uitvoerstatistiek. Door de bekendmaking van die cijfers zou de con-
currentie te weten kunnen komen welke transacties met het buitenland door
een bepaalde ondememing zijn gedaan. De belangen van een industriele on-
derneming zouden dan in ernstige mate kunnen warden geschand. In die ge-
vallen kan men vragen om niet te worden opgenomen in de uitvoerstatistiek.

3.4.2. Publikatielimiet
Alleen de douane-aangiften die een bepaalde waarde en hoeveelheid te bo-

yen gaan worden gesommeerd. Men hanteert dus een verwerkingsdrempel.
Voor het werken met een im-/exportmonitor is dit gegeven niet zo van belang
am daar rekening mee te houden omdat het om zeer kleine hoeveelheden gaat
van geringe waarden.
In 1981 vielen 126 invoerposten en 366 uitvoerposten (2% respectievelijk

7% van de totale waarde) onder de geheimhoudingsregeling. Het ligt voor de
hand dat het CBS er naar streeft het totaal van de posten die onder de geheim-
houdingsregeling vahlen tot een minimum te beperken.

De hierboven beschreven vormen van bias behoren alle tot de registratie/ver-
werkingsbias.
Alleen door zorgvuldige vergelij king in de tijd en cross-sectie-analyse zal

men de tekortkomingen van de im- en exportgegevens ontdekken en deze waar
nodig kunnen corrigeren. Het belang van monitoren blijft eveneens duidelijk.
Immers, alleen door de data gedurende lange tijd te verzamelen en een aantal
bronnen met elkaar te vergeiiken leert men de tekortkomingen kennen van
het cii fermateriaal.

4. DE PRIJZENREGISTRATIE

In de importstatistieken worden niet alleen hoeveelheden gemeten, maar stelt
men ook de waarde vast. Dit lantste kengetal kan de manager, bij een mist ge-
bruik, waardevolle informatie geven over de exportmarkten. Alvorens in te
gaan op het nut van deze informatie is het goed allereerst stil te staan bij de
wijze waarop deze gegevens geregistreerd worden.

4.1. Exportprijssteiingen

Bij uitvoer van produkten gaat men uit van de wereldmarktprijs van de goede-
ren op het moment dat deze goederen de grens passeren.

Exportprzjs:
‘De waarde bij uitvoer is geiik ann de waarde, die de goederen hebben op
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de plants en het tijdstip waarop ze de grens passe,en (f.o.b.-waarde). Daarbij
gant men uit van de normale prijs, dat wil zeggen de prijs, die op het moment
van uitvoer kan worden bedongen ingevolge een onder voorwanrden van vrije
mededinging tussen twee onafhankelijke partijen tot stand gekomen koop en
verkoop.’

Definitie: Bran statistiek van de buitenlandse handel.

In een belangrijk aantal gevallen vindt er geen levering f.o.b.-grens plaats en
zal de prijs ingeschat moeten worden.
Primair gebeurt dit door de verlader van de goederen en wordt zijn opgave

gecontroleerd door de douanebeambte. In laatste instantie wordt de opgave
opnieuw gecontroleerd door de computerprogramma’s van het CBS door ver-
gelijking van de opgave met cijfers uit het verleden. Het is duidelijk dat hier
een aantal subjectieve waardeoordelen aanleiding kan zijn tot een vertekening
van de werkelijkheid.
Worden op een uitgevoerd produkt export-subsidies verstrekt, dan worden

deze subsidies in mindering gebracht op de geexporteerde waarde en hierdoor
wordt de prijs per stuk of per kg omiaag gebracht.

4.2. Importprijssteiingen

Indien een goed geYmporteerd wordt, wordt niet de f.o.b.-grens prijs gehan-
teerd, maar hanteert men de c.i.f.-prijs.
Deze prijs hoeft in de meeste gevallen niet ingeschat te worden, maar kan

vanuit de papieren die de goederen begeleiden vrij objectief vastgesteld wor-
den.
Erwordt immers 6f op c.i.f.-condities geleverd 6f de verlader heeft een aan-

vullende nota waarop zijn specifieke transportkosten vermeld staan.

Importprijs:
‘De normale prijs van de ingevoerde goederen bevat alle op de goederen

drukkende kosten tot aan de plaats van binnenkomst in het douanegebied,
met uitzondering van de in het binnenland verschuldigde belastingen en hef-
fmgen (c.i.f.). Voor de goederen herkomstig uit niet-EEG-landen is dit de
waarde c.i.f. buitengrens van de Gemeenschap, voor overige goederen de
waarde c.i.f.-grens van Nederland.’

Defrnitie: Bran statistiek van de buitenlandse handel.

Indien men een schatting wenst te maken van het prijspell wanrop in een ex-
portmarkt zaken gedaan worden, kan men zich beter baseren op de importsta-
tistieken van het importerende land en niet op de eigen exportstatistieken. Dat
men zich bij voorkeur dient te verzekeren van een inzicht in beide statistieken
teneinde een zo volledigmogelijk totaalbeeld te verkrijgen en op deze wijze te-
kortkomingen sneller te onderkennen behoeft in het licht van het voorafgann-
de geen nadere toelichting.
Wanneer het gaat om de betaalde prijs per kg zijn er dus systematische ver-
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schillen tussen irnportstatistieken en exportstatistieken. Ter illustratie volgen

hieronder de prijzen per kg van de in West-Duitsland geimporteerde Karamel.

Tabel2. VergelUking tussen exportprUzen en importprUzen. Jacr 1979.

Ingevoerd vanuit: Prijsniveau van gexmporteerd
produkt

Prijsniveau van de cor-
responderende exportsta
tistiek van het betreffende

land

Prijsverschil

prijs per kg in hfl. prijs per kg in hfl.

Frankrijk
Belgie+Luxemburg
Nederland
Italie
United Kingdom

2,66
1,42
3,50
1,28
2,17

2,55
1,46
3,36
1,10
2,09

—11 Ct
+ 4 ct
—14 Ct
—lBct
— 8 Ct

Bron: Officiele invoer- en uitvoerstatistieken.

Het feit dat bij de importcijfers c.i.f.-prijzen en bij de exportcijfers f.o.b.-
prijzen geregistreerd worden kan de vastgestelde prijsverschillen onmogelijk
volledig verklaren.
De systematiek in de prijsverschillen ontbreekt immers. De meeste import-

prijzen zijn weliswaar hoger dan de exportprijzert, manr niet allemaal (bij-
voorbeeld Belgie en Luxemburg).
Een tweede bron van afwijking is de valuta waarin gehandeld wordt. Veelal

is dit de valuta van het exporterende land. Soms ook de valuta van het impor-
terende land of de valuta van een derde land (bijvoorbeeld Zwitserse franken
of U.S.-dollars).
De statistieken van de diverse landen kennen aI[een maar de eigen valuta.

En er vindt derhalve te alien tijde op zijn minst aan ~n van beide zijden van
de grens een valuta-omrekening plaats.
Deze omrekening wordt uitgevoerd door de douanebeambte die op het im-

portformulier de waarde in de valuta van het importerende land aangeeft.
In situaties wanrin hevige koersschommelingen plantsvinden of de-/revalua-

ties kan het niet tijdig aanpassen van de koersen aanleiding geven tot afwijkin-
gen tussen de gemiddeld betaalde prijs zoals het importerende land dat
vaststelt en de wijze waarop het exporterende land dat vaststelt.
De prijsverschillen tussen im- en exportstatistiek blijken bij volgtijdelijke

analyse niet stabiel te zijn maar ook van jaar tot jaar sterk te kunnen verschil-
len. Dit betekent dat men niet alleen bij cross-sectie-analyse maar ook bij Ion-
gitudinale analyses rekening moet houden met een vertekening van de ge-
bruikte cijfers.
Bij tijdreeks-analyses van individuele in geld gewaardeerde markten ont-

staan twee additionele problemen. De eerste is het fluctueren van wisselkoer-
sen, vooral in die situaties waarmn twee met elkaar vergeleken valuta’s ten op-
zichte van het goud ieder voor zich wezenlijk andere posities ingenomen heb-
ben.
Het tweede probleem ontstant wanneer twee landen in de tijd met elkaar
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vergelekenworden en in deze twee landen doet zich eenwezenlijk andere infla-
tie voor.
Weliswaar zullen de wisselkoersen tussen beide valuta anngepast worden,
maar hierbij kunnen zich aanmerkelijke time-lags voordoen die volgtijdelijke
analyse bemoeilijken.
Het herleiden van geldwaarden naar Europese rekeneenheden lost het hier-

boven geschetste probleem van de koersverschillen bij een cross-sectie-analyse
op en wanneer wij er daamaast nog toe overgaan de Europese rekeneenheden
terug te herleiden tot constante prijzen met peijaar A winnen ook de vergelij-
kingen in de tijd aanmerkelijk in waarde.
Hier staat dan tegenover dat de prijzen die uitgedrukt zijn in de Europese

rekeneenheid voor veel exporterende en importerende managers slechts een
abstracte waarde hebben.

5. HET GEBRUIK VAN IM-/EXPORTGEGEVENS

5.1. Algemeen

Indien wij er, door systematische analyse, in slagen om de mogelijke verteke-
ningen van het cijfermateriaal in beeld te brengen, ontstaat een belangrijk
meetinstrument, dat ons in de allereerste plants in staat stelt om de apparant
consumption vast te stellen.

Danrnaast kan dit materiaal gebruikt worden om te bepalen welke export-
markten interessant zijn en tegen welke prijsniveaus de produkten aangebo-
den moeten worden om kans van slagen te hebben op een exportmarkt.
Wij zullen deze laatste onderwerpen in de navolgende subparagrafen

bespreken.

5.2. De pote,itk’le exportmarkten

In veel situaties is de omvang van de exportmarkt onbekend. Dit is meestal een
gevolg van de omstandigheid dat men niet over panelgegevens beschikt, of dat
de produktiestatistieken niet voldoende verfijnd uitgesplitst zijn of soms hele-
maal niet beschikbanr zijn.
Men kan in deze situaties gebruik maken van gespecialiseerde adviesbureaus

die via hun relaties in het desbetreffende land kennis hebben van de omvang
van een totaalmarkt of een ‘best guess’ kunnen afgeven.
Een tweede methode om na te gaan welke exportmarkten interessant kun-

nen zijn is het vaststellen van importoverschotten. Men gant er dan vanuit dat
het niet zozeer gaat om de vrang hoe groot de vraag in een bepanld land is,
maar om de vraag in welke mate een land in stant is in de eigen behoefte te
voorzien met de in het land aanwezige produktiecapaciteit.
Hoe groter het importoverschot, des te groter de mogelijkheid voor een bui-

tenlandse firma om toe te treden tot een lokale markt.
In een land met een exportoverschot is zelfs een dermate grote produktieca-

paciteit aanwezig, dat voor het buitenland geproduceerd kan worden en toe-
treden tot een dergelijke markt is heel wat niinder anntrekkelijk.
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Ter mustratie geven wij u het voorbeeld van de Duitse en de Italiaanse kara-
mel im- en exporten.
Uit de im-/exportcijfers van Italie voor het produkt karamel blijkt het vol-

gende:

Tabel 3. Karamel in Ita1i~.

x1.O00kg 1977 1978 1979 1980

export 295 710 990 1160
import 141 112 77 26
exportprijs f 1,19 f 1,11 f 1,15 f 1,24
importprijs f 1,88 f 1,79 f 2,23 f 2,62
exportoversehot 154 598 913 1134

Gezien deze cii fers zou men kunnen concluderen dat er in Italie geprodu-
ceerd wordt tegen lage prijzen en dat een toetredende exporteur/fabrikant
weinig kans zal krijgen om een deel van de markt te veroveren.

Tabel 4. Karamel in Duitsland.

xl.00Okg 1977 1978 1979 1980

export 487 344 223 226
import 1.246 1.867 1.941 2.557
exportprijs f 1,82 1’ 2,19 f2,63 f2,84
importprijs f 1,87 f 1,56 f 1,66 f 1,71
importoverschot 759 1.523 1.718 2.331

Indien men de im- en exportcijfers van West-Duitsland met die van Italie
gaat vergelijken, blijkt dat men beter vanuit Nederland naar West-Duitsland
kan gaan exporteren dan naar Italie.
In West-Duitsland is namelijk sprake van een importoverschot van

2.331.100 kilogram in 1980, terwijl dit importoverschot eveneens aanzienlijke
stijging vertoont. Daarentegen is in ItaIi6 sprake van een exportoverschot dat
bovendien aanzienlijk groeit.
Men zon dus, uitgaande van deze cijfers, kunnen concluderen dat export van-
nit Nederland naar West-Duitsland meer kans op succes biedt dan naar Italie.
Ook kan uit deze cijfers geconcludeerd worden dat het makkelijker zal zijn
om de Italiannse prijzen in West-Duitsland te onderbieden dan de Italiaanse
prijzen in Italie zelf.

Meestal is het wenselijk naast de im- en exportcijfers tevens de produktiecij-
fers te hebben, zoals reeds vermeld inparagraaf 5.2. In het geval van de karamel
in West-Duitsland weet men dat er een toename is van het importoverschot.
Daaruit mag echter niet geconcludeerd worden, dat de relatieve concurrentie-
positie van de Duitse karamel producerende industrie duideiik verminderd is.
Je weet in deze situatie nameiik niet of het groeiende importoverschot in
West-Duitsland een gevolg is van een toename in het verbruik van karamel of
een gevolg is van de verniindering van de Duitse produktie. Door het verzame-
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len van produktiecijfers kan men een antwoord op deze vrang vinden. Toch
mag men uit deze cii fers wel het vermoeden uitspreken dat er goede kansen
liggen voor export naar West-Duitsland.

5.3. PrUsanalyse

Is eenmanl vastgesteld dat de Duitse markt aantrekkelijk is, dan kan op basis
van de beschikbaar zijnde importstatistieken een prijsfrequentieverdeling per
land opgesteld worden.

Tabel 5. 0.04 Bondsrepubliek Duitsland
1.702.600 Zucker u. Melossen karameilsiert
Import 1980

Land Prijs per kg in 1’ x 1.000 kg

lerland 1,14 216
Italie 1,24 818
Belgie/Luxemburg 1,46 557
U.S.A. 1,74 328
Engeland 2,55 439
Frankrijk 3,02 103
Nederland 3,29 73

De Italianen domineren de importmarkt met scherpe prijzen. lerland is in
1980 voor het eerst op de Duitse markt aanwezig.
Desalniettemin blijft er boven dit prijsniveau ook nog voldoende volume

over waarbij met name het geringe annbod in de prijsklasse ±1,75- ± 2,55
opvalt. Wel is duidelijk dat het Nederlandse prijsniveau dermate hoog is dat
men zichzelf grotendeels nit de markt geprijsd heeft.
Een confrontatie van deze prijsfrequentieverdeling met de kostprijs en ge-

wenste winstbijdrage geeft een inzicht in de haalbaarheid van de exportplan-
nen van een karamelproducerende fabrikant naar Duitsland.

6. CONCLUSIE

Het bepalen van de totaalmarkt is een belangrijk onderdeel van een marke-
tingplan. Hierbij gaat het niet alleen om het bepalen van de thuismarkt, maar
ook om het bepalen van de omvang van de exportmarkten.
In dit artikel werd ingegann op de vertekeningen die zich kunnen voordoen

bij imporlcijfers en exportcijfers. Hoewel de vertekeningen op zichzelf geno-
men aanzienlijk zijn, blijkt het dat men nuttige informatie nit im-/exportsta-
tistieken kan ontlenen.
Men dient dan wel meerdere cijferbronnen met elkaar te vergelijken omdat

men niet kan volstaan met een eenmahige meting.
De gegevens moeten permanent in beeld gebracht worden teneinde onregel-

matigheden zo snel mogelijk op te sporen.

50



x 1.000 kg
(1980)

1.000-

900-

800—-

700—

600-

500—

400-

300—

200—

100-

— — I
1,— 2,— 3,— 4,— X/kg in hfl.
IRB+L UK FR

]T USA NE

BIBLIOGRAFIE

1. Leeflang, P.S.H. en Olivier, A.J. 1981. ‘Market Intelligence Monitoren’, TUdschrtft voor
marketing (Juni), pp. 10-15.
2. Kersten, H.M.P. en Bethlehem, J.G. 1982. ‘Foutenbronnen in Steekproefonderzoek’, Jaar-
boek van de Nederlandse Vereniging vanMarktonderzoekers, pp. 44-65.
3. Zwan, A. v.d. en Verhuip, J. 1980. Grondstagen en techniek van de marktanalyse, H.E. Sten-
fert Kroese b.v., Leiden, pp. 98-127.
4. Leeflang, P.S.H. en Olivier, A.J. 1980. ‘What Ar wrong with theAudit Data we usefor Decisi-
on Making in Marketing’, Proceedings 33rd Esomar Congress, pp. 219-239.
5. Leeflang, P.S.H. en Olivier, A.J. 1980. ‘Facing Panel non-response, consequences and solu-
tions’, Proceedings 35th Esomar Congress, pp. 417-439.

51



4. EIM-bestedingenindex

een nationaal onderzoek naar uitgaven van personen en

huishoudens
J.B. AMIABEL EN H.H.F. GALAMA

SAMENVATTING
Na een stukje ontstaansgescbiedenis en een beschrijving van de doelstellingen, de aanwen-
dingsmogelijkheden en de organisatoriscbe constructie van de EIM-Bestedingenindex, worden in
dit artikel enkele technische aspecten van bet project en van bet gehouden proefonderzoek be-
licht. Het artikel wordt afgesloten met een bilk op de uitgangspuntenvoor een verdere ontwikke-
ling van bet project.
Uitgangspunt van dit artikel is bet proefonderzoek (n = 200 huishoudens), dat in juni 1983 vol-
tooid werden waarvan op korte ternilin wordt besloten of bet onderzoek als ElM-project zal wor-
den gecontinucerd en uitgebreid.

1. WAAROM EEN EIM-BESTEDINGENINDEX?

1.1. Signalen omtrent de behoefte aan een consumentenpanel

Reeds in november 1977 heeft de Gommissie Research Midden- en Kleinbe-
drijf ~1]in haar aan het Ministerie van Economische Zaken uitgebrachte rap-
port, zowel voor het meso-onderzoek als ten behoeve van het macro-
onderzoek, aangedrongen op een snelle start van een continu consumentenon-
derzoek. Dit met name ter verhoging van het inzicht in de veranderingen van
de vraag van de consument en veranderingen in de bestedingen naar distribu-
tiekanalen en distributievormen. Dit ten behoeve van de wens om door middel
van extrapolatie te komen tot prognoses.
Begin 1981 werd door het Ministerie van Econo:mische Zaken (E.Z.) een

werkgroep ingesteld, met als doel het verzamelen van gegevens, die gebruikt
kunnen worden voor het doen van voorspellingen omtrent de ontwikkeling
van diverse categorieen van consumptieve bestedingen. Behalve E.Z. waren in
deze werkgroep vertegenwoordigd, het Centraal Planbureau (C.P.B.), het
Centraal Bureau voor de Statistiek (C.B.S.) en het Economisch Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf (E.I.M.).
Ms activiteiten van deze werkgroep kunnen worden genoemd een analyse

van tijdreeksen 1970 tot en met 1978 van Eurostat-statistieken betreffende de
EG-landen en het toevoegen van enkele vraagstellingen aan de consumenten
conjunctuuronderzoeken (C.C.O.) van het C.B.S.
Goed bruikbare, met name gedifferentieerde en actuele gegevens om aan de

doelsteuing van de werkgroep te voldoen, bleken niet voorhanden.

1.2. De informatiebehoefte bi] hetElM

Afgezien van het voorgaande, leeft bij het ElM als onderzoekinstituut en bij

53



haax zusterinstelling, het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
(CIMK), ter realisering van hun doelstellingen — economisch en sociaal on-
derzoek respectievelijk voorlicliting en advies ten behoeve van het midden- en
kleinbedrijf — voor tal van onderzoekterreinen sinds jaar en dag de behoefte
aan actuele cii fers inzake de relatieve verdeling van uitgaven over bestedings-
doelen naar distributiekanalen en distributievormen. Dus primair is er de be-
hoefte aan een goed inzicht in de ontwikkeling van de marktaandelen. Daar-
naast bestaat de behoefte aan goede informatie voor het verrichten van studies
naar huidig en voor de toekomst te verwacliten koopgedrag en winkelkeuze en
naar bestedingen in relatie tot socio-economische kenmerken en geografische
criteria.
Bij de behandeling van de doelstellingen van dit project zal nader op de aan-

gegeven informatiebehoefte worden ingegaan.

1.3. Reeds bestaande infor,natiebronnen

Alvorens werd overgegaan tot het opzetten van een nieuw instrumentarium
werd uiteraard nagegaan in hoeverre bestaande informatiebronnen aan de al-
lerwegen gesignaleerde behoefte aan informatie en onderzoekmogelij kheden
zouden kunnen voldoen. Het doorlopend budgetonderzoek (D.B.O.) van het
C.B.S. komt nog het meest tegemoet aan deze informatiebehoefte. Geconsta-
teerdwerd echter, dat dit onderzoek onvoldoende aansluit bij de behoefte aan
actuele gegevens en bovendien onvoldoende mogelijkheden biedt voor het vol-
gen en analyseren van ontwikkelingen binnen sectoren en deelpopulaties.
Tenslotte werd vastgesteld, dat het met name ten behoeve van het midden- en
kleinbedrijf (M.K.B.) gewenste inzicht in distributiepatronen en consumen-
tengedrag — in relatie tot de bestedingen — moeilijk te realiseren is met het
C.B.S.-instrumentarium.
Door het CBS en het ElM is gemeenschappelijk geconstateerd, dat er ten

aanzien van beide onderzoeken kan worden gesproken van complementariteit.
Besloten is tot een taakverdeling met afspraken over samenwerking en onder-
linge afstemming.
De opgevangen signalen, de specifieke informatiebehoefte ten behoeve van

het M.K.B. en de bereikte overeenstemming omtrent taakverdeling met het
C.B.S. hebben geleid tot de ‘geboorte’ van het Proefprojekt Bestedingenindex
bij het ElM.

2. DOELSTELLINGEN EN AANWENDINGSMOGELIJKHEDEN

2.1. Doelsteiingen bezien vanuit het ElM
Centrale doelstellingen, die aan de opzet en inrichting van de ElM-
bestedingenindex ten grondslag liggen zijn:
A. het kunnen vaststellen v~n de relatieve verdeling van uitgaven over doelen
en distributiekanalen/-vormen en de ontwikkelingen daarin.
Dit voor het vaststellen van marktaandelen:

a. voor te onderscheiden sectoren als Midden- en Kleinbedrijf (M.K.B.), klein
en middeigroot, grootfihianlondememingen, warenhuizen, postorderbe-
drijven en verbruikscooperaties in het kader van de studie Korte en Middel-
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lange Termijnontwikkeling (consequenties van de economische ontwikke-
lingen op de gang van zaken in het midden- en kieinbedrijf);

b. voor te onderscheiden bedrijfsgroepen (zoals: kieding/textielzaken, krui-
denierszaken en bijvoorbeeld bedrijfstypen in de horeca) in het kader van
bedrijfstakstudies en branche-onderzoeken;

c. voor te onderscheiden distributievormen (geparallelliseerd, discount/niet-
discount, warenhuis/speciaalzaak) ten behoeve van het volgen van ontwik-
kelingen.

Het kunnen vaststellen van marktaandelen voor genoemde en andere catego-
rie~n is essentieel voor:
— herleiding van omzetontwikkelingen uit de ontwikkeling van de totale con-
sumptieve bestedingen;

— mzicht in concurrentieverhoudingen, die van rnvloed zijn op de ontwikke-
ling van winstmarges die, samen met de ontwikkeling van omzet en kosten,
bepalend zijn voor de ontwikkeling van het winstinkomen, dat uiteindelijk
centraal staat.

B. het kunnen verrichten van studies:
— naar huidig en toekomstig koopgedrag en naar winkelkeuze

* analyse naar de relaties tussen prijs, kwaliteit en hoeveelheid
* effecten van inkomensontwikkeling op het koopgedrag in relatie tot
aspecten van houding en gedrag

* winkelkeuze in relatie tot kwaliteit en afstand
— naar de (ontwikkeling van) bestedingen in relatie tot kenmerken van huis-
houdens en personen (onder meer huishoudensgrootte, inkomen en vrij
besteedbaar inkomen van huishoudens en personen, leeftijdsgroep) en geo-
grafische criteria.

2.2. Aanwendingsmogelzjkheden voor het MKB-veld en in ruimer verband

Uit de bovenstaande, overigens nog globale, aanduicling van doelstellingen en
daarvoor te verrichten studies, moge blijken dat de EIM-Bestedingenindex
grote mogelijkheden biedt voor de werkterreinen — en derhalve voor de taak-
vervulling — van het ElM en het CIMK. Niet alleen kan worden voorzien in
actuele en specifiek op probleemstellingen toegesneden informatie en kunnen
basisgegevens worden verstrekt voor onder meer studies betreffende marge-
ontwikkelingen, inkomens- en prijselasticiteiten, voor sector en branche struc-
tuuronderzoeken en voor ruimtelijk- en vestigingsplaatsonderzoek. Ook voor
het beleidsonderbouwend onderzoek ten behoeve van het MKB-veld, aismede
voor ruimere beleidstoepassing door overheid, instellingen en overig bedrijfs-
leven biedt het instrument grote aanwendingsmogelij kheden.
Het zijn immers niet alleen de consumptieve bestedingen naar artikelgroe-

pen en naar detalihandeiskanalen, die worden geregistreerd. Het gaat bij dit
onderzoek om alle uitgaven van personen en huishoudens, dus ook
overdrachten/bestedingen in de sfeer van sparen, beleggen, giften, abonne-
menten, vakanties e.d. aismede de mm of meer vaste financi~le verplichtingen
als belastingen, verzekeringen, huren, hypotheek, leningen en gebruikskosten
van telefoon, gas, water en elektra.
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3. DE ORGANISATORISCHE EN FINANCI~LE CONSTRUCTIE

In feite wordt de bestedingenindex ontwikkeld door twee partijen, te weten
het ElM en Intomart B.V. Het ElM is in de huidige constructie te typeren als
opdrachtgever/coordinator, eigenaar en gebruiker van gegevensbestanden,
belast met de commerci~1e exploitatie en de financiering. Intomart kan in dit
verband worden omscbreven als panelhouder/uitvoerder, belast met de ont-
wikkeling van het instrumentarium en bet steekproefbeheerssysteem aismede
bet verrichten van veidwerk, panelonderboud, gegevensverwerking en de tech-
niscbe analyse en evaluatie.
Het ELM heeft dit project primair opgezet om bet sociaal en economiscb on-

derzoek en de voorlichting en advisering ten behoeve van het imdden- en
kleinbedrijf met een goed toegesneden informatiestroom te kunnen voeden.
Ter financiering van de voortzetting en verdere uitbouw van het instrument is
bet noodzakelijk dat informatie wordt geleverd aan derden tegen betaling.

4. TECHNISCHE ONTWIKKELING VANHET INSTRUMENT

4.1. Afl,akening van de doelgroep, registratie-eenheid en registratie-ingangen

De doelsteliing van bet bestedingenonderzoek voor wat betreft bet registratie-
systeem zou tecbnisch als volgt geformuleerd kunnen worden: bet voor Neder-
land in kaart brengen van de uitgaven van personen en buishoudens naar
bestedingsdoel, bestedingsplaats en betaalwijze. Gegeven deze doelsteliing zou
iedere persoon of ieder huisbouden dat in Nederland uitgaven doet in de doel-
groep opgenomen moeten worden. Daar van de zeer jeugdigen niet verwacht
mag worden dat zij in staat zijn de beoogde registraties adequaat te kunnen
verricbten, zijn personen jonger dan 12 jaar buiten de doelgroep gelaten. Ver-
ondersteld mag worden dat daarmee ecbter slecbts een marginaal onderdeel
van bet totaal der bestedingen buiten de registratie zal valien.
Daar vele bestedingen niet een persoonlijk karakter hebben, maar gedaan

worden voor een gebeel buishouden, is bet buishouden gekozen als uit-
gangspunt van de doelgroep. Het onderzoek richt zich daarmee op buishou-
dens, maar niet in die zin, dat uitsluitend ~n persoon van bet huisbouden de
registratie van bestedingen verricht. leder lid van bet huishouden van 12 mar
of ouder registreert zeif de door hem of haar verricbte bestedingen. Voor-
waarde van deelname aan bet onderzoek is dat alle leden van bet buisbouden
bereid zijn bun bestedingen te registreren.
Ook bet begrip ‘besteding’ diende afgebakend en geoperationaliseerd te

worden. Er is sprake van een besteding telkens wanneer een betaling plaats-
vindt. Ruil in natura valt hiermede dus buiten de registratie. Daarnaast is ter
voorkoming van overbelasting van bet panel ook voor de te registreren beste-
dingen een ondergrens getrokken. Continu worden uitsluitend bestedingen
van 10 gulden of meer geregistreerd. Omdat bet hiermede buiten de registratie
vallende deel van bestedingen met name voor specifieke markten niet onbe-
langrijk is, werd in de proefperiode onderzocbt of bet mogelijk is dat bet pa-
nel voor een korte periode 66k bestedingen beneden 10 gulden registreert. In
paragraaf 6.2 komen wij op dit experiment terug.
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Eerder in dit artikel werden reeds enkele kernbegrippen genoemd. Deze
worden bier nader toegelicbt. Telkenmale wanneer een panellid een betaling
verricbt registreert bij of zij een aantal zaken die de bestedingen karakterise-
ren. Geregistreerd wordt:
1. Datum van besteding
2. Bedrag van besteding
3. Betaalwijze; de panelleden bescbikken over een geordend overzicbt (code-

lijst) van een voor bet onderzoek relevante indeling naar de wijze waarop
men een besteding betaald kan bebben. In totani worden 32 verschillende
wijzen van betaling onderscbeiden. Het panellid registreert aan de hand
van een twee-cijferige code de op de besteding van toepassing zijnde betaal-
wijze.

4. Bestedingsplaats; de panelleden bescbikken tevens over een geordend over-
zicbt (codelijst) van een voor bet onderzoek relevante indeling naar plaat-
sen waar (of personen en instanties aan wie) men de betaling kan hebben
verricbt. In totaal worden circa 450 verscbillende bestedingsplaatsen onder-
scheiden. Dit grote aantal onderscbeiden bestedingsplaatsen is niet uitslui-
tend ingegeven door de wens nagenoeg onbegrensde flexibiliteit te bebben
in rapportagemogelijkbeden door voor verschillende doeleinden juist voor
die doeleinden speciflek relevante subgroepen van bestedingsplaatsen te
kunnen samenstellen, bet grote aantal is ook een gevoig van bet feit dat
aangesloten moet worden bij de terminologie waarrnee panelleden beste-
dingsplaatsen defmi~ren om een betrouwbare registratie mogelijk te ma-
ken. Een met name genoemde aanduiding als Albert Heijn, Miro, Gamma,
etc. sluit nauwer aan bij de belevingswereld van de panelleden dan onder-
zoeksbegrippen zoals discounter, warenbuis, zelfbedieningszaak of bouw-
markt.

5. Bestedingsdoel; antwoord op de vraag wat men beeft gekocbt of waarvoor
men heeft betanid wordt gegeven door de codering van bet bestedingsdoel.
Er worden 17 verschillende boofddoelen onderscbeiden, zoals bijvoorbeeld
levensmiddelen, kieding, apparaten, etc. Elk van de boofddoelen is weer
onderverdeeld naar bestedingscategorie~n. Zo is bet boofddoel ‘kieding’
weer onderverdeeld naar sportkleding, onder-/nacbtkleding, beren-
bovenkleding, dames-bovenkleding, kinder- en babykieding, stoffen en
materialen, accessoires, berstel van kieding en andere betalingen in ver-
band met kieding. Op bet niveau van bestedingscategorie worden circa 130
verscbillende bestedingsdoelen onderscbeiden. Ook bier geldt voor bet gro-
te aantal onderscbeiden bestedingsdoelen eenzeifde argumentatie als bij
punt 4 weergegeven.

4.2. Split-run

Hiervoor werden de algemene opzet en ingangen van bet continue registratie-
systeem bescbreven. Deze opzet korut optimaal tegemoet aan die situaties
waarbij een besteding voor ~n concreet doel wordt verricbt. In de praktijk
zijn ecbter situaties denkbaar waarbij met ~n besteding — ~n betaling —

meerdere bestedingsdoelen worden gediend.
Met name bestedingen in supermarkten kunnen dit naar bestedingsdoel be-
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terogene karakter bebben. Om te onderzoeken in welke mate aan dit probleem
in bet ontwerp van bet registratiesysteem tegemoet gekomen kan worden, is
bij de beift van bet panel met een altematief registratiesysteem geexperimen-
teerd waarbij per besteding bet boofddoel van die besteding wordt aangegeven
en tevens de besteding verbijzonderd wordt naar de specifieke bestedingscate-
gorie~n. Deze meer uitgebreide vorm van registratie wordt in bet vervoig als
‘versie-B’ aangeduid, in tegenstelling tot de algemene registratievorm die wij
‘versie-A’ zullen noemen.

4.3. BasisitYst

Naast de continue registratie van bestedingen werd een vragenlijst opgesteld
aan de band waarvan op ad-hoc basis van de aan bet onderzoek meewerkende
buisboudens een aantal gegevens vastgelegd werd. In de vragenlijst werd met
name ingegaan op acbtergrondgegevens, die bet buisbouden karakteriseren,
periodieke uitgaven, woonlasten en woonsituatie, attitudes tot zaken als werk-
gelegenbeid, sparen en eigen flnanci~1e situatie terwiji daarnaast bet inkomen
van alle leden van bet buisbouden werd vastgelegd.
Op grond van deze informatie kunnen binnen bet panel afzonderlijke sub-

groepen onderscbeiden worden, over welke groepen afzonderlijk gerappor-
teerd kan worden.

5. WERYING EN REPRESENTATIVITEIT -

5.1. Twee fasen procedure

De opbouw en continuering van een representatief panel stelt bijzondere eisen
aan de opzet van werving. De ervaring beeft geleerd dat bepaalde segmenten
uit de bevolking sterk van elkaar verscbillen ten aanzien van de mate waarin
men bereid is mee te werken aanpaneistudies. Een procedure waarbij men alle
soorten buisboudens — segmenten — in gelijke mate benadert in de bruto
steekproef, resulteert in de praktijk wegens grote responsverscbillen in een pa-
nel waarbij bepaalde segmenten sterk zijn over- of ondervertegenwoordigd.
Vandaar dat gekozen werd voor een werving in twee fasen.
In de eerste fase werd een basisbestand opgebouwd van een duizendtal buis-

boudens. Deze buisboudens zegden na een algemene uitleg van bet doel van de
studie in principe medewerking toe. Tevens werden bij die gelegenbeid enkele
belangrijke — bet buisbouden karakteriserende — gegevens vastgelegd.
In de tweede fase werd uit dit basisbestand een proefpanel van 200 buisbou-

dens gerecruteerd. Werd voor de opbouw van bet basisbestand de gebruikelij-
ke procedure van a-selecte benadering gekozen, voor de werving in de tweede
fase werd juist zeer select gewerkt. Voor ‘moeilijke’ segmenten werden meer
contacten gelegd en voor ‘gemakkelijke’ segmenten juist mmnder dan gemid-
deld, opdat bet uiteindelijke panel ondanks responsverscbillen een zo goed
mogelijke afspiegeling zou vormen van de populatie.
Het spreekt voor zicb dat bij een beperkte omvang — 200 buisboudens —

bet panel onmogelijk representatief kan zijn naar een veelbeid van variabelen.
Variabelen die in de proeffase speciale aandacbt kregen zijn gezinsgrootte,

58



opleiding en inkomen van de boofdkostwinner.

5.2. Steekproefprocedure

Voor de opbouw van bet basisbestand werd een steekproefprocedure gevolgd
die binnen de grenzen van praktiscbe beperkingen elk buisbouden een gelijke
kans geeft in dit bestand opgenomen te worden. In concreto werd de volgende
procedure gevolgd. Voor alle Nederlandse gemeenten werd bet aantal afgifte-
punten bepaald. Dit is een uitermate goede afspiegeing van bet aantal buis-
boudens per gemeente daar in tegenstelling tot bet aantal woningen per ge-
meente in afgiftepuntenbestanden nog onderscbeid wordt gemaakt naar indi-
viduele (meerdere) woningen per adres, terwiji tevens de mogelijkbeid is gebo-
den om afgiftepunten die geen woonadres weerspiegelen (winkels, kantoren
e.d.) buiten de telling te laten. Zo werd voor alle gemeenten voor heel Neder-
land een cumulatieve verdeling gemaakt van bet aantal afgiftepunten van
woonadressen. Op basis van bet totale aantal afgiftepunten, de beoogde steek-
proefomvang en de omwille van efficiency gewenste clustering van imnim~ni 4
buisboudens per in de steekproef vailende gemeente werd een trekkingsfactor
bepaald. Langs deze weg werd bepaald welke gemeenten in de steekproef op-
genomen werden en met welk aantal te benaderen buisboudens. Aan de band
van deze informatie — bewerkt tot postcodetrajecten — trok de PTT de
adressen uit baar afgiftepuntenbestand.
De getrokken adressen fungeerden als startadres. Indien op bet betreffende

adres geen medewerking aan de ondervraging verkregen kon worden (3 x niet
thuis, weigering van ~n ofmeerdere leden van bet huisbouden van 12 jaar of
ouder) werd volgens een in de enqu&eursinstructie omscbreven procedure,
uitgaande van dit startadres, een vervangend adres bepaald. Deze procedure
berbaalde zich eventueel.

5.3. Respons en representativiteit in de eerstefase

In tabel 1 wordt een overzicbt gegeven van de respons-ervaring bij de opbouw

van bet basisbestand.
Tabel 1: Responsoverzicht werving leJose

Re.sultaat van de contactpoging abs

gesprek en in principe bereid tot medewerking
3 x niet thuis
weigering van ~n of meerdere leden van het huishouden
andere reden voor non-respons, zoals ziekte e.d.

986
255
693
80

49
13
34
4

Totaal 2014 100

De belft van de contactpogingen beeft dus geresulteerd in de beoogde situatie
van een kort vraaggesprek waarbij de leden van bet buisbouden in principe be-
reidbeid tot medewerking aan bet bestedingenonderzoek toezegden.
De verdelingvan de in bet basisbestand opgenomen buisboudens naar de bij
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de ondervraging vastgelegde kenmerken, werd naast de bekende landelijke
verdelingen naar deze kenmerken geplaatst. Zelfs voor in de praktijk relatief
moeilijk tot respons te bewegen groepen, zoals alleenstaanden, ouderen, in-
woners van de drie grote steden, bleek bet basisbestand bijzonder goed nan te
sluiten bij de landelijke verdelingen. De grote zorg besteed aan de steekproef-
trekking en de introductie van bet onderzoek bij de buisboudens, zal bier de-
bet aan zijn.

5.4. Respons en representativiteit in de 2e fase

In tabel 2 wordt een overzicbt gegeven van de responservaring bij de opbouw
van bet proefpanel (200 buisboudens) uit bet basisbestand.

Tabel2: Responsoverzicht werving2e Jose

A-versie B-versie Totaal

Resultaat van de contactpoging abs ~/o abs % abs %

medewerking
opzegging
uitgesteldeweigering
weigering

130
5
3

64

64
2
1

32

91
10
10
105

42 - 221
5 15
5 13

49 169

53
4
3
40

Totaal 202 100 216 100 418 100

Ruim de beift van de uit bet basisbestand benaderde personen werkt mee ann
bet onderzoek. Uit tabel 2 blijken duidelijke verscbillen in respousresultaten
tussen de A-versie en de B-versie. Het lnatste — meer gecompliceerde — re-
gistratiesysteem stuit op meer problemen bij de werving. Ook ten aanzien van
pnneluitval lijkt de B-versie grotere problemen te geven.
De voomaamste redenen voor bet weigeren van medewerking in de 2e fase

zijn de verwncbtingen dat bet registreren teveel tijd kost, te bewerkelijk of
zelfs te moeilijk is. Daarnaast speelt bet strakke selectiecriterium dat alle leden
van bet buisbouden van 12 janr en ouder medewerking moeten verlenen ook
een belangrijke rol.
Ook in deze fase werd de verdeling van bet proefpnnel naar een nantal ken-

merken naast de landeiike verdelingen gelegd. Het proefpanel blijkt ondanks
de beperkte omvang een redelijke afspiegeling van Nederlandse buisboudens.
Alleenstnanden zijn iets oververtegenwoordigd, terwijl ouderen, lager opgelei-
den en de ingere sociale klassen iets ondervertegenwoordigd zijn. Dit bangt sa-
men met de responservaring. Doordat vereist is dat alle leden van bet buisbou-
den van 12 jaar en ouder meewerken, is de kans op non-respons bij grotere
buisboudens relatief groter. De lagere respons bij ouderen, lager opgeleiden
en de lagere sociale kiassen zal samenbangen met de mate waarmn men
‘onderzoek-minded’ is en de mate wnarin men de tocb niet eenvoudige re-
gistratie denkt te kunnen uitvoeren.
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6. BEVINDINGEN TEN AANZIEN VAN DE REGISTRATIE

6.1. Visuele en computermatige con trole

De registratieformulieren worden maandelijks door de panelleden ingezon-
den. Voordat met de computermatige verwerking van de gegevens van de
maanden januari en februari werd nangevangen, werden al deze bestedingen
stuk voor stuk op juistbeid van invulling gecontrolee:rd. Nadat de gegevens op
de computer zijn ingevoerd, wordt een zeer groot aantal systematiscbe contro-
les uitgevoerd op waarscbijnlijkbeid van combinaties van de registrntieingan-
gen; brood pleegt men niet bij een benzinepomp te kopen, bij de bakker wordt
niet met een acceptgirokaart nfgerekend, etc.
De bevindingen van deze controles bebben ons geleerd dat registratie via de

A-versie slecbts bij uitzondering problemen geeft. De geconstateerde proble-
men werden grotendeels veroorzaakt door onvolkonaenbeden of onduidelijk-
beden in de gemaakte indelingen nnar bestedingsdoei en bestedingsplnats. De-
ze codelijsten zijn inmiddels aangepast. Bij de registratie via de B-versie bleek
dnarnaast dat met name bet verbijzonderen van de besteding naar bestedings-
categorie voor meerdere panelleden een moeilijke zaak is.

6.2. Bestedingen beneden tien gulden

In paragraaf 4.1 bescbreven wij de benedengrens van registratie en de reden
voor deze grens. In mnart werd deze grens voor de laatste twee weken losgela-
ten en vroegen wij de panelleden ook de bestedingen beneden 10 gulden te re-
gistreren. De bereidheid tot medewerking nan deze proef was enorm; 97% van
de buisboudens was biertoe direct bereid, terwijl bet enkele buisbouden dat
twijfelde niet zozeer aarzelde vanwege de extrn belasting, maar reeds een tota-
le be~indiging van de registratie-activiteiten overwoog.
Het nantal geregistreerde bestedingen verdubbelde nagenoeg voor de lnntste

twee weken, terwijl de totale waarde van de geregistreerde bestedingen slecbts
met circa 7 procent toenam. Voor specifieke bestedingsdoelen zijn de beste-
dingen beneden 10 gulden ecbter van grotere betekenis; zo constateerden wij
voor levensmiddelen een waardetoename van circa 18 procent.
Deze bevindingen onderscbrijven de verondersteiling dat een continue re-

gistratie van 66k bestedingen beneden 10 gulden tot een overbelasting van bet
panel zal leiden. Deze bestedingen vertegenwoordigen ecbter een waarde die
reintief van beperkte omvang is. Een registratie van cleze bestedingen voor een
beperkte periode boeft daarmee de waarde van bet onderzoek niet wezenlijk te
schaden. De meest idenle procedure zou die procedure zijn waarbij volgens
een roulerend systeem steeds een beperkt deel van het panel ook bestedingen
beneden 10 gulden registreert. Op die wijze worden cok voor deze bestedingen
de seizoenspatronen en trends adequant en snel in beeld gebracbt. Gegeven bet
relatief grote nantal bestedingen op bet waarderingstrnject beneden 10 gulden
kan zuiks betrouwbnar gescbieden bij een relatief kleinere steekproef, c.q. een
deel van de totale steekproef.
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6.3 Verhoudingen tussen bestedingsdoelen

Ter evaluatie van de validiteit van de uitkomsten van de continue registratie
der bestedingen is als eerste ingang de verbouding tussen bestedingen nan ver-
schillende boofddoelen onderzocbt.
De verboudingscijfers, zoals wij die in andere bronnen nantreffen, betref-

fen steeds jaarcijfers. De verboudingscijfers vanbet onderzoek zoals wij die in
tabel 3 presenteren, zijn uitsluitend gebaseerd op de maanden januari tot en
met maart, zodat een marginale afwijking ten gevolge van een niet constant
seizoenspatroon niet uitgesloten is.
Voor een optimale vergelijking van cijfers uit verscbillende bronnen is bet

essentieel dat de cii fers betrekking bebben op exact betzelfde fenomeen, c.q.
dat de gebanteerde definities overeenkomen. Wij bebben getracbt zo nauw
mogelijk aan te sluiten bij definities van andere bronnen, dat er desalniettemin
discrepanties tussen definities blijven bestnan, zal evident zijn.

Tabel 3: Aandeel in totale consumptieve bestedingen in procenten

Bron
levens-
middelen

kieding &
schoeisel

huur en
huurwaarde

gas, water &
elektriciteit

indexpanel (83) 20,2 7,2 13,5 6,6
ElM (82) [21 19,4 - 7,9 — —

D.B.O. (80) [3] 21,4 8,5 14,3 5,0
Nat. Rek. (81) [4] 19,8 - 8,9 —- 10,3 5,7

In bet Indexpanel werd voor de eerste drie maanden van 1983 een relatief aan-
deel van 20,2 procent van de totale waarde der bestedingen gemeten voor bet
boofddoel ‘levensnuiddelen’. Verscbillen met andere bronnen kunnen volledig
nan verschillen in defmities worden toegescbreven, zo goed als onderlinge ver-
schillen tussen de drie aangebaalde bronnen ook daarmee samenbangen.
Voor kieding en scboeisel lijkt bet in onze studie gevonden aandeel aan de

lage kant te zijn. Wij brengen in deze ecbter de opmerking in berinnering dat
de cijfers niet gecorrigeerd zijn voor seizoenspatronen en dat voor de textiel-
bestedingen doorgaans voor de eerste drie maanden een index van 86,2 wordt
gebruikt waarbij de jaarlijkse uitgaven geindexeerd zijn op 100. Daarnaast
moet opgemerkt worden dat de cijfers van D.B.O. en de Nationale Rekenin-
gen respectievelijk gebaseerd zijn op 1980 en 1981 en dat blijkens EIM-cijfers
12] bet relatieve volume van bestedingen in de sector ‘kleding en scboeisel’ de
laatste jaren afneemt.
Voor buur en buurwaarde zijn de cii fers van DBO en Nationale Rekeningen

in geval van ‘eigen buis’ gebaseerd op toegerekende buurwaarden, terwiji bet
indexcijfer strikt gebaseerd is op feitelijke lasten, waarvan bypotbeeklasten in
geval van eigen woning een bijzonder belangrijke component is. Wij zien dat
bet aandeel volgens onze defmitie — die essentieel verscbilt van de aangebaal-
de bronnen — tocb redelijk in de buurt komt van studies die een andere weg
volgen ter bepaling van bet aandeel van dit bestedingsdoel.
Voor de post ‘gas, water en elektriciteit’ moet allereerst opgemerkt worden

dat bet D.B.O.-cijfer exciusief ‘water’ is. In de Nationale Rekeningen 141 zien
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wij dat de post water op een aandeel van circa 0,5% gescbat moet worden.
Daarnaast brengen wij in berinnering dat zowel bet D.B.O.-cijfer als bet cijfer
van de Nationale Rekeningen van enkele jaren terug is en dat bet in de buidige
econoniiscbe situatie evident is dat uitgaven voor gas, water en elektra een re-
latief groter nandeel van bet gezinsbudget zijn gaan opeisen, welke verscbijn-
sel in bet index-cijfer teruggevonden wordt.

6.4. Niveau van bestedingen

Naast de verbouding tussen bestede bedragen aan verscbillende bestedings-
doeleinden is gekeken naar bet niveau van de bestedingen voor een aantal
bestedingsgroepen.
Een volledige dekking van 100% is bet doel waarnaar bij panelonderzoek

gestreefd wordt, maar wordt in de praktijk nimmer gerealiseerd. Een voliedige
dekking beboeft ook geen onverbiddelijke eis te zijn, dnar op zeer verant-
woorde en betrouwbare wijze voor een systematisebe onderdekking gecorri-
geerd kan worden. Uiteraard stijgt de betrouwbaarbeid van de resultaten en
wint daannee bet onderzoek aan waarde naarmate een bogere dekking gereali-
seerd wordt.
In tabel 4 geven wij een overzicbt van bet niveau van bestedingen — na sei-

zoenscorrectie — in guldens geprojecteerd naar jaarbasis van zowel de Index-
studie als bet D.B.O. 131. Het is een illustratie van de mate waarmn een proef-
panel van beperkte omvang in een periode van opbouw en experimenten uit-
komsten kan geven die op dit aggregatieniveau overeenstemmen met andere
bronnen.

Tabel 4: Besteding perhuishouden op jaarbosis in guldens.

Index-panel D.B.O. [3]

totaal consumptieve bestedingen 31.860, — 32.314,—
voeding 7.369,— 6.911,—
kieding en schoelsel 2.320, — 2.738,—

7. DE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN VERDERE ONTWIKKELING

7.1. Conclusies van de onderzoekgroep (ElM-In tornart)

De onderzoekgroep concludeert:
— dat de uitkomsten van bet proefonderzoek qua niveau en verdelingen goed
tot zeer goed overeenstemmen met geraadpleegde bronnen;

— dat, gelet op bovenstaande conclusie en gezien de geringe problemen van
respondenten bij bet invullen vaif aankoopplaatsen, de verwacbting ge-
recbtvaardigd is dat ook de verdelingen naar distributiekanalen goed voor
bet voetlicbt gebracbt kunnen worden. Toetsing van uitkomsten betreffen-
de distributie vindt thans plaats;

— dat de twee toegepaste registratiemetboden beide goed toepasbnar zijn ge-
bleken, mnar dat de B-versie vanwege de coml)lexlteit meer inzet van de
respondent vergt, betgeen merkbaar is bij werving en respons. De opbouw
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en continuering van een via bet B-systeem registrerend representatief panel
is daardoor wezenlijk kostbaarder dan een even omvangrijk via de A-versie
registrerend panel. Gelet op deze overweging verdient bet registratiesy-
steem-A de voorkeur. De gewenste nadere detaillering van de besteding in-
geval van verzamelaankopen — met name relevant voor levensmiddelen —

vereist ecbter registratie via de B-versie. Aangezien deze nankopen met bo-
ge frequentie gescbieden, kan worden volstnan met een kleine subgroep in
de B-versfe registrerende panelleden ter bepaling van verdeelsleutels waar-
mee in de A-versie geregistreerde verzamelaankopen verbijzonderd kunnen
worden;

— dat de bestedingen beneden de 10 gulden goed in beeld gebracbt kunnen
worden. Ter vermijding van overbelasting vanbet panel en gelet op de boge
frequentie van bestedingen onder de 10 gulden is bet verantwoord en aan te
bevelen volgens een roulerend systeem steeds een beperkt deel van bet pa-
nel bestedingen onder de 10 gulden te laten registreren.

7.2. Beoordeling en advies van de adviescommissie -

Door bet Bestuur van bet ElM is ter begeleiding van bet proefonderzoek een
adviescommissie benoemd, waarin zitting bebben vertegenwoordigers van
universitaire instellingen, overbeid en bedrijfsleven.
De Adviescommissie Bestedingenindex beeft begin mei 1983 bet proefon-

derzoek op diverse aspecten beoordeeld. De commissie concludeert samenvat-
tend, dat betgeen is voorgelegd aan tecbniscbe opzet, nan ervaringen met de
informatievergaring en aan onderzoekuitkomsten niet tegenspreekt, dat er
sprake is vaiii een baalbaar en goed meetinstrument. De commissie adviseert
bet bestuur van bet ELM bet panel te continueren voorde rest van bet lopend
jaar, met nadere besluitvorming omtrent continuering/uitbreiding per ultimo
november 1983.
Een langere periode met beperkte steekproef wordt wenselijk geacbt om:

— bet instrument in tecbniscb opzicbt te kunnen verfijnen en bij te stelien;
— op basis van onderzoekresultaten de interesse op~de markt nader te kunnen
mobiliseren en in te vulien.

7.3. Voorigang -

Door de ond~rzoekgroep is tbans voorgesteld bet panel te continueren voor de
rest van 1983 met een beperkte steekproefuitbreiding naar 300 buisboudens
(150 A-versie en 150 B-versie). De voorgestelde uitbreiding dient om bepaalde
metbodologiscbe zaken (B-versie en registratie onder de 10 gulden) in te pas-
sen en nader te analyseren. Voorts om in bet algemeen de analysemogelijkbe-
den enigszins te vergroten, betgeen ook de mogelijkbeid biedt de onderzoek-
uitkomsten conimercieel aantrekkelijker te kunnen presenteren.
Het voornemen is bet panel gefaseerd uit te breiden. Uitgangspunt was en is

een steekproefbasis van 1000 buisboudens (±2400 personen van 12 .iaar en
ouder) en in een latere fase, afbankelijk van de belangstelling op de markt, uit
te breiden naar 2000 buisboudens. Bij de uitbreiding van 1000 nnar 2000
bestant bet voornemen om de steekproef niet zonder meer representatief voor
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de Nederlandse bevolking te vergroten, maar ten beboeve van studies bij deel-
populaties bepaalde categorie~n te oversamplen.
Zomer 1983 wordt door bet bestuur van bet ElM een besluit genomen om-

trent bet al dan niet continueren van de bestedingenindexals ElM-project. De
financiering voor de verdere ontwikkeling van bet project zal bierbij een
zwaarwegende factor zijn.
Samenvattend kan ter afsluiting worden gesteld:

— dat bet ontwikkelde instrument naar baalbaarbeid van informatiever~aring
en in tecbniscb opzicbt wordt beoordeeld als een goed meetinstrument;

— dat bet project steunt op een breed draagvlak:
* een groot aantal toepassingsvelden;
* talrijke analysemogelijkbeden;
* een geconstateerde grote beboefte aan de — op grotere steekproefbasis

— te bieden informatie;
— dat de veronderstelde teruggang in bestedingen door bet instrument goed in
kaart gebracbt kan worden als niet tezelfder tijd de teruggang in onder-
zoekgericbte bestedingen leidt tot gebrek nan financi~le middelen voor de
verdere ontwikkeling van bet project.

7.4. Laatste ontwikkelingen

Ten tijde van bet gereed maken van de drukproef van dit artikel, beeft bet
bestuur van bet E.I.M. besloten de E.I.M.-Bestedingenindex voor de rest van
1983 te continueren met enige uitbreiding van de steekproef. Aan de aan dit
besluit gekoppelde voorwaarde, dat de biervoor vereiste financiering op korte
termijn zou worden verkregen, is inmiddels voldaan. Het project kan thans
verder worden ontwikkeld, terwijl per ultimo november 1983 wederom een
positief besluit mag worden verwacbt, indien op dat tijdstip voldoende parti-
cipatie is verkregen voor de begin 1984 na te streven steekproefbasis van 1.000
buisboudens.

[1] Deze commissie, onder voorzitterschap van Prof. dr. A. Bosman, werd ingesteld door de
Staatssecretaris van Econornische Zaken met de opdracht te adviseren omtrent:
— een programmavoor research voor het rnidden- en kleinbedrijf;
— co8rdinatie van activiteiten van verschillende instellingen;
— aansluiting van de beleidsresearch van de algemeen sociaal-economische politiek van de

overheid en de beleidsresearch ten behoeve van bet midden- en kleinbedrijf.
[2] De EIM-Mededelingen, 1982, no. 6.
[3] Statistisch Bulletin, CBS, 38e jaargang no. 100, 19 nov. 1982
[4] Nationale Rekeningen, CBS, 1981.
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5. Ontwikkelingen in het
bestedingsklimaat en in de vraag naar
elektrotechnische consumentenartikelen

J.W. VANDER BEN

SAMENVAT~ING

Sinds 1980 worden wij geconfranteerd met een daling van de re~1e inkamens. De hiermee samen-
hangende teruggang van de bestedingen is gepaard gegaan met een meer dan praportianele ver-
mindering van de vraag naar duurzame consumptiegoederen. Bij nadere beschouwing blijkt dat
de negatieve inkomensantwikkeling zeer versehillend uitwerkt op de verschillende bestedingscate-
garicen binnen het gebied van de duurzarne artikelen.
Doardat de gunstige invloeden, die inwerken op de wang naar elektrische apparaten, de an-

gunstige invlaeden overtreffen is de vraag naar deze produkten tot dusver weinig gevoelig geweest
voor bet angunstige bestedingsklimaat. Oak de kamende jaren zal de elektrotechnische industrie
in staat zijn am een relatief sterk aanbad in de markt te leggen.

1. INLEIDING

Na enkele decennia van sterke graei van de particuliere bestedingen warden
wil, reeds enkele jaren achtereen, gecanfronteerd met een teruggang van de
cansumptieve uitgaven.
In Nederland is deze afname van de consumptie gepranonceerder dan in de

meeste andere westerse industrielanden.
Deze teruggang van de bestedingen is gepaard gegaan met een meer dan

proportianele vermindering van de vraag naar duurzame artikelen. Bekijken
wij de bestedingen aan duurzame artikelen echter vaor een aantal campanen-
ten, dan blijken er grate versehilen te zijn in de gevaeligheid vaar de terug-
gang van de cansumptieve uitgaven.
In de cantext van de teruglapende vraag naar duurzame artikelen warden

als vaarbeeld regelmatig pradukten van de elektratechnische industrie ge-
naemd zaals televisie-apparaten en wasmachines.
Bij een wat meer genuanceerde beschauwing blijkt dat de vraagantwikke-

ling vaar deze pradukten echter niet representatief is vaar de bedaelde can-
sumptieve reacties.

Ingegaan zal warden ap een aantal zawel pasitieve- als negatieve invlaeden ap
de vraag naar elektratechnische cansumentenartikelen.

Tegen deze achtergrand zal, nadat enkele apmerkingen gemaakt zijn aver de
patenti~Ie ecanamische antwikkeling, een glabale schets gegeven warden van
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het perspectief van het aanbad van — en van de vraag naar — pradukten van

de elektratechnische industrie.

2. BESCHIKBAAR - EN ‘VRIJ BESTEEDBAAR’ INKOMEN

Het niveau van de cansumptieve bestedingen en de verdeling daarvan aver de
verschillende bestedingsmagelljkheden warden daar een reeks van factaren
beinvlaed.
Wij naemen in dit verband het niveau — en de antwikkeling — vanhet reele

inkamen, de verhauding tussen het niet vrij besteedbare — en het vrij besteed-
bare inkamen, de kaapbereidheid (Katana ‘willingness ta buy’), de levensstijl,
de levensfase waarin men verkeert, etc.
In het kader van deze natitie zullen wij de antwikkeling van het reele inka-

men, en van het vrij besteedbare deel ervan, nader bekijken.
In de periade 1967 — 1977 nam het reeel vrij beschikbare inkamen per werk-

nemer gemiddeld met 3,2% per jaar tae. Sindsdien warden wij gecanfranteerd
met de valgende antwikkeling.

Tabel 1. Re~eI inkomenper werknemer (procentuele mutaties t.o. v. het voorafgaandejaar).

1978 1979 1980 1981 1982

Beschikbaar re~el inkomen +3,2 + 1,8 1,4 —3,7 —2,0

(Bron: Centraal economisch plan 1983).

In de afgelapen jaren is een zeer duideiike breuk in de antwikkeling ant-
staan. In 1980 tekent zich de amslag af naar een dalend reeel inkamen. Sinds-
dien duurt de daling vaart en aak vaar 1983 wardt een teruggang van 3%
vaarzien.
Over 4 jaar gecumuleerd levert dit een vermindering van het reele inkamen

ap van ca. 10%. Ten apzichte van de trend uit de jaren 1967— 1977 (+3,2%
per jaar) antstaat zadaende in 4 jaar tijd een afwijking van ca. 25%!

Hae antwikkelde zich nu in dezelfde periade het viij besteedbare deel van het
inkamen?
Het C.B.S. heeft zich naait gewaagd aan het meten en registreren van het

discretianaire-inkamen. Het NIPO heeft ecliter, ap basis van metingen, een
lange-tern-iijn-reeks apgebauwd van het mediaan-inkamen van het neder-
landse gezin en van het mediaan-bedrag dat een gezin nadig heeft am ‘net aan
rand te kamen’. Tussen deze twee graatheden bevindt zich de ‘viii besteedba-
re ruimte’. In het hiemavalgende bekijken wij de antwikkeling van deze ‘viii
besteedbare ruimte’ vaar dezelfde periade (1967— 1982) als gehanteerd werd
bij de gegevens aver het reeel beschikbare inkamen. Om tat een vergeijkbare
basis te kamen werden de naminale cijfers van het NIPO uitgedrukt in
canstante prijzen.
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Tabel 2. Ontwikkellng van de ‘vrij besteedbare ruimte’ (in guldens).

Mutatie

Nominaal
In prijzen
van 1970

re~el vrij
beschikbaar
inkomen in %

Vrij besteedbaar
in % van het
inkomen

1967 2.700 3.100 ± 3,6 28
1977 8.000 4.400 5 (gem, per jaar) 33
1978 8.800 4.650 + 5,5 31
1979 9.250 4.700 + - 1,0 34
1980 8.300 3.900 — 17,0 29
1981 8.800 3.900 0 30
1982 10.100 4.350 + 11,0 33

(Bron: Combinatie van NIPO en C.B.S.).

Vaar de peiiade 1967— 1977 zien wij een taename van de viii besteedbare
ruimte van 3,6% per jaar, tegenaver in dezelfde periade een taename van het
reele inkamen van 3,2% per jaar*.
Het is plausibel dat bij graeiende welvaart de vrij beschikbare ruimte iets

sneller graeit dan het inkamen. We zien dan aak dat het aandeel van de viii
besteedbare ruimte in het inkamen taeneemt van 28% in 1967 tat 33% in
1977.
Overwat langere termijn gezien, en zander grate d:iscantinuiteiten in de ant-

wikkeling, geven de NIPO-gegevens een alleszins ~vaarschijnlijkeantwikke-
ling aan van de beschikbare ruimte in de gezinsinkamens.
Anders wardt dit wanneer wij het verlaap van de NIPO-cijfers met betrek-

king tat de beschikbare ruimte van jaar tat ja~r bezien in de peiiade
1978— 1982. Deze jaarmutaties vertanen een uiterst grilhig verlaap.
We canstateren een scherpe terugval in de reeel viii besteedbare ruimte in

1980 van 17% en een even apvallende stabilisatie in 1981 en een taename in
1982 met 11%.
Deze mutaties wijken sterk af van wat er in de betrakken jarenmet de reele

inkamens is gebeurd. Bij de mutaties ap jaarbasis, met name in periaden van
discantinuyteit van antwikkelingen, zijn psychalagische reacties kennelijk een
ral gaan spelen.
Het ziet er naar uit dat, na een langduiige ervaring van krachtig en gestaag

taenemende reele inkamens, de amslag in 1980 een ‘schakeffect’ heeft veraar-
zaakt.
De ‘schrikreactie’ heeft men dan andermeer vertaald in het gevael dat men

belangiijk meer nadig had am ‘net nan rand te kamen’.
Daarna zien we een tegengestelde beweging. Terwiji het reele inkamen te-

ruglaapt, stijgt de daar middel van het anderzaek te becijferen beschikbare
ruimte weer. Na het verwerken van het schakeffect is vermaedelijk weer een
meer realistische kijk ap de situatie antstaan.
Oak de daar het C.B.S. gepubliceerde reeks betreffende de cansumentenin-

* Aangetekend moet worden dat de meetbasis van beide reeksen met geheel dezelfde is. Het re~el
beschikbare inkomen van werknemers betreft gehuwde werknemers met 2 kinderen en met een
inkomen juist beneden de laagste premiegrens der sociale verzekering. Het NIPO werkt met de
mediaanwaarde van een steekproef uit alle huishoudens die in woningen gevestigd zijn.
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dex, een samengestelde index ap basis van attitude anderzaek, Iaat in de peiia-
de van het 4e kwartaal 1979 tat het 4e kwartaal 1980 een sterke afname van het
vertrauwen zien.
We zullen in de valgende paragraaf zien dat de amslag in 1980, en de geval-

gen daarvan vaar het cansumentenvertrauwen en de beleving van de viii
besteedbare ruimte, zich ap specifieke wijze vertaald hebben in het bestedings-
gedrag.

3. CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN EN DE VRAAG NAAR
DUURZAME CONSUMPTIEGOEDEREN

Hae is nu in de periade 1978— 1982, waarin de amslag zich heeft afgetekend,
de antwikkeling van de reele bestedingen geweest?

Tabel 3. Consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen in constante priYzen (procentuele
mutattes t.o. v. het voorafgaande jaar)

1978 1979 1980 1981 1982

Totaal +4,4 +2,9 —0,4 —2,6 —0,4

Waarvan:
\‘oedings- en genotmiddelen
Overige goederen en diensten
Duurzame consumptiegoederen

+2,6
+4,6
+3,8

+3,0
+ 4,6
—0,3

— 0,7

± 2,2

— 4,7

—0,9
—0,4
—6,9

~2,5*
— 0,5*
.4,5*

Waarvan:
Personenauto’s
Textiel en kleding
Huish. Art. en woninginrichting

+6,9
+2,7
+5,1

+2,2
—0,7
—2,2

—27,4
— 2,0
t 2,0

—4,9
—64~
~9,l**

Elektro-technische apparaten +7,0 — 4,0 + 7,0 — 0,5 +5,5

(Bron: C.B.S. en Philips Nederland).

* Voorlopige indicaties.
** In deze reeks is ook elektro-technische huishoudeiike apparatuur begrepen. Aangezien de

markien voor deze produkten een vrijwel constant nivean vertonen zijn de aangegeven muta-
ties vooral aan bet niet elektro-technische pakket in deze reeks be te schrijven.

We zien dat de amslag in het verlaap van het reele inkamen zich aak in de
bestedingen aftekent.
Wanneer we de 3 haafdgraepen van de bestedingscategarieen bekijken, t.w.

vaedings- en genatmiddelen, aveiige gaederen en diensten en duurzame can-
sumptiegaederen, dan is het duidelijk dat de vraag naar duurzame cansump-
tiegaederen het meest ander druk is kamen te staan.
Wanneer we binnen de bestedingen ann duurzame artikelen naar enkele be-

Iangrij ke subcategarieen kijken (waarvan de CBS-cij fers nag niet verder gaan
dan 1981) dan blilken de reacties ap de inkamensantwikkeling zich ap ver-
schillende wijze te vertalen naar de anderscheiden bestedingscategaiieen.
De cansumptieve reactie in het amslag-jaar 1980, dat wil zeggen het jaar

van de ‘schakreactie’ is, vaar wat betreft de duurzame artikelen, vijwel ge-
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heel tat uitdrukking gekamen in de vraag naar persanenauta’s. De tatale
bestedingen aan duurzame cansumptiegaederen vertaanden, in canstante prij-
zen, een daling in 1980 van f 2,1 mid. De bestedingen aan persanenauta’s
(vaar niet-zakelijk gebruik) liepen, eveneens in canstante prijzen, terug met
f 1,9 mid.
Het ziet er zadaende naar uit dat de cansument (d.w.z. een beperkt aantal

individuele cansumenten) vaar een eerste bijsturing van zijn bestedingen een
grate en uitstelbare uitgave gehanteerd heeft.
In 1981 zien we dat, bij een vaartdurende daling van het reele inkamen, het

bestedingeneffect zich begint te spreiden aver meer bestedingscategaiieen.
We zien een versterkte dahing van de vraag naar textiel en kieding en een

krachtige reactie bij de waninginrichting. De amzet in de detailliandel vaar
waninginrichting en huisraad daalt naminaal van 1980 tat 1982 met 15%
(Bran: C.B.S. Maandstatistiek van de binnenlandse handel en dienstverlening
maart 1983), hetgeen een reele daling is van ca. 20%.
In 1982 zien we dan bavendien dat aak de vraag naar vaedings- en genat-

middelen sterker begint te reageren ap de inkamensantwikkeling.
In tabel 3 wardt tevens aangegeven hae het verlacip is geweest, in canstante

pijzen, van de vraag naar elektratechnische apparaten (de gegevens hebben
betrekking ap de cansumentenartikelen uit dit pakket).
De fluctuaties in deze reeks zijn vaar een belangrijk deel terug te vaeren ap

de invlaed van grate spartevenementen ap de kleurentelevisiemarkt (wereld-
kampiaenschappen vaetbal in 1978 en 1982 en alympische spelen in 1980). Na
1980 is er een taenemende invlaed van de snel graeiende markt vaar videare-
carders.
De gecumuleerde graei wijkt belangrijk af van het verlaap van de tataalc~-

fers van de vraag naar duurzame cansumptiegaederen.
Terwijl in de jaren 1980, 1981 en 1982 de vraag naar duurzame artikelen,

gecumuleerd vaar deze drie jaren, in valume afneemt met 15%, stijgt in de-
zelfde periade het valume van de vraag naar elektratechnische apparaten met
ruim 12%.*
Vaar 1983 tekent zich een verdere taename af van tenminste 5%.
In de valgende paragraaf zullen wij ap de achtergranden van de vraag naar

elektrische apparaten nader ingaan.

4. DE VRAAG NAAR ELEKTROTECHNISCHE APPARATEN

Wij canstateerden reeds dat de vraag naar elektratechnische apparaten zich in
recente jaren relatief gunstig antwikkelt temidden van de afnemende bestedin-
gen aan duurzame cansumptiegaederen.
Welke angunstige- en gunstige factaren beinvlaeden de vraag naar deze ap-

paraten?
De belangrijke angunstige factar van het afnemende reele inkamen is in de

* Overigens moet worden opgemerkt dat in lopende prijzen het verloop van de afzet een minder
sterke groei vertoont dan de toename van de volumecijfers. De prijzen van het pakket elektro-
technische apparaten dalen in de betrokken periode nameijk met Ca. 2~o per jaar. Dit in tegen-
stelling tot de prijzen van het merendeel van de andere consumptiegoederen die overwegend een
stijging vertonen.
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vaiige paragrafen uitvaeiig aan de arde gekamen. Ongetwijfeld zijn er een
aantal markten vaar elektrische apparaten die hiervan de nadelige invlaed er-
varen. Za heeft zich bijvaarbeeld, parallel aan de teruggang in de autamarkt,
in de markt vaar autaradia een niveau-verlaging van ca. 150.000 apparaten
gemanifesteerd.
Een andere angunstige factar is in een aantal markten de cambinatie van

hage bezitcij fers met geleidelijke verbeteiingen van de aangebaden praduk-
ten. Deze praduktverbeteiingen warden wel cantinu gerealiseerd maar zijn,
vaar wat betreft de nangebaden functies, niet apvallend genaeg am een extra
impuls te geven aan de vervangingsvraag.
Een aantal pradukten uit het pakket van de elektiische huishaudelijke ap-

paraten maet tat deze categarie gerekend warden.
In dit verband maet bijvaarbeeld gedacht warden aan kaelkasten, die in

98% van de gezinnen warden aangetraffen (9% van de gezinnen bezit daarbij
een 2e kaelkast) en aan artikelen als stijkijzers (114 stijkijzers per 100 huis-
haudingen) en kafflefilterapparaten (bezit 84%).

We zullen nu de gunstige factaren, die duidelijk daminant zijn ten apzichte
van de angunstige factaren, eens nader bekijken.
Als eerste gunstige factar kan genaemd warden de vaartgaande taename

van het aantal huishaudens.

Tabel 4. Ontwikkeling van aantal inwoners en huishoudens en van de gemiddelde gezinsgrootte.

Aantal
inwoners
(xl mlii.)

Aantal
huishoudens
(xl mlii.)

Geiniddeld
aantal personen
per huishouden

1975 13,7 4,5 2,98
1980 14,1 4,9 2,82
1985 14,6 5,2 2,74

(Bron: Combinatie van gegevens).

Enerzijds daar de taename van het aantal inwaners, anderzijds daar de
vaartgaande gezinsverdunning, neemt het aantal huishaudens in de peiiade
1975— 1985 tae met ruim 700.000 eenheden.
Een tweede factar die een gunstige invlaed heeft ap de vraag naar elektii-

sche apparaten is de antwikkeling naar individualiseiing van het gebruik en de
invlaed daarvan ap het bezit aan apparaten. Dit effect daet zich met name
vaar bij de zagenaamde ‘entertainment-apparatuur’ (geluids- en beeldappara-
tuur).
Audia-apparatuur heeft destijds zijn entree in de huishaudens gemaakt als

‘huiskamerradia’. Sindsdien heeft deze apparatuur vele verschijningsvarmen
gekregen en is zich, vaar wat betreft het gebruik, gaan spreiden daar de wa-
ning.
Za treffen we thans een partable radia aan in de keuken, een klakradia in

de slaapkamer, geluidsapparatuur in de kamers van de kinderen, enz.
Oak televisie apparaten beginnen thans de eerste tekenen van spreiding

daar het huis te vertanen.
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Onderstaande gegevens illustreren dit spreidings-effect in samenhang met

de individuahiseiing van het gebruik.

Tabel S. Aantal apparaten met v~ste standplaatsper 100 vertrekken in 1982.

Woon- Keuken Slaap- Slaap- Slaap- Overige
kamer kainer kanier kainer vertrek

ouder(s) zoon(s) dochter(s) ken

Hifi-stereo-app. 154 — — 57 37 1
Port.radio en
-cassette-apparatuur 29 29 57 61 65 9
Televisie-apparaten
(kleuren en zw./w.) 91 — 10 13 8 1

(Bron: Interact).

Deze spreiding van apparatuur is tat stand gekamen daar een wisselwerking
tussen welvaartsantwikkeling en het aanbad van de industrie. Tevens heeft de
snelle penetratie van centrale verwarming, en het andere gebruik dat hierdaar
van de waning mageiik werd, tat deze individualiseiing bijgedragen. Daar-
naast heeft natunrili k de algemene tendens tat individualiseiing, als sacialagi-
sche factar, een ral gespeeld.
Ms derde gunstige factar vaar de antwikkeling van de vraag naar elektii-

sche apparaten willen wij het aanbad van nieuwe pradukten met nieuwe func-
ties naemen, evenals de taevaeging van functies nan bestaande pradukten.
Met name in de sectar van wat genaemd wardt de cansumentenelektranica

zijn in de afgelapen jaren belangrijke innavaties beschikbaar gekamen.
Gebleken is dat nieuwe functies, respectievelijk wezenilike verbeteringen,

ap het gebied van geluids- en beeldapparatnur een zadanig ‘cansumer-appeal’
hebben dat de apmars van deze apparatuur niet dacr negatieve inkamensant-
wikkelingen te stuiten is. Een duidelijk vaarbeeld hiervan varmt de markt
vaar videarecarders. De Nederlandse markt, gemeten in stuks, antwikkelde
zich als valgt:
1979: 45.000
1980: 78.000
1981: 135.000
1982: 249.000
De afzet in de le helft van 1983 geeft aan dat de graei in deze markt anver-

minderd vaartduurt.
Een ander vaarbeeld is de markt van televisie-spellen. Wanneer wij ans in

de cii fers beperken tat de spellen die, am ze te gebruiken, warden aangeslaten
ap het televisie-apparaat, dan was de markt hiervaar in Nederland in 1981:
25.000 stuks, in 1982: 100.000 stuks en wardt vaar 1983 een niveau van
175.000 stuks verwacht.
Za zien wij bijvaarbeeld aak dat de markt vaar kleurentelevisie-apparaten

zich gaed weet te~handhaven. Dit andanks het feit dat deze markt reeds vaar
50% bestaat uit vervangingsaankapen (vervanging van een kleuren tv-appa-
rant daar een ander kleuren tv-apparaat). Vaar een belangiijk deel is dit te
danken aan de taevaeging van teletekst-fadiliteiten aan de apparaten. Hier-
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daar is aan het kleurentelevisie-apparaat een nieuwe functie taegevaegd.
Een vierde gunstige factar vaar de vraag naar elektrische apparaten is de

antwikkeling van de relatieve pius van de pradukten afkamstig van de elek-
tratechnische industrie. De technalagische antwikkelingen gaan in een zeer
haag tempa, met name ap bet gebied van de elektranica. Deze leiden tat een
sterke trendmatige daling van de piijs van campanenten en werkt eveneens
krachtig daar in de mantagetechnalagie.
Gerelateerd aan de valume-autput per medewerker vertaant de elektra-

technische industrie een trendmatige graei van de praduktiviteit van ca. 10%
per jaar. Vele andere industrietakken geven een praduktiviteitsgraei te zien
van 1 ~ 3% per jaar.
Hierdaar kunnen elektranica-pradukten met vergehjkbare functies steeds

gaedkaper warden aangebaden, respectievelijk kan vaar dezelfde piijs steeds
meer inhaud gebaden warden.

De relatieve prijs van deze pradukten laat zadaende een gunstige antwikkeling
zien. (Vaar de elektratechnische industrie betekent dit aveiigens dat de
valume-afzet, gerelateerd aan het Bruta Natianaal Pradukt, pracentueel meer
dan evenredig maest stijgen am met de naminale antwikkeling ‘in de pas te
biiven’).
Er zijn nag meer pasitieve invlaeden te naemen. Za zijn bepaalde artikelen,

zaals wasmachines en stafzuigers, betrekkelijk angevaelig vaar amgevings-
antwikkelingen daar hun uitgespraken utiiteitskarakter. Andere artikelen
zijn bij uitstek geschikt als cadeauartikel en hebben zich daardaar gaed kun-
nen handhaven.
In het kader van deze natitie denken wij echter valdaende duidelijk ge-

maakt te hebben dat er een aantal gunstige factaren zijn, die tat dusver sterker
gebleken zijn dan de angunstige factaren, en die aak een zekere belafte vaar
de taekamst inhauden.
Met name de innavaties ap het gebied van de cansumentenelektranica en in

het bijzander van de apparatuur die tegemaet kamt aan de behaefte aan ‘en-
tertainment’ blijkt een gunstige tegenkracht te varmen tegen de negatieve in-
vlaeden van het verslechterde bestedingsklimaat.
De vraag naar duurzame cansumptiegaederen wardt meer dan gemiddeld

getraffen daar de negatieve inkamensantwikkeling. Wij menen te hebben
aangetaand dat dit zeer verschillend kan uitwerken ap de verschillende beste-
dingscategaiieen binnen het gebied van de duurzame artikelen.
Overigens betekent de gesignaleerde antwikkeling in de vraag naar elektri-

sche apparaten dat, gegeven de dalende inkamsten, daar bezuinigingen elders
geld is vrijgemaakt vaar de bestedingen.
In het artikel van den Admirant en van Raay (‘cansumentenbezuinigingen

in tijden van recessie’, tijdschrift vaar marketing, februari en april 1983) war-
den een tiental bezuinigingsstrategieen genaemd.
Kennelijk warden deze aak gebruikt am verschuivingen binnen de beste-

dingsmagelijkheden te realiseren.
Hierbij maet vaar wat betreft de elektiische apparaten warden aangetekend

dat deze slechts 2% van de tatale particuliere cansumptie vertegenwaardigen
en ca. 10% van de vraag naar duurzame cansumptiegaederen. Dit haudt in
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dat 0,2% aanpassing in de tatale cansumptie reeds ruimte biedt vaar een extra

graei van de vraag naar elektrische apparaten van 10%.

5. HET PERSPECTIEF

5.1. Sociaal Economisch

De cambinatie van krachtige en langdurige ecanarnische graei en inflataire
impulsen hebbentat een sterke graei van de investeringen geleid. Na de versta-
iing van het graei-patraan daar apeenvalgende explasieve antwikkelingen van
de energieprijzen werden .wij gecanfranteerd met een wereldwijde structurele
avercapaciteit.
Wij bevinden ans thans in een maeilijke aanpassingsperiade welke gepaard

gaat met capaciteitsvernietiging.
Dit telaar gaan van capaciteit is vermaedelijk grater dan uit de cii fers blijkt.

Overal waar namelijk gebrek aan winstvermagen de magelijkheden beperkt
am de installaties te vernieuwen treedt snelle veraudering van het machine-
park ap.
Bavendien is de averheid in de prablemen gekamen daardat vele verplich-

tingen vanuit de graei-situatie zijn aangegaan, die onder de huidige ecanami-
sche amstandigheden niet meer betaalbaar blijken te zijn. De Nederlandse
averheid is ap dit punt nag wat verder daargeschaten dan de averheden in de
meeste andere landen van het industiiele westen. Dit andermeer als gevalg van
het beleid waarbij de aardgasbaten gebruikt zijn als dekking van karte terxnijn
uitgaven. Nu de aardgasinkamsten teruglapen schept het gevaerde beleid ad-
ditianele prablemen.
De heden ten dage nagal eens te beluisteren mening dat de wereldecanamie

nu definitief gedwangen is in een situatie van beperkte — af nul — graei
wardt niet daar ans anderschreven.
Op zichzelf maet de expanentiele graei in het tempa van de afgelapen de-

cennia een keer zijn grenzen vinden.
Wieechter enig zicht heeft ap datgene wat er aan huidige en patentiele tech-

nalagische magelijkheden nag in de pijplijn zit die weet dat de genaemde
grenzen vaarlapig nag niet aan de arde zijn. Met name het tegen steeds lagere
piijzen beschikbaar kamen van intelligente apparatuur biedt zadanige mage-
lij kheden vaar besturing en autamatiseiing dat ans nag spectaculaire verande-
nngen in andermeer de industriele vaartbrenging te wachten staan.
Arbeidstij dverkarting die nu gehanteerd wardt als middel am tat arbeidsde-

ling te kamen zal te zijnertijd uit de ecanamische graei en de praduktivi-
teitsstijging gefinancierd kunnen warden.
Hemieuwde ecanamische graei en een structurele verkarting van de ar-

beidstijd zullen dan hand in hand gaan.
Daarbij zullen de inspanningen am de negatieve gevalgen van de ecanami-

sche graei (zaals de belasting van het milieu) beter ander cantrale te krijgen
aanmerkelijk maeten warden vergraat. Deze inspanningen zullen echter te-
vens een sterk graeiend marktgebied vertegenwaardigen en daarmee een eigen
bijdrage leveren aan de ecanamische antwikkeling.
Kartam hernieuwde ecanamische graei ligt zander twijfel in het perspectief.
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Niemand zal echter precies kunnen vaarspellen af de betrakken versnelling al
zeer nabij is af dat vaar daarbx’aken met een brede basis tat omstreeks 1990
gewacht maet warden.
De Nederlandse ecanamie functianeert aveiigens al enige jaren slechter dan

die van het merendeel van de andere westerse industrielanden.
Nederland zal in het prafiteren van de versnelling, vaaral vaar wat betreft

de aanvangsfase daarvan, vermaedelijk achter biiven bij het O.E.E.S.-gemid-
delde.
Dit andermeer daardat de vermagensverhaudingen in de Nederlandse be-

dijven zeer vergaand verslechterd zijn. Dit verschijnsel draagt, in cambinatie
met het saciaal-palitieke kilmant, bij tat een zekere mate van inflexibiliteit van
de Nederlandse samenleving.
Op wat langer zicht zijn wij zeker aptimistisch vaar wat betreft het herstel

van de ecanamische graei.
Vaar de kamende jaren maet rekening gehauden warden met het vaartdu-

ren van de druk ap de reele inkamens. Het herstel van de trendmatige graei
van de particuliere bestedingen zal nag wel even ap zich laten wachten.

5.2. Het perspectief voor de elektrische apparaten

De technalagische antwikkelingen ap het gebied van de elektranica gaan in
een verbiuffend tempa.
Gesteld kan warden dat de elektranische amwenteling nag maar pas is be-

gannen.
Belangrijke trends die zich daarbij aftekenen zijn andermeer:

— het snel gaedkaper warden van I.C. ‘s (integrated circuits) en van micra-
camputers maakt het magelijk am vaar weinig kasten geheugens en inteffi-
gentie in veel apparatuur in te bauwen

— de betrakken campanenten warden bavendien alsmaar kleiner en vergen
steeds minder energie waardaar het aantal taepassingsmagelijkheden
wardt verruimd

— apparatuur, waarbij zeerhage eisen warden gesteld aan de precisie, kan be-
schikbaar kamen ap een cansumentenpiijsniveau.
Als vaarbeeld hiervan kan genaemd warden de recent ap de Nederlandse
markt gebrachte LaserVisian-apparatuur (beeldplatenspeler).
De beeldplaat wardt afgetast daar een laserstraal. Deze valgt het spaar ap
de plaat met de nauwkeuiigheid van een fractie van een micran terwijl de
plaat draait met een lineaire snelheid in de arde van 30 km/uur.

De cansument zal in de kamende jaren een straam van nieuwe pradukten en
magelijkheden ap zich af zien kamen. De eerste tekenen van deze nieuwe ge-
neratie apparatuur zijn inmiddels zichtbaar gewarden in de varm van de eer-
der genaemde LaserVisian (beeldplatenspeler), de Campact-Disc (audiaspeler
waarbij een plaatje met een daarsnee van 12 cm wardt afgetast met een laser-
straal), de draagbare videarecarder en de hame-camputer. Papulaiiseiing van
de videa-camera, magelijkheden ap het gebied van de ‘elektranische fatagra-
fie’, verdere uitbauw van elektranische spellen, gaedkapere printers, televisie-
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apparaten met geheugens, verruiming van de teletekst-fadiliteiten, enz. kamen
in snel tempa naderbij.
Naast deze antwikkelingen zal het aak technisch mageiik warden am tat

een veel ruimere benutting te kamen Van de bestnande infarmatie-infrastruc-
tuur (uitstaande park TV-antvangers, kabelnetten en telefanieverbindingen).
Veel van deze magelijkheden vergen echter niet alieen technische vaarzienin-
gen maar zullen aak wettelijk geregeld maeten warden.
We denken hierbij bijvaarbeeld nan de magelijkheden van ‘elektranic-mail’

(daar het snel gaedkaper warden van geheugens kamt tekstcammunicatie via
de telefaanlijn binnen ans bereik) en van elektranisch betalingsverkeer.
Met deze karte schets praberen wij duidelijk te maken dat het aantal mage-

lijkheden van de elektranica viijwel anbegrensd is.
Beperkingen vaar het tempa van de realisatie hiervan zijn haagstens gelegen

in de wegen die maeten warden gecreeerd am de nieuwe antwikkelingen in de
samenleving in te passen.
In de cansumentenelektranica zal het aandeel van de nieuwe pradukten

sterk taenemen en hiermee samenhangend het aandeel van de televisie- en
audia-apparatuur afnemen.
De nieuwe pradukten namen ap wereldbasis in 1979 ca. 5% van de markt

van cansumentenelektranica vaar hun rekening.
In 10 jar tijd zal het nandeel van deze nieuwe l)radukten (videarecarders,

campact-disc, laservisian, spellen, hame-camputers, camera’s) apgelapen zijn
tat ca. 40%. Daarnaast zullen angetwijfeld nag nieuwe pradukten beschik-
baar kamen die nu nag niet gecancretiseerd zijn.

Cancluderend kunnen wij stellen dat veel van de in paragraaf 4 genaemde
gunstige factaren aak in de kamende jaren hun invlaed zullen biiven uitaefe-
nen.
Vergeleken met een nantal andere bestedingsmagelijkheden in het vlak van

de duurzame cansumptiegaederen zal de elektranische industrie een relatief
sterk aanbad in de markt kunnen leggen.
Alhaewel de afzet van elektrische apparaten we] degelijk aak de negatieve

invlaed van de verminderde reele inkamens andergaat mag tach verwacht
warden dat de elektiische apparatenvaar deze amgevingsantwikkelingen mm-
der gevaelig zullen zijn dan gemiddeld het geval is bij de duurzame cansump-
tiegaederen.
Dat de elektra-technische industiie, gegeven de uiterst felle internatianale

cancurrentie, aak zijn specifieke uitdagingen kent is een ander verhaal, dat
niet past in de apzet van deze natitie.
Aan de magelijkheden am nieuwe markten te creeren zal het echter zeker

niet antbreken.
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6. Milieubesef in ontwikkeling;
veranderingen in meningen over en de
belangstelling voor het milieuvraagstuk
in Nederland sinds 1970

L.J.M. SCHRLEURS

SAMENVATfLNG

De toename van demaatschappelijke belangsteuing voor demiii tiproblematiek vanaf het niidden
der jaren zestig is sinds 1970 gepaard gegaan met onderzoek natir meningen over en aandacht van
de Nederlandse bevolking voor problemen in bet fysisch milieu. In deze bijdrage wordt bet ver-
loop van de belangstelling van onze samenleving voor bet milieuvraagstuk in de laatste twasif ~
dertien jaar aan de band van de resultaten van deze onderzoeken en opiniepeilingen gescbetst.
Daarbij wordt ingegaan op een aantal methodiscb-technische problemen, waarmee de onderzoe-
ker bij bet vergelljken van gegevens uit zeer uiteenlopende bronnen wordt geconfronteerd.

1. INLEIDING

Het begin van een meer dan incidentele belangstelling voor problemen in het
fysisch milieu kan men zowel voor Nederland als daarbuiten in de tweede heift
van de jaren zestig situeren. Na deze periode, die ook wel als de alarmfase
wordt gekenschetst, krijgt de toenemende aandacht voor het milieuvraagstuk
een extra-stimulans door het verschijnen van het rapport vanMeadows ann de
Club van Rome (Meadows, 1972).
De verhoogde belangstelling voor de milleuproblematiek begint na 1970

haar weersiag te krijgen in het beleid van de overheid en gaat tegelijkertijd ge-
paard met de eerste opiniepeilingen en sociaal-wetenschappelijke onderzoe-
kingen op het betreffende terrein.
In deze bijdrage staan ontwikkellngen in de maatschappelijke belangstelling

voor het milieuvraagstuk in Nederland vanaf het begin van de zeventiger jaren
centraal. Omdat het door de samenleving gepercipieerde belang van de proble-
matiek in principe op diverse, uiteenlopende wijzen kan worden achterhaald,
laten wij in paragraaf 2. enkele relevante indicatoren de revue passeren.
Ons verder beperkend tot de publieke opinie over milieuproblemen als indi-

cator voor de belangstelling van de Nederlandse samenleving voor het milieu-
vraagstuk, wordt ingegaan op de zeer verschillende manieren waarop dit ver-
schijnsel in de afgelopen decennia is gemeten.
In de vierde paragraaf vindt een schetsmatig overzicht plaats van de veran-

deringen in de maatschappelijke aandacht voor de niilieuproblematiek in Ne-
derland.
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De bijdrage wordt afgesloten met een aantal conclusies en een methodisch-
technische discussie over bet volgtijdelijk, diachronisch meten van de be-
langstelling voor het milieuvraagstuk c.q. het milleubesef van de bevolking.

2. INDIGATOREN VOOR DE MAATSCHAPPELIJKE
BELANGSTELLING VOOR HET MILIEUVRAAGSTUK

De aandacht van de samenleving voor miheuproblemen kan op een aantal ma-
nieren worden getraceerd. Zonder volledigheid na te streven noemen wij:
1. historische en politicologische analyses van bet overheidsbeleid en beleids-

maatregelen op bet betreffende terrein naar aard en omvang;
2. inhoudsanalyses van de aandacht voor de milieuproblematiek in publici-

teitsmedia;
3. analyses van milieu-actiegroepen en milieu-organisaties naar aard, omvang

en doelstelling;
4. onderzoek ten aanzien van geregistreerde klachten en andere uitingen met

betrekking tot bet milieu;
5. survey-onderzoek naar meningen, opvattingen, houdingen en gedragingen

van de bevolking in relatie tot bet fysiseb milieu.

De genoemde indicatoren kunnen niet los van elkaar worden gezien, doch zijn
ten nauwste aan elkaar gerelateerd. In figuur 1 wordt dit schematiseb weerge-
geven.
De bevolking reageert op stimuli uit bet milieu of percipieert de fysische

omgeving en de problemen die zich daarin voordoen indirect via de media, ac-
tiegroepen, milieu-organisaties en andere intermediaire kaders. Op grond
daarvan worden — beYnvloed door de eigen situatie — activiteiten ontplooid,
die op bun beurt weer van invloed kunnen zijn op bet milieu.
Een soortgelijk proces speelt zich af bij de overheden hetgeen resulteert in

een bepaald beleid. Dit beleid komt mede tot stand op grond van signalen, die
de overheid recbtstreeks of via intermediaire kaders vanuit de bevolking ont-
vangt (klachten, acties, berichten in media).

Figuur 1. Interrelaties tussen indicatoren.

Intermedjaire kaders
— media
— actiegroepen!

milieuorganisaties e.d.

Milieu
(bodem, water,
lucht, geluid,
natuur e.d.)
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Speelt de bevolking ten aanzien van bet milieu een dubbeirol (ontvanger ~n
instigator van stimuli), dit geldt evenzeer voor de overbeid: enerzijds speelt zij
in op feitelijke veranderingen in bet milieu, op bericbten in de pers, op activi-
teiten van actiegroepen en milieu-organisaties en op veranderingen in de bele-
ving, houdingen en gedragingen van de bevolking; anderzijds zal zij via wetge-
ving, voorlicbting en andere beleidsmaatregelen dit gebeel actief (tracbten te)
belnvloeden.

Mag de voorafgaande schets enigszins statiscb aandoen, de ontwikkelingen in
de maatscbappelijke aandacbt voor bet milieuvraagstuk zijn dit zeker niet.
Binnen deze ontwikkelingen zijn een aantal fasen te onderscbeiden, die aan de
band van Downs’ ‘issue-attention-cycle’-tbeorie als volgt zijn te omscbrijven
(Downs, 1972; Ester en Scbreurs, 1981):

fase 1: pre-probleemfase
Hoewel bet vraagstuk als zodanig reeds bestaat, beperkt de belangstelling

ervoor zich louter tot enkele experts.

fase 2: alarmerende ontdekking en overmatig enthousiasme
Ms gevoig van een aantal dramatiscbe gebeurtenissen of voorspellingen

over ophanden zijnde catastrofen groeit de publieke belangstelling voor bet
probleem snel. Dit groeiend probleembesef gaat volgens Downs gepaard met
een optimistiscb geloof in de oplossing ervan.

fase 3: besef van de maatschappehjke kosten
Deze fase wordt gekenmerkt door een groeiend besef, dat de materi~1e ~n

immateri~1e maatscbappelijke kosten die aan bet oplossen van bet vraagstuk
verbonden zijn veel boger zijn dan aanvankelijk werd geacbt.

fase 4: geleidelUke vermindering van de publieke beiangsteiing
Het idee dat de kosten van bestrijding c.q. oplossing van bet vraagstuk zeer

boog zijn en daaraan gekoppeld dat menzich wellicht zeif ook bepaalde offers
zal moeten getroosten, doet geleidelijk de publieke belangstelling voor bet
probleem verminderen. Dit Ieidt volgens Downs tot cen van de volgende reac-
tiewijzen: ofwel men voelt zich bedreigd door de omvang van bet probleem,
ofwel men voelt zich ontmoedigd doordat een snelle oplossing uitblijft, ofwel
men raakt verveeld door bet probleem.

fase 5: post-probleemstadium
Het maatscbappelijke vraagstuk verscbuift van bet centrum van de publieke

belangstelling naar de periferie en bereikt daarmee bet laatste stadium van de
cyclus.

Toegespitst op de maatschappelijke aandacbt voor de milieuproblematiek in
Nederland kan men stellen, dat de eerste fase de situatie in ons land tot bet
midden der zestiger jaren kenmerkt.
De tweede fase moeten we in de tweede beift van de jaren zestig en bet begin

van de jaren zeventig plaatsen. In die periode verscbeen bet eerste rapport van
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de Club van Rome, werd een aanvang gemaakt met een miuieubeleid en zagen
een groot aantal actiegroepen en milien-organisaties bet eerste daglicbt. De
derde en de vierde fase kunnen we in de laatste tien jaar situeren: bet eens zo
enthousiast opgericbte Ministerie van Volksgezondbeid en Milieuhygi~ne
komt in een relatief steeds moeilijker positie te verkeren, de ‘grote schoon-
maakbeurt’ blijkt geen oplossing voor bet vraagstuk en de louter technologi-
sche ingrepen blij ken onvoldoende soelaas te bieden. Daarnaast richt de pu-
blieke belangstelling zich meer op nieuwe maatschappelij ke problemen als de
werkloosbeidsproblematiek.
Hiermee wil ecbter niet gezegd zijn, dat het milieuvraagstuk volledig naar

de periferie van de publieke belangstelling is verscboven. De problematiek is
dermate veelomvattend en raakt zoveel burgers en maatschappelijke geledin-
gen, dat het post-probleemstadium bij lange na niet is bereikt.

Bij bet banteren van elk van de indicatoren voor de aandacbt van de samenle-
ving voor bet milieuvraagstuk komen metbodiscb-tecbnische problemen om
de boek kijken. In de volgende paragraaf wordt een aantal van deze proble-
men beschreven.
Speciale aandacbt zal bierbij worden gescbonken aan bet meten van de pu-

blieke opinie ten aanzien van de milieuproblematiek.

3. NET METEN VANMILIEUBESEF; ENKELEMETHODOLOGISCHE
OVERWEGINGEN

In de vorige paragraaf zijn enkele indicatoren gescbetst aan de hand waarvan
(ontwikkelingen in) de belangstelling c.q. aandacbt voor bet milieuvraagstuk
kan (kunnen) worden acbterbaald. Genoemd werden analyses van de frequen-

Tabel 1. Geregistreerde telefooiimeldingen van particulieren over verontreiniging en hinder, per
provincie.

Klacbten over

lucbt water geluid bodem overige Totaal

Friesland
1975 36 90 18 34 178
1976 61 102 17 39 12 231
1977 55 107 7 40 26 235
1978 77 122 16 35 30 280
Drentbe
1975 28 18 24 2 18 90
1976 32 13 16 11 20 92
1977 15 3 10 — 14 42
1978 18 16 18 2 17 71
Gelderland
1975 — —. . —. ——-.—- — 2.111
1976 —- —~ — 2.060
1977 . — .- — — — 1.454
1978 — ..i go. — - — 1.386
Noord-Holland11975 (212) (10) (28) (8) 258
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1976
1977
1978/’792
Zuid-Hoiland
Rijnmond
1975
1976
1977
1978
Dordrecbt31975
1976
1977
1978
Zeeland
1976
1977
1978
Noord-Brabant4
1975~
19766
1977
1978
Eindboven
1975
1976
1977
1978

(19)
69
20

(395)
243
212

6.577
6.988
7.005
6.726

408
682

1.692
607

(53) (15)
16 18
76 22

37 969
44 1.097
38 975
28 1.308

10 84
16 82
29 84
30 107

15
24
20

3
9

335 75 130
585 95 180
287 57 132
295 45 161

360 40 337 1.161
412 67 448 1.088
389 17 316 797
263 38 350 518

482
11 424
34 768

13 83 7.679
21 162 8.312
11 154 8.183
— 133 8.195

49 494
63 817
58 1.863
82 805

— . 15
— -27
— 30

100 40 680
90 130 1.080
75 138 689
120 257 876

442
802
415

1.162

2.340
2.817
2.088
2.33 1

De clifers tussen baakjes zijn berekend uit de gemiddelde verdeling over de periode 1-10-’73 tot
1-4-’ 77
2 Meetperiode: 1 april—31 mann.
Ben nantal klacbten is in meerdere rubrieken opgenomen, waardoor bet totaal afwijkt van de

som van de rubrieken.
~Exci. Eindhoven.
Meetperiode: september— december.

6 Meetperiode: januari — oktober.

Bron: Algemene Milieustatistiek 1977— 1978, CBS, 1980.

tie, de omvang en het tijdstip van georganiseerde maatscbappelijke acties —

bierbij kan men zowel denken aan acties van milleugroeperingen als aan be-
leidsmaatregelen van de overheid — en inboudsanalyses van berichten die in
de pers zijn verscbenen. Op deze mogelijkheden gaan wij bier niet verder in;
men raadplege hiervoor bijvoorbeeld ‘Milieu van jaar tot jaar’ van de Centra-
le Raad voor de Milieubygi~ne (een periodieke uitgave van de Staatsuitgeverij)
en Tellegen en Willems (red.) ‘Milieu-aktie in Nederland’ (1978).
Een andere, zij bet meer indirecte mogelijkbeid biedt bet monitoren van

klachten bij offici~le instanties (Schreurs, 1979: 88).
Uit tabel 1 blijkt, dat zulk een registratie niet in geheel Nederland plaats-

vindt of heeft plaats gevonden, dat klacbten ten aanzien van een aantal milieu-
componenten niet overal worden gemonitored of dat een specificatie van de
onderscheiden klachten ontbreekt. Daarnaast moete:n deze gegevens ook om
een andere reden met de nodige voorzicbtigbeid worden gebanteerd. Mensen
die klagen zijn vaak niet representatief voor de groep, buurt, stad of regio
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waaruit zij woortkomen en boeven niet noodzakelijkerwijs meer hinder bij de-
zelfde mate van milleuverontreiniging te ervaren als de anderen (zie o.a.
McKennell, 1970; Samuels, 1971; Weinstein, 1976). Ze wijken in een aantal
opzichten, zoals beroep en inkomen van bun medeburgers af. Hiermee wil
ecbter niet gezegd zijn, dat de klacben onterecht zijn. Uit onderzoek in de ge-
meente Uitboorn kwam bijvoorbeeld naar voren, dat bet aantal klachten per
wijk, gecorrigeerd voor bet aantal buisboudens in die wijken, in grote mate
overeenstemde met de omvang van luchtverontreiniging in de betreffende
buurten (Van Hattum e.a., 1980).
Een mogelijkbeid om een goed beeld te krijgen van de publieke aandacbt

voor en ervaring met (aspecten van) de milieuproblematiek vormt bet onder-
vragen van een representatieve steekproef uit de bevolking. Doch ook bij dit
zogenaamde survey-onderzoek kan men met de nodige problemen worden ge-
confronteerd. Deze bebben onder andere betrekking op de omscbrijving en
operationalisering van bet begrip milieu, de formulering van de vragen en de
volgorde waarin deze aan de respondent worden voorgelegd.
Uit een ori~nterende studie van Van der Meer e.a. (1977) onder een aantal

burgers en ambtenaren bleek dat bet begrip milieu op uiteenlopende wijze
wordt ingevuld. Over bet algemeen werden er evenveel alle aspecten omvatten-
de definities gegeven als opsommingen van mogelijke bedreigingen van bet
milieu. Bij de opsomming van de verscbillende aspecten viel een aantal punten
op (Van der Meer, 1981: 9):
— de onaantastbare eerste plaats van de lucbt-, bodem- en watervervuiling;
— bet nagenoeg gebeel ontbreken van geluidsbinder;
— de onduidelijke positie van zwerfvuil: door sommigen op de eerste plaats
gezet, door anderen uitgesloten; bovendien aangemerkt als wel binderlijk,
maar niet bedreigend;

— de opvatting over veiligheid en kans op calamiteiten: wel bedreigend maar
niet binderlijk, en daarnaast door sommigen niet als groot probleem ge-
zien.

Ook uit eigen onderzoek is gebleken, dat ‘lawaai’ nauwelijks als een vorm van
milleuverontreiniging wordt bescbouwd (ILBO/Veldkamp, 1981: 27).
Ads belangrijke aspecten van de problematiek kwamen naar voren:

— de vervuiling van lucht, water en bodem;
— afval van fabrieken en industrie;
— afval op straat (bondepoep);
— keracentrales en bun afvalprodukten;
— uitlaatgassen van auto’s.

Voorts bleek, dat de invulling van bet begrip milieuvervuiling afhankelijk is
van plaatselijke omstandigbeden.
Dat een~n ander ook tijdsgebonden is, kan worden gelilustreerd aan bet ge-

geven, dat in een grootschalig milieu-onderzoek in de Rijamond (G.M.O.,
1976) waaii’an bet veidwerk in bet begin van de jaren zeventig werd gehouden
in een lijst met vijftig aspecten van de omgeving bet woord bodem (-verontrei-
niging) totaal ontbreekt.
Werden in bet voorafgaande de termen belangstelling en aandacbt voor bet
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milieuvraagstuk gebanteerd, in bet sociaal-wetenscbappelijk en pubileke opi-
me-onderzoek is sinds meer dan een decennium bet l,egrip ‘milieubesef’ inge-
burgerd. (Zie o.a.: C.R.M., 1970; Scbreurs en Nelissen, 1975 en 1977; Ester,
1979; Van der Meer, 1981).
Onder milieubesef wordt bet gebeel van opvattingen over de bescherming,

bet bebeer en de aantasting van bet leefmilieu, alsmede de daarmee samenban-
gende gedragsdisposities verstaan (Scbreurs en Nelissen, 1975: 10).
De inhoud van bet begrip milieubesef is ruimer dan belangstelling c.q. aan-

dacbt alleen en omvat naast cognitieve en evaluatieve ook gedragsdispositio-
nele (conatieve) elementen. Bij de operationalisering van milieubesef treedt
tussen de verschillende onderzoekers de nodige divergentie op.
Scbreurs en Nelissen (1975) onderscbeiden binnen het begrip een boudings-

en een bandelingsgeneigdbeidsaspect, terwijl bet woord milieu in ruimere zin
wordt opgevat (fignur 2).

Figuur 2. Aspecten van milleubesef.

Ester (1979) werkt bet begrip in navolging van de eerder genoemde auteurs
op dezelfde wijze uit, maar beperkt zich tot bet natuurlijk leefmilieu.
Van der Meer (1981) beeft de mate van milieubesef bij de bevolking aan de

band van een viertal indices gemeten. Ms eerste index banteerde bij de vraag
naar bet belang van de milieuproblematiek in vergeiji king met andere maat-
schappeflike problemen. De tweede index voor milieubesef wordt gevormd
door een attitude-scbaal, die betrekking beeft op bet relativeren van milieu-
problemen. Deze scbaal werd reeds eerder gebruikt in bet Geintegreerd Mi-
lieu-onderzoek in de Rijnmond (G.M.O., 1976). Als derde index voor bet be-
lang dat men aan de problematiek becbt is een combinatie van vragen geban-
teerd over de noodzaak, die men ervaart om bepaalde aspecten van bet milieu-
vraagstuk op te lossen. De vierde index betreft de mate waarin men bet milieu

ATTITUDE — BESEF MILIEU

—— _ I Natuurlijk
leefmilieu I

I
Artificieel I

leefmilieu I

I I I—

I I
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banteert als cognitieve coderingsdimensie bij bet waarnemen van de omge-
ving. Deze index kan worden aangeduid als milieusaillantie of milieugevoelig-
beid.
Omdat de operationalisering van Van der Meer bet nauwst aansluit bij de

grote verscbeidenbeid, waarmee milieubesef vanaf 1970 in Nederland is geme-
ten, zullen wij zijn indeling tot uitgangspunt maken bij de beschrijving van de
ontwikkeling in bet milieubesef van de Nederlandse bevolking in de afgelopen
twaalf & dertien jaar. De onderzoeksmatige aandacbt beeft zich daarbij door-
gaans op het natuurlijk milieu (water, bodem, lucbt, geluid, flora en fauna)
gericbt.

4. MILIEUBESEF IN ONTWIKKELING

4.1. Inleiding

In deze paragraaf zullen aan de band van een negental uiteenlopende bronnen
veranderingen in bet milieubesef van de Nederlandse bevolking vanaf 1970
worden getraceerd. In tabel 2 is weergegeven, welke bronnen bet in concreto
betreft.
Tabel 2, Geraadpleegde bronnen.

Titel Jaar Jaar Auteur/
Veidwerk Pubilcatie Instantie

Miieubesef 1970 1970 Mm. C.R.M.
Gelntegreerd
Milieuonderzoek
F.E.M..enqu&es

1972
1973— 1978

1976
1973— 1978

OIL._Rijomond
Veldkamp/Marktond.

Zorgen vQor Morgen 1974/1975 1975 S.M.O.
Sociaal-Cultureel
Rapport 1975/1980 -- - 1982 S.C.P.
Milieubesef en
Milieugedrag 1977 1979 Ester/IvM.
Attitude en Milieu
gedrag 1978 1981 Van der Meer
Longitudinaal
Milieubelevings
onderzoek 1980/1981 1981 ILBOYVe1dkamp
Milieu en Economie 1982 1982 - Intomart

Bij bet schetsen van de veranderingen zullen de door Van der Meer (1981)
onderscbeiden indices (a. belang; b. relativering; c. noodzaak tot oplossing; d.
saillantie) als leidraad worden gebanteerd. Dat dit niet altijd mogelijk is, zal in
bet navolgende blijken. Tevens zal naar voren komen, dat verschillen in de
vraagstelling en in de onderzocbte populatie een vergelij king van de onder-
zoeksresultaten ernstig kunnen bemoeiij ken.

4.2. Het belang van het milieuvraagstuk

Ret belang van de milleuproblematiek wordt in de hierboven genoemde stu-
dies op zeer verscbillende wijzen geregistreerd.
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In bet Geintegreerd Miieuonderzoek (G.M.O.) werd de respondenten ver-
zocbt veertien op losse kaartjes omscbreven maatscbappelijke problemen te
rangscbikken. Bij de FEM-enqu&es werd telkens een identieke, open vraag
gesteld naar bet belangrijkste en bet op ~n na belangrijkste probleem, waar-
mee Nederland te maken heeft. Ook Van der Meer confronteerde zijn respon-
denten met een aantal op kaarten vermelde vraagstukken, zij bet dat bet bier
maar elf problemen betrof, vroeg bun de drie belangrijkste daaruit te selecte-
ren om vervolgens binnen deze drie een rangorde naar belangrijkbeid ann te
geven. In bet Longitudinaal Milieubelevingsonderzoek werd zowel naar bet
absolute als naar bet relatieve belang van maatscbappelijke vraagstukken ge-
vraagd; bet absolute belang werd via een vijfpuntsscbaal gemeten, terwiji bet
relatieve belang via een daaraan voorafgaande open vraag naar de drie belang-
rijkste problemen van onze samenleving werd achterhaald. In de Intomart-en-
qu&e tenslotte dienden de ondervraagden bet belang van de milieuproblema-
tiek tegen dat van de werkloosbeid af te wegen. In de overige onderzoeken
werd een soortgelijke vraag niet gesteld of werden de uitkomsten ervan niet
gerapporteerd.
De diversiteit in vraagstelling maakt bet op ~n lijn brengen van de onder-

zoeksresultaten uit de periode 1970 1982 nagenoeg onmogeiik. Een gnnstige
uitzondering betreft bet tijdvak september 1973 tot september 1978. In die pe-
node beeft Veldkamp Marktonderzoek in opdracbt van bet Financi~el-Econo-
miscb Magazine (FEM) een tiental metingen naar conjunctuurbeleving en
-verwacbtingen onder wisselende steekproeven (N= Ca. 600) uit de Nederland-
se bevolking verricbt, waarbij een identieke vraagstelling inzake bet belang
van maatscbappelijke vrangstukken aan de respondenten is voorgelegd.
De resultaten van deze enqu~tes worden in figuur 3 weergegeven.
Met de trend in figuur 3 stroken ook andere onderzoeksresultaten:

— in bet Geintegreerd Milieu-onderzoek (veldwerk 1972) kenden zowel de
respondenten uit de Rijnmond als die uit bet Noordzeekanaalgebied aan
milieuverontreiniging de belangrijkste plants toe; de steekproef uit de tota-
le Nederlandse bevolking zet weliswaar gezondbeid op de eerste en milieu-
verontreiniging op de tweede plants, docb deze verscbijnselen zijn nauw bij
elkaar betrokken waardoor nauwelijks van een afwijking kan worden ge-
sproken. Beide problemen bebben qua belangsteuing een duidelijke voor-
sprong op de overige (voorgeselecteerde) vrangstukken binnen de nationale
samenleving;

— bij Van der Meer (veldwerk 1978) komt — na verwijdering van vraagstuk-
ken die in de andere onderzoeken niet aan de ondervraagden zijn voorge-
legd — bet belang van de milleuproblematiek na bet werkgelegenbeids-
vrangstuk en problemen rond criminaliteit en misdaad op de derde plants.

Wanneer wij ons beperken tot bet als zodanig door de bevolking ervaren be-
langrijkste maatscbappelijke probleem, dan wordt bet in bepaalde mate mo-
gellik de trend in deze belangsteuing tot 1982 door te trekken. Hierbij zij op-
gemerkt, dat de gegevens uit 1980/81 niet zijn ontleend aan een representatie-
ye steekproef uit de Nederlandse bevolking, doch ann aselecte steekproeven
uit een viertal contrasterende gemeenten (ILBO/Veldkamp, 1981). Voorts,
dat de data uit 1982 afkomstig zijn uit een telefoniscbe enquete (N = 501),
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Tabel 3. Het relatieve belang van het Milieuvraagstuk vanaf1973 (percentages belangr~kste pro-
bleem).

Milieu Werkgele-
genbeid

Inflatie/
lonen!

Woning-
nood

Crinilna
liteit

prijzen

sept.’73 27 8 15 11 1
jan.’74* 3 6 6 2 —

mei ‘74 14 14 14 5 7
okt.’74 7 31 16 4 7

FEM! jan. ‘75 3 58 9 1 3
Veldkamp mei ‘75 3 57 7 3 3

sept.’75 3 58 6 1 1
mei’76 3 47 9 1 1
jan.’78 4 53 2 2 3
sept.’78 1 53 2 3 3

V.d. Meer 1978** 8 37 15 5 17
ILBO 1980 6 40 12 4 3
Intomart 1982*** 12 25 — — —

* Zie NB 2 bij figuur 3.
** Zie voor atird van de vraagstelling de voorafgaande pagina’s.
~ Dit is een scbatting op grond van de uitkomsten van de vraag naar bet relatieve belang van

milieu en werkgelegenbeid t.o.v. elkaar en bet percentage aandeel van beide problemen t.a.v.
bet totani der vraagstukken.

waarin een afweging werd gevraagd van twee maatscbappelijke vrangstukken
(Intomart, 1982).
Uit figuur 3 en tabel 3 kan, zij bet met enigevoorzicbtigbeid, worden gecon-

cludeerd dat bet niilieuvraagstuk — na in bet begin van de zeventiger jaren een
toppositie te bebben ingenomen — zich qua relatief belang bandbanft bij de
vier A vijf issues, die door de samenleving als belangrijk worden bescbouwd.
Er zijn zelfs enige — zij bet vage — aanwijzingen voor een toename van bet re-
latieve belang van milienprobiemen in de afgelopen jaren.
Een en ander zegt overigens niets over bet absolute belang van de problema-

tiek. Uit bet Longitudinaal Miieubelevingsonderzoek (ILBO/Veldkamp,
1981) blijkt, dat bet absolute belang van bet milieuvraagstuk, naast dat van
andere problemen, door de bevolking veel boger wordt gesteld.

4.3. Bezorgdheid over en relativering van milieuproblemen

Ms tweede index voor veranderingen in bet milieubesef van de Nederlandse
samenleving bebben wij de begrippen ‘relativering’ c.q. ‘erkenning’ van ml-
lienproblemen geintroduceerd.
Het begrip relativering van bet milieuvraagstuk is ontleend ann bet Geinte-

greerd Milieuonderzoek (O.L. Rijnmond, 1976) en werd daar ook wel aange-
duid met ‘probleemontkenning’.
Relativering c.q. probleemontkenning vormt een tegenpool van erkenning

van en bezorgdbeid over milieuproblemen. Hoe deze relativering en bezorgd-
beid ten aanzien van de milieuproblematiek zicb in de laatste elf A twaalf jaar
beeft ontwikkeld wordt thans geschetst.
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Tabel 4. Bezorgdheid over milleuvervuiing in Nederland, 1970—1980.

Maakt zicb zorgen over
milleuvervuiling 1970 1975 1980

— zeerveel 18,7 15,8 18,1
— veel 23,8 23,6 27,6
— tameiik veel 28,0 33,9 34,2
— weinig 21,0 21,4 16,2
— belemaal niets 8.5 5,3 3,9

(N= 1510) (N= 1545) (N= 1595)

Bron: Sociani Cultureel Rapport 1972, S.C.P.

In bet Sociaal Cultureel Rapport 1982 (S.C.P.) wordt een overzicbt gegeven
van de mate waarin de bevolking zich zorgen mankt over milieuvervuiling in
1970, 1975 en 1980. De gegevens van 1970 zijn ontleend aan de eerdergenoem-
de Milieubesefenquete, welke in opdracbt van bet toenmalig Ministerie van
CRM werd uitgevoerd.
Tabel 4 toont de resultaten.
Vergelijkt men de gecombineerde percentages zeer veel/veel evenals die van

weinig/helemaal niets op de drie tijdstippen, dan lijkt de bezorgdbeid tussen
1970 en 1980 enigszins te zijn toegenomen. Of dit ook geldt voor de pendant
van de bezorgdbeid, te weten bet relativeren van miuieuproblemen moet uit de
bierna volgende gegevens blijken. In de vier milieu-onderzoeken, waarin ann
bet relativeringsprobleem aandacbt is besteed (G.M.O., 1976; Ester, 1979;
Van der Meer, 1981; ILBO/Veldkamp, 1981), wordt met attitudescbalen ge-
werkt. Omdat deze schalen divergeren qua aantal en formulering van de items,
zijn de resultaten niet direct vergelijkbaar.
Desalniettemin is er een mogelijkheid tot zinvolle vergeiiking van enkele af-

zonderlijke items.
In ale vier de studies komt bijvoorbeeld als onderdeel van de relativerings-

schaal bet item ‘al dat praten over milieuproblemen maakt de mensen meer
ongerust dan nodig is’ voor. Een vergelij king van de scores op dit item in de
vier onderzoeken levert bet in tabel 5 gegeven beeld op.
Concludeerde Van der Meer nog enkele jaren geleden, dat de mensen in ab-

solute zin meer doordrongen waren geworden van de ernst van de milienpro-
blematiek (Van der Meer, 1981: 144), de laatst bescbikbare gegevens laten de-
ze conclusie — ondanks de beperkingen van bet materiaal — niet gebeel toe.
Om meer duidelijkheid te krijgen bebben xvii naar overig vergelijkingsmate-

Tabel5. VergelUking van resultaten m.b.t. ontkenning van mileuproblemen in vier onderzoeken.

Onderzoek Mee eens Mee oneens

G.M.O. (veidwerk ‘73) 45% 13% 42%
Ester (veidwerk ‘77) 33% 17% 51%
V.d. Meer (veidwerk ‘78) 36% 9% 55%
ILBO (veidwerk ‘80) 44% 16% 40%
ILBO (veldwerk ‘81) 44% —
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Tabel 6. Vergeijiking van resultaten inzake miieurelativering vanaf 1977 (percentage (helemaal)
eens).

Item Ester ‘77 V.d. Meer ‘78 ILBO ‘80 ILBO ‘81

— Als we goed willen verdienen 35% 44% 25% 29%
zuUen we nu eenmaal wat milieu
problemen op de koop toe moe-
ten nemen.

— bet probleem van de milleuver- 28% 34% 35% 35%
vuiling wordt wel wat overdre
yen.

— de meeste mensen die voortdu- — 51% 52% 50%
rend kiagen over milieuvervui
ling. zijn de mensen die altijd en
overal iets op aan te merken beb
ben.

— bet probleem van milieuvervui- 24% — 23% 20%
ling is eigenlljk maar een stok
paardje van een aantal mensen.

riaal gezocbt. Dit bebben wij gevonden in enkele relativeringsitems bij Ester,
Van der Meer en bet ILBO/Veldkamp-onderzoek, docb bet betreft slecbts de
periode 1977— 1981 (tabel 6).
Met uitzondering van de scores ten aanzien van het eerste relativeringsstate-

ment scbijnen de antwoorden op de overige items erop te duiden, dat de ont-
kenning van de milieuproblematiek in de laatste vijf jaren niet of nauwelijks is
toe- of afgenomen.

4.4. Opvattingen over maatregelen tegen milieuproblemen

De derde index voor milleubesefwordt gevormd door metingen over de nood-
zank en wenselijkbeid om de milieuproblematiek tot een oplossing te brengen
en door bet als (on-)voldoende kwalificeren van maatregelen, die tegen milieu-
verontreiniging worden genomen.
Het Sociaal Cultureel Planbureau legt aan een representatieve steekproef

van N=ca. 1500 personen iedere vijf jaar de vrang voor of men vindt dat er
genoeg tegen milienvervuiling wordt gedaan.
Tabel 7 geeft de percentuele verdeling van de antwoorden weer over bet tijd-

yak 1970 tot 1980.
Het aantal mensen dat vindt dat er teveel tegen milieuverontreiniging wordt

gedaan neemt in de ioop van de jaren weliswaar toe, docb daar staat weer te-

Tabel 7. Wordt er genoeg tegen de milleuvervuiling gedaan?

1970 1975 1980

te veel 0,5% 1,7% 2,3%
genoeg 12,3% 25,9% 22,3%
teweinig 87,2% 72,4% 75,3%

Bron: S.C.P., Sociaal Cultureel Rapport, 1982.
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Tabel 8. Meningen over maatregelen van diverse actores tegen milieuverontreiniging.

Industrie Overbeid Mensen Zeif

teveel 1% 1% 1%
voldoende 11% 24% 7%
te weinig 76% 61% 88%
weet niet 13% 15% 5%

Bron: Ester, 1979.

genover dat ook bet percentage, dat de mening is toegedaan dat er te weinig
gebeurt, na een terugval in 1975 vijf jaar later weer is toegenomen.
Differeniieert men de betreffende vrang naar onderscbeiden actores, dan le-

vert dit voor 1977 bet beeld op dat in tabel 8 is weergegeven.
De differentiatie naar diverse actores levert een veel genuanceerder beeld

op, dan met de vraagstelling van bet SCP wordt bereikt. Met name de opinies
over de rol van de individuele burgers zijn opvallend te noemen.
Pleegt men een berberekening van de percentages na weglating van de cate-

gone ‘weet niet’, dan komen de percentages voor de overheid grotendeels
overeen met de SCP-gegevens over 1975; die voor de industrie liggen dan op
bet SCP-niveau van 1970 (!).

Hoewel de onderzoeksresultaten van Van der Meer (1981) door een anders-
soortige vraagstelling niet met de bovenstaande te vergelti ken zijn, geven xvii
en toch enkele weer, omdat bij een differentiatie annbrengt naar onderdelen
van de totale milieuproblematiek (tabel 9).
Hoewel een vergelij king tussen deze gegevens en die van bet SCP en Ester

moeilijk is te maken, kan men de nicbting van de percentages van Van der
Meer overeenstemimend noemen met die van de andere twee studies. Dit geldt
te meer, indien men bedenkt dat geluidsoverlast nauwelijks als milieupro-
bleem wordtgezien (zie par. 3) en de betreffende percentages dus eigenlijk niet
in de bescbouwing moeten worden betrokken.

Tabel 9. Noodzaak tot oplossing van milleuproblemen (1978; N= 927).

noodzakeijk

Een oplossing is:

gewenst niet zo niet nodig kan niet
belangrijk

— bet onnodig sterven van

dieren 73 21 2 3 1
— verdwijnen van

plantensoorten 67 24 4 3 2
— bodemvervuiling door

industrieel afval 69 26 2 3 1
— Iucbtvervuiling door

scbadelijke stoffen 67 26 3 3 1
— geluidsoverlast 38 47 10 5 1

Bron: Van der Meer, 1981.
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4.5. Andere indices voor ontwikkelingen in miieubesef

In de vorige paragranf werd als vierde index voor milieubesef onderscbeiden:
de mate waann een persoon bet milieu als cognitieve coderingsdimensie ban-
teert bij bet waarnemen van de omgeving.
Deze index, ook wel milieusaillantie of milleugevoeligheid genaamd, is wel-

iswaar zeer relevant, doch in dit kader voor ons bij nader inzien niet bruik-
baar, omdat bij alleen in de studie van Van der Mee:r (1981) is gebruikt. Verge-
lijkingen in de tijd zijn daarom niet mogelijk. Dit geldt wel voor andere indi-
ces als offerbereidheid en milleurelevante activiteiten.
Zowel in bet GMO (1972), door Ester (1977) als in bet Longitudinaal Mi-

lieubelevingsonderzoek (1980) werd een nagenoeg overeenkomstige attitude-
scbaal gebanteerd, die de mate meet waarin mensen bereid zijn (financiele) of-
fers te brengen om de milleuverontreiniging een halt toe te roepen. Een verge-
lij king van de percentuele verdeling van de scores op deze offerbereidheids-
scbaal leert, dat de milieu-offerbereidbeid op deze wijze gemeten in bijna een
decennium nauwehiks is vemanderd.
Consultatie van andere bronnen m.b.t. offerbereidheid leert dat:

— in 1970 34% van de ondervraagden niet bereid was voor bet beboud van
een gezond leefmilieu fmanci6le offers te brengen, bijna 30% biervoor
minder dan f 10,— over had, terwijl 37% bereid was tot een financi~el of-
fer van meer dan f 10,— (CRM, 1970);

— in 1974/1975 de meerderbeid van de Nederlandse bevolking van mening
was, dat bet zich getroosten van bepaalde offers ten beboeve van bet milieu
niet ten koste mag gann van de stijging van bet cigen inkomen en de werk-
gelegenbeid (S.M.O., 1975);

— in 1982 74% bet acceptabel vindt om loon af te moeten staan om de milieu-
verontreiniging te bestrijden en 85% bereid is om meer voor een liter benzi-
ne te betalen om bet loodgehalte daarin te verminderen (Intomart, 1982).

De boge percentages uit de Intomart-enqu~te moeten naar onze mening wor-
den toegesebreven ann de aard van de vraagstelling: bij de vraag naar bet inle-
veren vanloon werd in de introductie over ‘iets minder loon’ gesproken; bij de
prijsstijging van de (schonere) benzine werd bet bedrag van 3 cent per liter ge-
noemd.
Op grond van bet bovenstaande moet de voorzicbtige conclusie worden ge-

trokken dat de offerbereidheid tussen 1970 en 1982 nauwelijks is veranderd:
ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking blijft, naar men zelf meedeelt,
bereid enigszins substanti6le financiele offers voor de bestrij ding van milieu-
problemen te brengen.
Hoewel bet mogelijk is deze schets van ontwikkelingen in bet milleubesef

van de Nederlandse bevolking in bet laatste decennium aan de band van ande-
re indices als actiebereidheid (G.M.O.; Ester, Van der Meer;
ILBO/Veldkamp) en milleugedragingen (Van der Meer, 1974 en 1978; Ester,
ILBO/Veldkamp) te continueren, zien xvii hiervan af. Screening van bet be-
treffende materiani leert ons, dat de toegevoegde waarde van een dergeljike
operatie als laag moet worden bestempeld. De verscbillen in vraagstelling c.q.
operationalisering van de variabelen zou ons tot welhaast onvemantwoord
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kunst- en vliegwerk, om niet te spreken van halsbrekende acrobatische toeren
dwingen.

5. CONCLUSIES EN DISCUSSIE -

Tien jaar geleden publiceerde Anthony Downs een theoretiscb model, met be-
huip waarvan bij een antwoord trachtte te geven op de vraag, waarom een
maatschappelijk probleem op bet ene tijdstip in bet centrum van de publieke
belangsteuing staat en op een volgend tijdstip qua aandacht naar de periferie
is verdwenen, terwijl bet probleem als zodanig niet is opgelost. In bet model,
door de auteur de ‘issue-attention’ cyclus genoemd, onderscheidt hij vijf sta-
dia in de publieke belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken. Deze
stadia of fasen werden in paragraaf 2 besproken.
Downs beeft verder aangegeven, welke kenmerken maatscbappelijke

vraagstukken moeten bebben om de gehele cyclus te doorlopen.
Als kenmerken noemt bij (Ester en Schreurs, 1981:155): -

1. de meerderheid van de bevolking wordt niet direct en in zeer geringe mate
door bet vraagstuk getroffen;

2. bet vraagstuk genereert sociale regelingen die grote voordelen met zich
meebrengen voor de meerderbeid of een invloedrijke minderbeid van de be-
volking;

3. bet vrangstuk heeft niet langer — of geen — intrinsieke opwindende kwali-
teiten.

Ook de maatscbappelijke aandacbt voor de milieuproblematiek in Nederland
laat zich in termen van Downs’ model bescbrijven. Ult een vijftal mogelijke
indicatoren, ann de band waarvan deze belangstelling kan worden bescbreven,
kozen wij voor de publieke opinie over en de publieke belangstelling voor bet
milieu, ook wel milleubesef genanmd. Het milieubesef van de Nederlandse be-
volking is sinds 1970 op uiteenlopende wijzen in opiniepeiingen en sociaal-we-
tenscbappelijke onderzoeken gemeten. Als indices voor milleubesef werden
door ons gebanteerd:
— bet gepercipi~erde belang van miuieuproblemen;
— relativering van en bezorgdbeid over bet vraagstuk;
— opvattingen over (de noodzank van) milieubeleidsmaatregelen;
— offerbereidheid m.b.t. bet milieu.

Traceren wij met behuip van deze indices vemanderingen in bet milieubesef
van de bevolking in bet laatste decennium, dan blijkt in de ogen van de Neder-
lander bet relatieve belang van het milieuvraagstuk te zijn afgenomen: na een
toppositie tot begin 1973 neemt de problematiek thans qua belangstelling on-
geveer de vierde plants in. Het absolute belang van bet vrangstuk blijft ecbter
boog: bet percentage mensen dat milieuproblemen zeer belangrijk vindt ligt in
1981 boven de zeventig (ILBO/Veldkamp, 1981).
De bezorgdbeid over milienproblemen ligt, na een afname in 1975, in 1980

boger dan in 1970. De mate waarin bet vrangstuk wordt gerelativeerd is ten
aanzien van tien jaar geleden redelijk constant, boewel ook bier een daling in
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bet midden van de jaren zeventig kan worden geconstateerd. Het aantal perso-
nen, dat de noodzaak tot bet nemen van mantregelen tegen miuieuproblemen
onderscbrijft, is in 1980 geringer dan in 1970 doch hoger dan in 1975. Boven-
dien blijkt, dat een differenti~ring naar actores (overbeid, industrie, de men-
sen zell) in deze geen overbodige luxe is (Ester, 1979). De milieu-
offerbereidheid tenslotte ligt tien jaar na bet veldwerk (1972) van bet GeNnte-
greerd Milieu-onderzoek (O.L. Rijnmond, 1976) in 1982 op bet zelfde peil;
ook nu weer valt een tijdelijke teruggang rond 1975 — 1976 waar te nemen.
Op grond van de zojuist bescbreven onderzoeksresultaten kan slecbts in be-

perkte mate van een afname in bet milienbesef van de Nederlandse bevolking
sinds 1970 worden gesproken. Weliswaar wordt bet relatieve belang van bet
milieuvraagstuk lager ingescbat dan tien jaar geleden, de andere indices doen
veel eerdereen redelijk constante mate van milieubesef vermoeden. De tot drie
keer toe waargenomen terugval van bet milieubesef in de periode 1975 — 1977
in vergelij king met 1970— 1972 ~n 1980— 1982 vormt zelfs een indicatie voor
een — zij bet lichte — opleving van de publieke belangstelling voor de milieu-
problematiek in de afgelopen drie A vier jaren. Dit zon betekenen, dat de ont-
wikkeling van de aandacbt voor bet miuieuvraagstuk niet conform bet door
Downs gescbetste stramien verloopt.
Deze afwijking ten aanzien van zijn eigen model werd ook door Downs zelf

reeds bevroed. Als argumenten waarom bet aannemelijk is, dat bet milieu-
vraagstuk niet naar de periferie van de publieke belangstelling zal verdwijnen,
noemt de auteur:
a. bet milieuvraagstuk is meer zicbtbaar en bedreigend dan veel andere sociale

problemen;
b. milieuverontreiniging bedreigt een ieder en niet slecbts een kleine minder-

heid;
c. bet mileuvraagstuk beeft geleid tot een grote priv&industrie die gespeciali-

seerd is in bestrijdingstechnologie~n.
Deze industrieen — Downs spreekt zelfs van een ‘environmental-industrial
complex’ zullen er zeker zorg voor dragen dat de publieke belangstelling
voor bet milieuvrangstuk niet wegebt.

d. bet milieuvraagstuk is dermate veelomvattend, dat er altijd wel aspecten
van de ‘issue-attention’ cyclus zullen doordringen.

Deze argumenten komen ons redelijk plausibel voor.

Ondanks bet streven onzerzijds om de bovenstaande conclusies niet met een al
te grote stelligheid te poneren, bestaat bet gevaar dat ann de resultaten een
grotere bardheid wordt toegekend dan op grond van bet beschikbare materi-
aal vemantwoord is. De onderzoeken waaraan de gegevens zijn ontleend ver-
schillen inimers naar:

a. wijze van steekproeftrekking en omvang van de steekproef;
b. aard van de vraagstelling: algemene versus specifieke vragen; open versus

gesloten vragen; enkelvoudige vraagstelling versus scbaalconstructies;
c. bet aantal antwoordcategorie~n per relevante vraag;
d. de volgorde van de vragen;
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e. presentatie van bet onderwerp van onderzoek;
f. benaderingswijze: mondeling, schriftelijk, telefoniscb.

Hoezeer deze onderzoeksaspecten de resultaten (kunnen) beYnvloeden, hebben
wij wat betreft onderzoek nanr geluidshinder elders beschreven (Scbreurs,
1979: 89, 90).
Werkt de onderzoeksopzet reeds door bij bet vergelijken van studies die in

ongeveer dezelfde periode (zijn) worden uitgevoerd, dit geldt a fortiori wan-
neer bet een vergelij king van onderzoeksresultaten in de tijd betreft.
Voor een longitudinale, diachroniscbe analyse van (veranderingen in) de be-

langstelling voor een maatscbappelijk vrangstuk is bet banteren van een nage-
noeg identieke vraagstelling een eerste vereiste.
Manr ook de omvang van de steekproef, de wijze van steekproeftrekking en

de benaderingswijze dienen zoveel mogelijk overeen te stemmen.
Van de door ons gehanteerde bronnen voldoen alleen de SCP-gegevens over

culturele veranderingen in Nederland (Sociaal Cultureel Rapport, 1982) en de
Veldkamp/IFEM-enquetes aan deze criteria.
Beide bronnen maken bet mogelijk op redelijk betrouwbare wijze netto-

veranderingen in milieubesef, d.w.z. veranderingen in de marges (op groepsni-
veau) aan te geven.
Wil men naast veranderingen op groepsniveau ook ontwikkelingen op mdi-

vidueel niveau achterhalen ~n verkiaren, dan zal in bet onderzoek noodzake-
lijkerwijs van een vaste steekproef (een panel) gebruik moeten worden ge-
mankt. Het enige ons bekende Nederlandse voorbeeld op bet gebied van de
milleuproblematiek is bet reeds eerder geciteerde Longitudinaal Milieubele-
vingsonderzoek van ILBO/Veldkamp (1981).
Ter illustratie van de toegevoegde waarde van panelonderzoek laten xvii en-

kele resultaten uit dit onderzoek, dat een metbodiscb-techniscbe doelstelling
bad en om die reden van een ad-hoc-panel (geen panelwerving e.d.) gebruik
maakte, tot slot de revue passeren.
Toegespitst op veranderingen in milieubesef kon over een periode van

slecbts zeven maanden (november 1980 tot juni 1981) worden vastgesteld dat:

— bet absolute belang van de milieuproblematiek zowel op groeps- als op in-
dividueel nivean significant is toegenomen.
De resultaten van de controlegroepen wezen uit dat bier niet van een syste-
matiscbe vertekening sprake was;

— dit absolute belang naar woonplnats sterk kan verscbillen;
— bet relatieve belang van de vier onderscheiden milleucomponenten (water,
bodem, lucbt, geluid) naar gemeente is gedifferentieerd en in een kort tilds-
bestek kan vemanderen;

— mensen, die aan de kwaliteit van bet milieu of op de onderscheiden compo-
nenten een lager waarderingscijfer toekennen, bet milieuprobleem vaker
belangrijk gaan vinden. Met betrekking tot lucht was reeds anngetoond,
dat dit waarderingscijfer ten nauwste met de feitelijke vervuilingsgraad van
de lucbt sansenhing;

— de schaalscores op de relativeringsscbaal op individueel niveau drastisch
konden wijzigen zonder dat dit op groepsniveau tot significante verande-
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ringen aanleiding hoefde te geven. (Individuele vemanderingen kunnen el-
kaar opheffen);

— eenzelfde opmerking ten annzien van de milieuofferbereidbeid kan worden
gemankt.

Beperkt men zich louter tot bet acbterbalen van veranderingen in niilieubesef
op bet niveau van de bevolking door wisselende representatieve steekproeven
dezelfde vragen herbaald te laten beantwoorden, dan wordt de mogelijkbeid
ontnomen om ann te geven welke respondenten met welke kemnerken (oplel-
ding, leeftijd, inkomen, woonplaats, regio e.d.) bet de facto betreft. Het aan-
reiken van concrete bandvaten voor milieu-beleidsmaatregelen wordt daar-
door uiterst moeilijk.
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7. Non-response en de rol van de
interviewer daarbij

A. ZIJDENBOS

SAMENVNITING

Non-response is een veelvuldig onderzocht verschijnsel in het markt- en opinie-onderzoek. De
meeste studies hebben tot dusverre betrekking gehad op de relatie tussen respondent en non-
response.
Non-response laat zich evenwel ook verkiaren door de interviewereffecten en de interactie

interviewer-respondent. In dit artikel wordt nader ingegaan op de relatie tussen weigeringsnon-
response en socio-economische en psychologische kenmerken van de interviewer.
Voorts wordt aandacht besteed aan de non-response op inkornen als zijnde een representant

van taboe-vragen en de rol van de interviewer hierbij.

1. INLEIDING

De non-response in mondelinge enqu~tes neemt nog steeds toe. Onderzoeken
met een response van 65% zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.
Non-response kan men in twee hoofdcategorie~n indelen, te weten ‘niet mee
willen werken (doorgaans weigeringen in al zijn gradaties)’ en ‘onbereikbaar-
heid (niet thuis)’.
Aan het non-response fenomeen zijn al vele studies gewijd, zowel vanuit de

universitaire- als vanuit de marktonderzoekwereld. Bij de meeste van deze stu-
dies wordt de nadruk gelegd op de eigenschappen van de te ondervragen per-
soon. Zo stelt ‘t hart (1) vast, dat de urbanisatiegraad van de woonplaats van
de respondent een sterk verkiarende factor is en dat het aantal weigeraars ho-
ger is bij ouderen en vrouwen dan bij jongeren en inannen. Deze uitkomsten
worden mm of meer bevestigd door Inter/view (2), die daarbij ook constateert
dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen het weigeren en de sociale kias-
se; hoe hoger de sociale kiasse, des te groter de kans, dat men weigert.
Ook het onderwerp van het onderzoek speelt een belangrijke rol. Zo is de

non-response in onderzoeken, waarbij een maatschappelijk probleem aan de
orde wordt gesteld aanzienlijk lager dan bij onderzoeken over bijvoorbeeld fi-
nanci~1e zaken.
Als men al deze non-response studies bekijkt, blijkt er tot dusverre relatief
wemig aandacht te zijn besteed aan de rol van interviewer, terwiji toch alge-
meen bekend is, dat — onafhankelijk van de al eerder geconstateerde samen-
hangen — de ene interviewer beter ‘binnen komt’ dan de ander.
De oorzaak van het feit, dat er zo weinig studies deze kant van de non-

response hebben belicht, ligt mijns inziens enerzijds aan het feit dat men niet
altijd bereid is informatie te verstrekken over de grootte en samenstelling van
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het enqu~teursapparaat* en anderzijds omdat men niet over een geschikt on-
derzoekkader beschikt om dergeiike studies uit te voeren.

Zoals bekend is de rol van de interviewer echter wel degelijk belangrijk bij het
verkrijgen van informatie. Durbin en Stuart (3) stellen bijvoorbeeld vast, dat
ervaren interviewers aanzienlijk beter binnenkomen dan onervaren, terwiji
Berent (4) stelt dat de ideale interviewer een ‘pedante schoohneester moet zijn
die gauw binnenkomt’. Dit laatste is uiteraard makkelijker gezegd dan in de
praktijk uit te voeren.
Op een heel andere wijze hebben Van den Berg en Vermunt (5) aangetoond,

dat er verband bestaat tussen de wijze, waarop men de respondenten benadert
(b&invloedt) en het ‘succes’ dat men hiermee behaalt.

Voorzover bekend is er weinig gepubliceerd over de invloed van de intervie-
wer, met andere woorden, waarin verschilt de interviewer die weinig weigerin-
gen tegenkomt van degene die juist vaak met weigeringen wordt geconfron-
teerd.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de socio-economische kenmerken

van de interviewer in relatie tot het aantal weigeringen.
Ook wordt de beantwoording van een representant van een taboevraag (de

inkomens-vraag) aan de orde gesteld. Ook voor deze vraag wordt de rol van
de interviewer aan de orde gesteld.

2. HET ONDERZOEKMODEL

Het Woningbehoeften-onderzoek 1981 (WBO 1981) is de basis geweest voor
deze studie. Ten behoeve van dit onderzoek zijn er inhet nainar 1981 door het
NIPO, INTOMART en de NSS in totaal 81789 adressen bezocht, waaruit
58973 volledige gesprekken tot stand zijn gekomen. De response was derhalve
72,1%.
De populatie werd gevormd door personen van 18 jaar en ouder. De namen

en adressen van deze personen zijn mmddels bemiddeling van het CBS door de
gemeenten z~1f geleverd.
Alle interview(st)ers zijn kort voor aanvang van het veidwerk mondeling

geinstrueerd, terwiji voorts alle respondenten een introductie-brief hebben
ontvangen.
Voor de volledigheid vermelden wij dat de non-respondenten van het najaar

1981 (eerste golf) in het voorjaar 1982 herbezocht zijn. De gerealiseerde
response na twee veldwerkgolven was 80,2%.

1k merk op dat dit resultaat aanzienlijk hoger is dan gebruikeiik bij monde-
linge enqu~tes; dit vindt zijn oorzaak in het feit dat:
— het onderwerp voor de respondenten interessant is (huisvestingsprobleem)
— de interview(st)ers mondeling geinstrueerd zijn; dit werkt response-
verhogend

— de respondenten vooraf een aankondigingsbrief hebben ontvangen; ook dit
heeft een positieve invloed op de response.

* Zo wordt bet niet als een pr~ beschouwd als men veel studenten als enqu&eur in dienst heeft.
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Aan de eerste veldwerkgolf hebben 667 NSS interview(st)ers deelgenomen; ge-
middeld hebben zij 41 (met een minimum van 21) adressen bezocht. Per inter-
viewer zijn de volgende gegevens berekend:

— weigeringspercentage ~ aantal weigeringenaantal bezochte adressen -x 100%)

— onbereikbaarheidspercentage
aantal adressen waar men niet thuis is

aantal bezochte adressen X 100%)

— non-response op inkomensvragen
— non-response op ‘bedragen’-vragen, zoals huur, koopsom, huursubsidie,
huurgewenningsbijdrage

— overige particle non-response.

In dit artikel beperk ik mu tot het weigeringspercentage en de non-response op
inkomensvragen.

In juni 1982 is vervolgens aan deze interviewers een schriftelijke vragenlijst
toegezonden. In de vragenlijst waren naast de socio-economische vragen ook
vragen opgenomen over het werken als interviewer (wijze van werken, aantal
gesprekken per maand, enqu&eren bij andere bureaus, enz.).
Voorts hebben wij aan de interviewers de S.I.G.-schaal (6) voorgelegd. Dit

is de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag. Deze meet onder andere assertief
gedrag; een eigenschap die mijus inziens belangrijk is om succesvol als inter-
viewer te kunnen opereren.

In totaal zijn 535 volledig ingevulde vragenlijsten teruggestuurd. De non-
respondenten bleken op de in dit artikel aan de orde gestelde variabelen niet
significant af te wijken van de respondenten.

3. WEIGEREN BIJ ENQU~TES

Er is al geconstateerd dat het weigeren bij enqu&es in sterke mate samenhangt
met de urbanisatiegraad van de woonplaats van de respondent. Desalniette-
mm spelen ook andere factoren een rol. Teder hoofd van de buitendienst van
een marktonderzoekbureau kan vertellen dat interviewer A ‘overal’ binnen-
komt en interviewer B (voorzover hij/zij nog in dienst is) ‘nergens’. Als men
naar het ‘waarom’ vraagt, moet men doorgaans het antwoord schuldig blij-
yen. Het blijkt in de praktijk lang niet altijd te liggen aan uiterlijke vriende-
lijkheid of verzorging. De vraag is dan ook welke factoren w~l en welke g~n
rol spelen bij het realiseren van gesprekken. Het zal duidelijk zijn dat inzicht
in deze problematiek kan leiden tot een effectievere werving van interviewers
en kwaliteitsverhoging van het veldwerk.

De totale non-response in de eerste golf van het WBO 1981 was over drie bu-
reaus gemeten 28,9%; waarvan 15,4% ‘wil niet meecloen’ (weigeringen, e.d.).
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De overige non-response heeft als oorzaak het feit dat men niet heeft kunnen
meedoen vanwege 3 x niet thuis, ziekte, werkzaamheden, etc.

De navolgende resultaten hebben betrekking op het niet mee willen doen
(voortaan het weigeringspercentage genoemd).

3.1. Geslacht en leeftild van de interviewer

In een eerste analyse is aandacht besteed aan de relatie tussen leeftijd/geslacht
en het weigeringspercentage. De resultaten van deze analyse tonen aan dat
leeftijd eeii dominantere factor is dan geslacht. Interview(st)ers boven de 40
jaar worden significant niinder vaak geconfronteerd met weigeringen dan hun
jongere c-ollega’s, hetgeen hieronder wordt geYllustreerd:

totaal
mannen
totaal
jonger dan 40 jaar
40 jaar of ouder

vrouwen
totaal
jonger dan 40 jaar
40 jaar of ouder

totaal weigeringspercentage gemiddeld
minder 10-20% 20% of weigerings-
dan 10% meer percentage
HORIZONTAAL GEPERCENTEERD

535=100% 28 44 28 15,4

98=100%
27=100%
71=100%

437=100%
223=100%
214= 100%

33 48 19 13,9
26 33 41 17,3
35 54 11 12,6

27 43 30 15,8
23 40 37 17,2
31 45 24 14,3

1k merk op dat mannen boven de 40 jaar succesvoller zijn dan vrouwen boven
de 40. Op grond van dit onderzoekmateriaal is moeilijk vast te stellen wat
hiervan de oorzaak is.
Er zijn evenwel indicaties dat juist de wat oudere interviewers (55 jaar en

ouder) nauweii ks worden geweigerd.
Zij ogen blijkbaar vertrouwd en men ziet in hen mogelijk een (groot)vader-

fignur aan wie men met een gerust hart informatie kan en/of wil verstrekken.

3.2. Schoolopleiding van de interviewer

Men zou verwachten dat er een samenhang bestaat tussen het schooloplei-
dingsniveau van de interviewer en het weigeringspercentage. Op grond van dit
onderzoek kan zulks nauwelijks worden aangetoond.
Interview(st)ers met een hogere schoolopleiding hebben nauwelijks een la-

ger weigeringspercentage dan degenen met lagere schoolopleiding.

3.3. Interview-ervaring

Durbin en Stuart (3) stelden vast dat ervaren interviewers een hogere response
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(minder weigeringen) hadden dan minder ervarenen. Dit resultaat wordt door
dit onderzoek bevestigd getuige het volgende overzicht:

gemiddeld %
in dienst sedert weigeringen
1980/1981 17,4
1978/1979 16,4
1976/1977 15,2
1975 of eerder 11,4

Op grond van deze uitkomsten kan men de conclusie trekken dat er in een en-
queteursapparaat sprake is van de ‘survival of the fittest’, met andere woor-
den de besten (qua response) blijven over.

Interviewers met veel weigeringen vallen vanzelf af. Enerzijds omdat het zeer
ontmoedigend is om steeds voor gesloten deuren te komen, anderzijds omdat
men daardoor weinig verdient; doorgaans worden interviewers namelijk be-
taald op basis van stukloon.

3.4. Assertiviteit

Naast socio-economische kenmerken spelen ook andere factoren een rol in het
succesvol opereren als interviewer. Uiteindelijk wordt het leggen van een ef-
fectief contact in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop men de
respondenten weet te overtuigen. Er is dus sprake van interactie tussen inter-
viewer en respondent. De vraag is nu of er een instrument is dat op enigerlei
wijze dit interpersoonlijk contact kan meten, zodanig dat het een voorspellen-
de waarde heeft ten aanzien van het slagen in het leggen van contacten.

Daartoe is aan alle interviewers de Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag voor-
gelegd, voorzover het de items betrof die betrekking hadden op de dimensies
‘uiten van onzekerheid en eigen ontoereikendheid’ en ‘jezeif kenbaar maken:
contact leggen, mening geven’. In totaal moest men op 23 items scoren.
De items besonden uit situatieschetsen, waarvan men op een 5-puntsschaal

moest aangeven hoe gespannen men zich zou voelen als zo’n situatie zich voor
zou doen. Per dimensie is een Likert-(somscore)schaal geconstrueerd, die
bestond uit vijf klassen, te weten:
1 (zeer ontspannen)
2
3
4
5 (zeer gespannen).

Voor de weigerings-problematiek heb ik mij beperkt tot de dimensie ‘jezeif
kenbaar maken: contact leggen, mening’. De items van deze schaal benaderen
namelijk het meest de veldsituatie.
De relatie tussen enerzijds het weigeringspercentage en anderzijds de mate

van gespannenheid is als volgt:
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percentage van de
mate van gespannenheid interviewers, met een
bU het leggen van weigeringspercentage
cbntacten van meer dan 20%
zeer ontspannen (score 1) n = 106 25,5
neutraal (score 2/4) n = 369 26,3
zeer gespannen (score 5) n = 60 38,3

totaal n=535 27,5

Interviewers die zich op de schaal ‘contact leggen’ als ‘zeer gespannen’ laten
kwalificeren worden gemiddeld met significant meer weigeringen geconfron-
teerd dan zij die op de schaal ‘neutraal’ of ‘zeer ontspannen’ scoren.

Op grond van dit resultaat kan men van interview(st)ers, die op deze schaal als
‘zeer gespannen’ worden gekenmerkt reeds in een vroegtijdig stadium voor-
spellen of hij/zij relatief vaak of relatief weinig met weigeringen zal worden
geconfronteerd.

4. DE NON-RESPONSE BIJ INKOMENSYRAGEN

Het zal duidelljk zijn dat een interviewer niet alleen beoordeeld kan en mag
worden op het feit dat hij of zij makkelijk binnenkomt.
Er spelen ook andere factoren een rol. Een van deze factoren is het krijgen

van response op ‘gevoelige’ informatie. Hieronder kan men informatie ver-
staan waarop mm of meer een taboe heerst. Een van deze taboe-onderwerpen
is ‘geld’ en dan in het bijzonder het ‘inkomen’. Niet iedereen is genegen daaro-
ver informatie te verstrekken. Maar ook hier kan men zich weer afvragen,
waarom de ene interviewer w~1 die informatie krijgt die een ander niet krijgt.

1k wil wel opruerken, dat inkomens-vragen een representant van ‘gevoelige’
vragen is, maar niet de representant. De beantwoording op vragen over een
ander taboe-onderwerp (bijv. sexualiteit) kan wel eens een heel ander beeld te
zien geven.

4.1. Algemeen

In hetWBO 1981 werd naar het exacte bedrag aan netto-inkomen gevraagd; er
is dus niet gevraagd naar inkomensklassen. De non-response op de inkomens-
vraag was, ondanks de begeleiding en interesse in het onderwerp toch nog
32,7%. 1k merk wel op dat deze non-response bestaat uit de componenten ‘wil
niet zeggen’ en ‘weet niet’; deze laatste categorie komt nogal vaak bij zelfstan-
digen voor.
Per interviewer is nagegaan hoe vaak hij /zij een inkomensvraag moest stel-

len (voor de respondent z~lf, zijn/haar partner en/of zijn/haar thuiswonende
kinderen). De (non)response op inkomensvragen is uiteindelijk op intervie-
wer-niveau ingedeeld. De aldus berekende inkomens-response coefficient
(I.R.C.) was gemiddeld 0,172.
De interviewers zijn ten aanzien van de beantwoording in twee klassen inge-
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deeld, te weten ‘relatief hoge response op inkomen’ en relatief lage response
(rep. 58% en 42%).

4.2. Urbanisatiegraad

De belangrijkste variabele die de non-response op irLkomen verklaart is de ur-
banisatiegraad van de woonplaats van de respondent. Hoe kleiner de gemeen-
te des te hoger is de non-response. In onderstaande tabel wordt dit duidelijk
getilustreerd:

totaal urbanisatiegraad woonplaats
interviewer*

response op inkomensvragen steden platteland
relatief hoog 50 61 49
relatief laag 42 39 51

totaal 100% 100% 100%
n= 535 399 136
i.r.c. 0,172 0,163 0,199

* In vrijwel alle gevallen was de woonplaats van de respondent geiik aan de woonplaats van de
interviewer.

Er zijn mijns inziens drie redenen om deze verschillen te verklaren:
a. Op het platteland is men meer gesloten dan in de grote stad; om die reden

zal men ook niet responderen op dergelijke taboe-vragen.
b. Omdat de interviewer in dezelfde gemeente woont als de respondent, ken-

nen zij elkaar nogal vaak ook al is dat doorgaans alleen van naam en van
gezicht. Het feit dat men door een mm of meer bekende wordt ondervraagd
zal bij de respondent een zekere seliroom teweeg brengen.

c. Op het platteland wonen veel agrari~rs en het is bekend dat zij hun inko-
men vaak niet weten.

Enerzijds komt men dus op het platteland gemakkelijker binnen dan in de
grote stad, maar anderzijds krijgt men aanzienlijk minder informatie op ‘ta-
boe’-vragen.

Eenzelfde soort tegenstelling ziet men ook bij de wijze waarop de responden-
ten benaderd worden. Interviewers die doorgaans telefonisch afspraken ma-
ken hebben een groter aantal weigeringen, maar daarentegen behalen zij een
hogere response op inkomensvragen dan interviewers die doorgaans de zg.
‘overval’-methode toepassen (i.r.c. resp. 0,123 en 0,180).

4.3. Geslacht/leefti)’d

Het blijkt dat vooral oudere mannen een hoge response op inkomen behalen.
Een verklaring voor deze uitkomst is moeilijk te geven.
Het zou kunnen zijn dat men in hen een soort vader-fignur ziet in wie men

vertrouwen heeft (zie ook 3.1). Kortom, in deze zal de leeftijdsverhouding
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respondent/interviewer vermoedelijk een heel belangrijke rol spelen.

De i.r.c.-resultaten waren:
mannen — totaal n= 98 0,149

jongerdan40jaar n= 27 0,163
4Ojaarofouder n= 71 0,144

vrouwen — totaal n = 437 0,178
jongerdan4ojaar n=223 0,172
40jaarofouder n=214 0,184

Oudere vrouwen scoren relatief laag op inkomensvragen. 1k heb de indruk —

en dat is ook door sominigen van hen bevestigd — dat zij het erg vervelend
vinden om naar bet inkomen te vragen. Met andere woorden er is bier niet al-
leen sprake van een taboe bij de respondent, maar ook bij de interviewer. Na-
der onderzoek zou deze hypothese evenwel moeten bevestigen.

Uit het onderzoek blijkt de non-response op inkomensvragen nauwelijks sa-
men te hangen met opleiding, ervaring en assertiviteit.

5. CONCLUSIES

1. Bij de contactiegging tussen interviewer en respondent spelen dde factoren
een rol:
— de medewerking van de respondent
— de interviewer
— de interactie tussen de respondent en de interviewer.

Het non-response verscbijnsel is tot dusverre voomamelijk geanalyseerd van-
uit de respondent. Uit de tot dusverre uitgevoerde studies komt naar voren dat
de mate van non-response, veroorzaakt door weigeringen, samenhangt met de
urbanisatiegraad van de woonplaats, de sociale kiasse van de respondent en de
interesse in bet te onderzoeken onderwerp.
De mate van weigeren hangt evenwel ook samen met bepaalde socio-
economisehe en psychologisehe eigenscbappen van de interviewer.

Uit de onderbavige studie blljkt dat leeftijd, interview-ervaring en assertief ge-
drag sterk samenhangen met de mate waarmn men met weigeringen wordt ge-
confronteerd.
Op grond van deze resultaten zal het in de toekomst mogelijk worden reeds

vooraf in zekere mate te voorspellen of een interviewer op dit aspect (confron-
tatie met relatief veel weigeringen) wel of niet succesvol zal opereren.

2. Denon-response op inkomensvragen is hoog op bet platteland. Dit wordt in
hoge mate veroorzaakt door de geslotenheid van de ‘plattelander’ en het feit
dat de interviewer de respondent vaak kent ook al is het alleen maar van ge-
zicht.
In veel mindere mate dan bij de non-response door weigeringen spelen
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socio-economiscbe en psychologische kenmerken van de interviewer bierbij
een rol.

NOTEN

1 .Hart, H. ‘t: Selektieen zelf-selektie van informanten in enqu~tes, Amsterdam 1974.
2.Inter/viewgroep: Rondje non-response van de inter/viewgroep, Amsterdam 1978.
3.Durbin, J. en A. Stuart; Differences in response ratesof experienced an inexperienced intervie-
wers; Journal of the Royal Statistical Society. A 114, 1951, pp 163-205.

4.PauI H. Berent op het ESOMAR-Congres, Evian 1962 (Interviewer recruitment and Training).
5.Gerda van den Berg en met Vermunt, weigeringen bij enqu&es, Jaarboek van de Nederlandse
Vereniging voor Marktonderzoeker, 1980.

6.S.I.G.-schaal; Schaalvoor InterpersooniikGedrag, copyright 1980, Swets en Zeitlinger B.V. te
Lisse.
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8. Marktonderzoek: een onmisbaar
instrument bij de introduktie van nieuwe
produkten

C.J.M. POOTERS

SAMENVATTING

Dit artikel geeft een systematisch overzicht van de verschillende fasen die de produktontwikkeling
doorloopt en de taak en functie, diemarktonderzoek binnen elk van deze fasen vervult. Als voor-
beeld is gekozen voor ‘DRIEHOEKWASBUILTJES’, dat eind 1981 op de Nederlandse markt is
geintroduceerd. Het produkt wordt gevolgd vanaf het eerste conceptonderzoek tot en met de situ-
atie ongeveer een half jaar na introductie. Een totale periode van ongeveer 7,5 jaar produktont-
wikkellng.

1. INLEIDING

In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de taak en functie die markt-
onderzoek vervult als onmisbaar instrument in het proces van produktontwik-
keling en de uiteindelijke introductie van nieuwe produkten. Een constatering,
die zowel geldt voor introducties in de consumentenrnarkt als in de industri~le
markt. Succesvolle produktintroducties zijn in deze moeilhjke economische
tijd voor elke ondememer van levensbelang.
Immers falen kost veel geld en de (financiele) speelruimte van fabrikanten is

beperkt!
Dat marktonderzoek een belangrijk hulpmiddel kan zi.jn om de kans op fa-

len te verkleinen, is niet alleen een mooi verkooppraatje van bureaumensen.
Systematisch onderzoek in alle stadia van het produktontwikkelingsproces is
bittere noodzaak.

Ads voorbeeld om een en ander toe te lichten, is gekozen voor ‘DRIEHOEK
WASBUILTJES’, een wasmiddel dat eind 1981 op de Nederlandse markt
geintroduceerd is. Uit een enqu~te van het levensn-uiddelenvakblad ‘Distri-
food’, kwam naar voren dat de introductie van dit produkt naar de mening
van de handel de meest succesvolle van 1981 was. (1)
Vanaf het allereerste begin in het ontwikkelingsproces, is dit produkt mid-

dels marktonderzoek begeleid en ook nu, na de introductie worden nog steeds
op een systematische manier marktgegevens verzameld. De methoden en tech-
nieken van onderzoek, die daarbij zijn toegepast, zijn uiteraard niet alleen
voorbehouden aan onderzoek voor wasmiddelen. Ook bij andere produkten
in de consumentensfeer en de industriele markt zijn vergelijkbare procedures
mogeiik.

1k dank de fabrikant van ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’, Kortman &
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Schulte b.v. te Veenendaal* enerzijds voor bet ter beschikking stellen van alle
onderzoeksmateriaal en anderzijds voor het kritische commentaar naar aan-
leiding van bet eerste concept van dit artikel.

In bet produkt-.ontwikkelingsproces en bet daarmee veelal gepaard gaande,
begeleidende onderzoek k~n een viertal fasen worden onderscheiden (3), na-
melijk:
— produkt — idee — onderzoek
— produkt — concept — onderzoek
— produkt — ontwikkelings — onderzoek
— produkt — acceptatie — onderzoek

In dit artikel zal met name worden ingegnan op de laatste drie fasen. Niet dat
de eerste fase minder interessant zou zijn, maar extem marktonderzoek is in
deze fase niet zo systematisch aan bod geweest. Intern marktonderzoek, mid-
dels een zorgvuldige analyse van de markt ~n de noodzaak technische oplos-
singen te vinden voor fosfaatvervangers (i.v.m. de wetgeving voor fosfaathou-
dende wasmiddelen), vormden de basis voor bet idee een nieuw wasmiddel te
ontwikkelen met soda als belangrijkste bestanddeel.
Daarnaasl bleken de produkt-idee-fase en de concept-fase vfij ongemerkt in

elkaar over te vloeien. Steeds weer werd de behoefte gevoeld interne inzichten
te toetsen aan de wensen en behoeften van de doelgroep van strak~: de Neder-
landse huisvrouw.

Vervolgens zullen we stilstaan bij bet moment van introductie, oktober 1981
en wat er daarnamet bet produkt gebeurd is. Dat onderzoek daarbij eveneens
een belangrijke functie heeft vervuld, zal de lezer niet vreemd voorkomen na
bet doorlezen van dit verhaal.
Alvorens echter op de gehanteerde onderzoekmethoden en -tecbnieken bin-

nen elk van de onderscheiden fasen in te gaan, zal allereerst een korte beschrij-
ving worden gegeven van de wasmiddelensituatie in Nederland alsmede van de
specifieke produkteigenschappen van ‘DRIEHOEKWASBUILTJES’.

2. WASMIDDELENSITUATIE IN NEDERLAND

In Nederland beschikken ca. 3.9 miljoen huishoudens over een trommel-
wasmachine (wasautomaat). Per huishouding worden per jaar in deze trom-
melwasmacbines gemiddeld bijna 100 wassen op temperaturen van 600 C en
hoger uitgevoerd. Het volume aan wasmiddelen dat daarbij jaarlijks wordt ge-
bruikt, kan worden geraamd op ca. 60.000 ton. Deze temperatuurbeperking is
in zoverre van belang, dat ‘DRIEHOEKWASBUILTIES’ tot op dit moment
(ten tijde van bet schrijven van dit artikel) alleen gebruikt kon worden voor
macbine-wassen van 600C of hoger en derhalve niet voor wassen op 30-400C
in de machine. Een aspect, dat enige marktbeperkingen heeft, maar waaraan
gezien de technische problemen, die men daar in 1981 nog mee bad, niet bet

* Door een interne reorganisatie is de naam in de loop van dit jaar gewijzigd in Kortman
Redipro b.v.
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hoofd kon worden geboden.
Binnen deze afgebakende totale markt opereert een groot aantal aanbieders

met als belangrijkste merken: All, Ariel, Dash, Dixan, Dobbelman, Omo en
Witte Reus. Fosfaatloze en fosfaatarme wasmiddelen zoals Klok C5, Kiok
Hagelwit en Tricel badden marktaandelen, die nauweiiks iets voorstelden in
de totale wasmiddelenmarkt. Bovendien badden fosfaatloze wasmiddelen bet
negatieve image, dat ze nauweiiks schoon wasten.

3. DRIEHOEK WASBUILTJES - EEN INNOVATIE

In bet ondernemingsbeleid van Kortman & Schulte b.v. is een wezenlijke
plants ingeruimd voor produktinnovatie, d.w.z. bet ontwikkelen van werke-
lijk nieuwe produkten.
Vanuit deze beleidsfilosofie begon men in de eerste belft van de jaren ‘70 te

denken over de mogelijkheden om een nieuw fosfaatvrij wasmiddel te ontwik-
kelen. De afdeling Research en Development meende dat een formule zou
kunnen worden ontwikkeld voor een volstrekt nieuw, op soda gebaseerd
wasmiddel. Een nadeel van bet gebruik van soda bestond ecbter uit bet achter-
biiven van kalk- en magnesiumaanslag op bet wasgoed en in de wasmachine.
Dit aspect vereiste een bebandeling met een niildzure fractie. De indruk
bestond dat beide elementen gecombineerd moesten worden in ~n wasmiddel,
wilde bet concept overlevingskansen bezitten. Op basis van een uitwerkingvan
verschillende mogelijkbeden (tabletten, toverballen, etc.) werd niteindeiik ge-
kozen voor bet wasbuiltje. Dit is een verpakte dosering voor ~n wasbebande-
ling, waarin bet mild-zure en bet alkalische bestanddeel van elkaar gescbeiden
zouden zijn. Een bijzondere lijmiaag moest ervoor zorgen dat bet alkalische
gedeelte pas in bet water zou kunnen komen nadat bet milde zuur zijn werk
bad gedaan. De wijze waarop bet wasmiddel werkt, maakt bet onmogeiik om
voor te wassen. Een activiteit, die in de 70-er jaren op grote scbaal door huis-
vrouwen werd verricbt. Deze werkwijze van bet wasmiddel kan zowel in posi-
tieve zin worden uitgelegd (minder waterverspilhing) als in negatieve zin (miii-
dere vlekverwijderung).
Dat de nieuwbeid van bet concept (zowel in tecbn:ische zin als in communi-

catieve zin naar de consument toe) zonder twij fel van invloed is geweest op de
aard en omvang van bet onderzoeksprogramma is een constatering die zeker
voor de hand ligt.

hnm~iers aide andere wasmiddelen bestonden tot de introductie van ‘DRIE-
HOEKWASBUILTJES’ uit poeder, dat in bet doseerbakje van de wasmachi-
ne door de huisvrouw gebruikt kon worden. Pas de introductie van de vloeiba-
re wasmiddelen, eind 1982 (Vizir en Sil) bebben een nieuwe dimensie aan bet
wasmiddelengebruik toegevoegd.
Ten beboeve van de produktontwikkeling was een aantal basisvoorwaarden

geformuleerd, waarann bet nieuwe wasmiddel zou moeten voldoen.

Het wasmiddel zou:
— fosfaatvrij moeten zijn
— even goed moeten wassen als een fosfaatboudend wasmiddel
— in de wasautomaat gebruikt moeten kunnen worden
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— een voor de consument aanvaardbare prijs moeten bebben (gerekend per
wasbeurt en in vergelij king tot fosfaatboudende wasmiddelen).

Ann de introductie van ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ is in totnal bijna een
periode van 7 jaar ontwikkelingswerk en voorbereidingen vooraf gegann, met
een totaal geinvesteerd bedrag van 17 miljoen gulden. Op de plnats en functie
van onderzoek danrbinnen zal nu worden ingegann.

4. ONDERZOEK TER VOORBEREIDING VAN DE INTRODUCTIE

In bet onderzoek dat voornfging nan de introductie van ‘DRIEHOEK WAS-
BUILTJES’ op de Nederlandse markt, kan een drietal fasen worden onder-
scheiden, nameiik:
1. bet concept-onderzoek, waarin een veelbeid van afzonderlijke elernenten
onderzocht moest worden teneinde rencties van consumenten op een voile-
dig nienwe manier van wassen na te gnan;

2. bet produktontwikkelingsonderzoek, dat inzicbt moest verschnffen in de
werking van bet wasbuiltje, de ‘performance’ van bet wasmiddel aismede
aspecten als verpakking, merknaam en communicatie-nitingen;

3. het produkt-acceptatie-onderzoek, waaxin het uiteindelijke antwoord op de
vrnag moest worden verkregen of bet produkt levensvatbnar was in de Ne-
derlandse marktsituatie.

Deverschillende onderzoeksvormen, die binnen elk van deze fasen nan bod
kwanien, zullen in deze pnragrnaf in bet kort de revue passeren. Dnarbij is
niet gekozen voor een behandeling, waarin elk onderzoekstype diepgnand
wordt beschreven naar vorm en inhoud, maar voor een opsomining van de
aspecten die onderzocht zijn en de stapsgewijze voortgang naar bet mo-
ment van introductie. Gezien de omvang van bet onderzoeksmnteriaal zal
een en ander niet anders dan in vogelvlucht ann de orde kunnen komen.

4.1.Het concept-onderzoek

Middels een nantal kwalitatieve onderzoeken (diepte-interviews met huisvrou-
wen) werd gestart met bet verzamelen van gegevens omtrent de behoefte ann
informatie over een fosfnatvrij wasmiddel in verschillende verschijningsvor-
men (bolletjes, tabletten, etc.), de preferentie van consumenten en de elemen-
ten die bijdragen tot die preferentie. Uit deze eerste fase werd al snel duidelijk,
dat op een uitgebreide manier informatie moest worden gegeven over de wer-
king van het wasmiddel, waaronder: oplossen, verdelen, doseren, voorwas- en
hoofdwaswerking. Als mandvoorwnarden voor acceptatie kunnen worden ver-
meld (aspecten die in latere fasen op uitgebreidere schaal onderzocht en ge-
kwantifxceerd zijn):
— bet middel moet schoon wassen
— de offerbereidheid voor bet milieu lijkt niet groot (zowel v.w.b. de eerste
mnndvoorwaarde als t.n.v. de prijs, die men bereid is te betalen voor een
fosfaatvrij wasmiddel)
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Een ander aspect, dat nadere onderzoeksgegevens vereiste, was een inventari-
satie van bet doseergedrag van huisvrouwen: gebeurt dat middels het doseer-
bakje of recbtstreeks in of op de trommel. Uit een kwantitatief gebruiksonder-
zoek kwam vast te staan, dat bet rechtstreeks doseren in of op de trommel
reeds op uitgebreide schaal voorkwam, met name bij wasmachines die als bo-
venlader getypeerd kunnen worden. Deze bevinding was van groot belang
voor de verdere ontwikkeling van het produkt (i.c. de wasbuiltjes).

In een volgende fase werden de reacties van consumenten op de verpakkings-
vorm (een zich openend sachet) en bet gebruik (minitest in een proefwasserij)
vastgelegd, waarbij de gegevens zijn verkregen middels observatie, interviews
en groepsdiscussies.
In deze fase werd een bevestiging gevonden van eerdere constateringen, dat

men bet gebruiksgemak waardeert en het fosfaatvrije karakter ondergeschikt
is aan bet wasresultaat. De prijs van bet wasmiddel en de temperatnurbeper-
king (600C of boger) worden als belangrijke nadelen gezien. Immers dit
laatste aspect vereist de aanwezigheid van een tweede wasmiddel binnen elke
huishouding (voor de bonte en fijne was op lagere temperaturen). De aanwe-
zigbeid van meerdere wasmiddelen binnen een gezin werd middels een pantry-
check (telefoniscb ~n mondeling) nog separaat onderzocbt. Hieruit kwam
naar voren, dat driekwart van de huishoudingen wasmiddelen uit 2 of meer
seginenten (wit, bont of fijn) in huis heeft, met een gemiddelde van 2,3
wasmiddelen/merken.

Tenslotte bestond het concept-onderzoek uit een aantal afzonderlijke, meer
kwalitatief gerichte deel-onderzoeken, waarin werd nagegaan in boeverre bet
mogeiik is de consument met een beperkte boeveelbeid informatie de werking
en bet gebruik van bet wasmiddel duidelijk te maken. Tevens werd daarbij ge-
tracht een relatie te leggen tussen de variabelen: begrip van de werking en ge-
bruik en de acceptatie van bet wasmiddel. De belangrijkste conclusie was, dat
bet geven van extra informatie over bet produkt zowel bet begrip als de accep-
tatiegraad verhogen. Dat een korte tekst daarover niet voldoende is en ook bet
gebruik van tekeningen niet bijdraagt tot een beter begrip, bemoeiijken bet
communicatie-beleid. De elementen, die in de conimunicatie naar voren moe-
ten worden gebracht, zijn een combinatie van convenience en fostaatvrije en
niet elk van deze aspecten afzonderlijk.
Ondanks de communicatieve problemen, bleek nit een ‘in-home-test’

(waarin huisvrouwen gedurende 2 weken met bet testprodukt wasten), dat er
duidelijk sprake is van een leerproces dat zich vrij snel voltrekt. Huisvrouwen
waren reeds na een eerste ervaring met bet wasmiddel in staat om bet produkt
bij een tweede keer bijna routinematig te gebruiken. Deze constatering is van
groot belang voor bet promotionele plan tijdens en na de introductie (samp-
ling), waarop in bet vervolg nog zal worden teruggekomen.

Op basis van de resultaten van de onderzochte elernenten in de conceptfase
(fosfaatvrij, verpakkingsvorm, temperatuurbeperking, informatiebehoefte)
kon deze fase worden afgerond en werd overgegaan naar de fase van bet pro-
duktontwikkelingsonderzoek.
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4.2. Het prYduktontwikkelingsonderzoek

In deze fase van de produktontwikkeling kan een onderscbeid worden ge-
maakt tussen het verpakkingsonderzoek van het sachet (wasbuiltje) en de ver-
pakkingsvorm van meerdere wasbuiltjes in een doos, bet reclame- en adver-
tentieonderzoek en bet testen van de merknaam. Bij elk van deze elementen
zal in bet vervolg van dit artikel sumniler worden stilgestaan.

4.2.1. Verpakkingsonderzoek m.b. t. sachet (wasbuiltje)
Een drietal deel-onderzoeken was gewijd nan de voorkeur van de huisvrouw

voor verschillende soorten materiaal, waarvan bet wasbuiltje gefabriceerd kon
worden. Wordt bet plastic sachet vergeleken met papier, dan lijkt de voorkeur
duidelijk in de richting van bet eerste soort materiaal te gaan. Er bestaat na-
melijk grote angst voor verpulveren (pluizen) van papieren sacbets (vrijwel el-
ke huisvrouw lijkt wel negatieve ervaringen te bebben opgedaan met papieren
zakdoekjes die in de was terecht zijn gekomen).
Vergelijkt men ecbter bet plastic sachet met non-woven materiaal, dan gnat

de voorkeur duidelijk in de richting van bet tweede. Deze voorkeur wordt
enerzijds ingegeven door de specifieke eigenscbappen van bet non-woven sa-
cbet (milieuvriendelijker, laat beter water door) en anderzijds door een afkeer
van bet plastic sachet (algemene afkeer van plastic, niet milieu-vriendelijk,
kan smelten). Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken is uiteindelijk
gekozen voor bet vervaardigen van de sachets van non-woven materiaal.

4.2.2. Verpakkingsonderzoek doos met wasbuiltjes
We hebben a! geconstateerd, dat een combinatie van convenience en fosfaat-
viii op de verpakking bet beste bet produkt, de eigenscbappen en bet gebruik
communiceren. In bet verpakkingsonderzoek heeft de nadruk duidelijk gele-
gen op de communicatieve aspecten van de verpakking en minder op de fysie-
ke verpakkingsvorm van de wasbuiltjes. Een aspect waarvan later bleek, dat
bet in relatie tot de prijs van bet wasmiddel van groot belang is. Immers een
kleinere doos waspoeder dan de vergelijkbare merken (2 kg) met een afgepaste
hoeveelheid (12 wassen), veronderstelt bij de huisvrouw een prijsnadeel. Men
is namelijk van mening, dat men met een 2 kg verpakking van een ander merk
meer dan 12 wassen doet (gemiddeld 16 wassen), terwijl bet aantal wassen dat
men met ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ kan doen per defrnitie 12 is.
Meerdere ontwerpverpakkingen werden vervolgens getest op produkt- en

merkidentificatie, waaruit bleek dat de onderlinge verscbillen niet groot wa-
ren. Een bevinding, die werd bevestigd in een onderzoek dat voorafging ann
de’ testmarktoperatie. Op basis van eigen judgment werd tenslotte een keuze
gemaakt voor een bepaald verpakkingsontwerp.
Het verpakkingsonderzoek werd op een tweetal momenten in de ontwikke-

lin~ van bet produkt uitgevoerd, namelijk:
a. bij de keuze van de merknaam Ecotex, die heel lang als te hanterenmerk-
naam in de markt, is gebruikt;

b. bij de wisseling naar de merknaam ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’.
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4.2.3. Communicatie-onderzoek
Het advertentie-onderzoek bestond uit een kwali.tatief onderzoek, waarmn

middels diepte-interviews een drietal altematieve concepten werd getest, op:
begrijpelijkheid, onduideiike elementen en de mate waarin de drie claims ‘ge-
makkelijk’, ‘fosfaatvrij’ en ‘goed schoon’ overgebracht kunnen worden.
De ontworpen advertenties bleken snel en zonder problemen te communice-

ren:
— dat er een nieuw wasmiddel bestaat in de vorm van een zakie;
— dat in de trommel gelegd moet worden;
— dat geschikt is voor wassen van 60-950C;
— dat bet om een fosfaatvrij produkt gnat.

Ook de ontwikkelde t.v.-commercials werden aan een ori~nterend onderzoek
onderworpen voor wat betreft communicatieve waarde, op basis waarvan ~n
commercial werd gekozen voor de testmarkt.

De uitkomsten van deze fasen overziend, bestond de indruk dat meneen afge-
rond produkt bezat, dat geschikt was voor een proefmarktintroductie. Het
produkt-acceptatie-onderzoek kon dan ook van start gaan.

4.2.4. De merknaam
Alvorens een beschrijving te geven van de volgende fase, dient eerst nog nader
te worden ingegaan op de merknaam die voor dit nienwe produkt gehanteerd
wordt. In de testmarkt-operatie werd gekozen voor de naam ‘Ecotex’, een
merknaam die een duidelijk verband legt met de milieu-claim (‘ecologie’) en
bet nieuwe karakter (revolutionaire) van bet produkt. Tijdens de zich elkaar
snel opvolgende produkt-tests, werd om concem-politieke overwegingen ge-
kozen voor de merknaam ‘DRIEHOEKWASBUILTJES’.
Een onderzoek naar de voorkeur van de consurnent voor ~n van beide

merknamen, gaf bovendien een voorkeur te zien voor ‘DRIEHOEK WAS-
BUILTIES’ boven Ecotex. Aangezien de merknaam Drieboek daarnaast geen
negatieve associaties leek te hebben met de nieuwe produktpropositie, werd
uiteindelijk voor deze merknaam gekozen.

4.3. Hetprodukt-acceptatie-onderzoek

In het produkt-acceptatie-onderzoek is middels een aantal produkt-tests in-
zicht verkregen in de waswerking van het produkt en bet oordeel van de huis-
vrouw over ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ en in een ‘simulated’ testmarkt
omtrent het te verwachten marktaandeel.
In een eerste produkt-test (in de vorm van een kwantitatieve piot-studie)

werd nagegaan hoe het nieuwe produkt in de praktijk beoordeeld wordt, met
name t.a.v. het functioneren van de sachets. Tevens werd in deze test getracbt
een eerste inzicbt te verkrijgen in de prijsstelling van bet produkt. Met dat doel
bebben huisvrouwen gedurende een periode van 8 weken met bet produkt ge-
wassen. De belangrijkste conclusies die op basis van deze test konden worden
getrokken, zijn:
— onvolkomenheden nan de sachets;
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— men niet bereid was meer te betalen, dan de gemiddelde prijs van andere
wasmiddelen;

— bet gemiddeld aantal wassen, dat men met een ander wasmiddel van 2 kg
doet wordt ingeschat op 16 (4meer dan met bet testprodukt, waardoor bij-
komende prijsnadelen ontstnan);

— een in het algemeen positief oordeel over bet testprodukt en in vergelij king
met bet eigen merk de volgende positieve aspecten (geur, schoon/wit wor-
den van de was en het zacht aanvoelen van bet gewassen goed).

Op basis van de resultaten van deze piot-studie werd besloten om in een twee-
de produkt-test op grotere scbaal inzicht te verkrijgen in de waswerking van
bet vernieuwde produkt (op specifieke onderdelen) en een totaal-beoordeling.
Uit deze test resulteerde een aantal produktonvolkomenheden, dat bet nood-
zakelijk maakte deze test voortijdig te be~indigen. In de fabricage werd een
aantal produktaanpassingen doorgevoerd, waardoor bet produkt gescbikt
leek om in een proefmarkt te worden opgenomen.

Na een uitgebreide studie van de onderzoeksmogelijkbeden van een proef-
markt, werd besloten bet produkt niet in een testmarkt uit te zetten. De vol-
gende overwegingen bebben ann deze beslissing ten grondslag gelegen (5):
— de duur en de kosten van een testmarktoperatie;
— bet vrijgeven van bet totale produktconcept aan de concurrentie en de mo-
gelijkheden die de concurrentie heeft om de test te verstoren (positieve ver-
storing, actieve verstoring en manipulatie) (2);

— bet vinden en nader afbakenen van gescbikte gebieden in Nederland (met
name in termen van media-afbakening);

— de problemen, die een testmarkt onderzoekstechniscb met zich meebrengt.

Ads alternatief voor introductie van bet produkt in een testmarkt werd geko-
zen voor een in Amerika ontwikkeld model, dat als ‘gesimuleerde testmarkt’
onder de nnam Assessor bekend is (4). Dit model geeft de fabrikant primair
inzicbt in bet marktaandeel van bet testprodukt na afsluiting van de introduc-
tiecampagne, dus in een gestabiliseerde marktsituatie.
Daamaast wordt inzicbt verkregen in de marktbewegingen die ontstnan als

gevolg van de introductie van een nieuw merk, de reacties van de consument
op bet produkt zelf, de advertentie-campagne en de prijsstelling. Het model
gnat ervan nit, dat de fabrikant bet produkt, de verpakking en de advertentie
in zijn me~st finale stadium klaar beeft en de totale introductie in een
marketing-plan heeft neergelegd.

De voorspeuing van bet marktaandeel van bet nienwe produkt vindt in Asses-
sor zijn oorsprong in twee basismodellen, namelijk enerzijds bet preferentie-
model en anderzijds bet ‘trial-repeat’-model. In bet eerste wordt een relatie ge-
legd tussen nierkenpreferentie en koopwaarscbijnlijkheid terwijl bet tweede te
werk gaat volgens bet bekende principe van aankoop- en berhalingsaankoop-
cii fers.
Additioneel werd in dit onderzoek de variabele ‘prijs’ ingebracbt, teneinde
enig inzicht te verkrijgen in de prijselasticiteit van bet produkt.
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Op basis van de resultaten van deze gesimuleerde testmarkt, waaruit bleek dat
er zeker een markt voor dit produkt bestond, werd tevens geconcludeerd dat
nadere verfijningen ten nanzien van de werking van bet wasmiddel (i.c. bet
wasbuiltje) noodzakelijk waren.
In volgende produkt-tests werden de aangebrachte produktvemanderingen

nauwkeurig onderzocht en werd steeds de relatie gelegd met de totaalbeoorde-
ling van het produkt. Achtereenvolgens zijn de volgende tests uitgevoerd, met
bij elk steeds aangegeven de produktvemanderingen die op basis van de uit-
komsten van bet onderzoek zijn aangebracht:

1. een 5-wassen-test, waaruit een aantal produkt-onvolkomenheden naar vo-
ren kwam, dat te maken had met de ‘performance’, de geur en open zakjes
in de verpakking. Met name het onderscheid in beoordeling van bet wasre-
sultaat tussen huisvrouwen die normaliter met enzymatische en niet-
enzymatische wasmiddelen wasten, had grote gevolgen. Besloten werd im-
mers om enzymen nan de wasbuiltjes toe te voegen, die de performance van
het produkt (m.n. vlekverwijdering) verhoogden. Dnarnnast werden vein-
deringen in de ‘trigger’ (de lijmnaad) en in bet ‘parfum’ aangebracht;

2. een tussen-test, waarmn een viertal produktie-a]ternatieven werd onder-
zocbt. Er deden zich bij de produktie namelijk problemen voor, die betrek-
king hebben op bet persen van bet produkt tot korrels. Nagegaan werd of
deze altematieven geen oplosproblemen gaven bij bet wassen. Op basis van
de uitkomsten van dit onderzoek werd voor ~n van de alternatieven geko-
zen;

3. een Iangdurige produkt-test, wnarin huisvrouwen gedurende een periode
van 10 weken met bet testprodukt moesten wassen. Doel was bet verkrijgen
van diepgaand inzicht in de waswerking van bet vernieuwde produkt en de
beoordeling, nadat men een langere periode ermee heeft gewassen. Uit de
resultaten van deze test kan worden geconcludeerd, dat de ‘performance’
(waswerking) van bet produkt positief beoordeeld wordt zowel voor de wit-
te als voor de bonte was en de geur eveneens positief beoordeeld wordt.
Niets stond introductie van ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ op de Neder-
landse markt nog in de weg.

5. DE INTRODUCTIE VAN ‘DRIEHOEKWASBUILTJES’

In oktober 1981 werd ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ op de Nederlandse
markt geintroduceerd (bij de consument), omgeven met een uitgebreide p.r.
en reclame-inspanning. Het totale budget nan media-reclame bedroeg in dat
jar ruim 1 miljoen gulden, waarvan globaal genomen 1/3 deel ann t.v.-
reclame, 1/3 in dagbladen en 1/3 in vrouwenbladen besteed werd.
De opening van de fabriek in Nijmegen gebeurde door de toenmalige stats-

secretaris voor Volksgezondheid en Milieuhygi~ne en halde bet NS-journaal
van acbt uur. In diverse dag- en weekbladen werd op uitgebreide schaal redac-
tionele aandacbt ann bet produkt besteed.
Zeer snel werd een hoog distributieniveau bereikt, warbij in de winkels speci-
aal display-materiaal voor extra aandacbt zorg droeg. Daarnaast werden ruim
1 miljoen proefpakjes met 3 wasbuilties verkocht, teneinde zoveel mogelijk
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huisvrouwen in staat te stellen kennis te nemen van bet produkt. Als belang-
rijkste produktclaims werden in reclame-uitingen en op de verpakking ge-
noemd: bandig, wast goed schoon en is fosfaatvrij.

6. ONDERZOEK NA DE INTRODUCTIE

Het onderzoek, dat het produkt begeleidt na de introductie kan worden on-
derverdeeld, in:
— een bekendheidsmeting van ‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ op meerdere
tijdstippen in bet eerste jaar na de introductie;

— een voortdurende cij fermatige begeleiding middels Attwood- en Nielsen
panel-data;

— het volgen van verschillende groepen van koopsters in de loop van de tijd,
middels telefonirch ad-hoc onderzoek. Met name inzicht in de trouw nan
‘DRIEHOEKWASBUILTJES’ en de motivatie die daarnan ten grondslag
114, is van groot belang voor verdere marketing-inspanningen;

— bet meten van bet effect van een ‘cash-refund’ aktie, waarbij op elk pak
‘DRIEHOEKWASBUILTJES’ een bedrag van f 5, — werd terugbetaald.

Aangezien deze onderzoeksaanpak een grote overeenkomst vertoont met an-
dere produkten in de consumentensfeer, zal in dit artikel niet verder hierop
worden ingegaan.

7. BESLUIT

In dit artikel is een bescbrijving gegeven van bet ontwikkelingsproces van
‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ en de rol, die marktonderzoek daarbinnen
gespeeld heeft. Het produkt is begeleid vanaf bet prille begin (ongeveer 7 jar
geleden) tot de buidige situatie. In bepaalde fasen van dit ontwikkelingsproces
heeft marktonderzoek de beslissing gerechtvaardigd om op de ingeslagen weg
door te gaan, in andere fasen zijn uitkomsten van onderzoeken anleiding ge-
weest tot een nadere bezinning op bet produkt-concept. Het samenspel tussen
marktonderzoekers ann de ene kant en technici aan de andere kant beeft uit-
eindelijk geleid tot een binnen de bestaande technische mogelijkheden, opti-
man! produkt. De systematische integratie van marktonderzoek in bet ontwik-
kelingsproces beeft tenslotte op zijn minst ervoor gezorgd, dat de risico’s die
de fabrikant (in dit geval: Kortman & Schulte) liep bij de introductie van
‘DRIEHOEK WASBUILTJES’ tot een minimum gereduceerd waren. Het
nauwgezet blijven volgen van bet produkt in de eerste jaren na de introductie
zal echter noodzakelijk zijn.

Een wasmiddel vertoont ondanks zijn specifieke eigenschappen natuurlijk
grote overeenkomsten met andere produkten in de consumentensfeer, terwiji
zelfs paralleilen te trekken zijn met industri~le goederen. Binnen elk van deze
segmenten kan marktonderzoek, mits op bet juiste moment en verantwoord
toegepast, een belangrijke bijdrage leveren nan produkt-ontwikkeling, intro-
ductie en bet volgen van nieuwe produkten gedurende de gehele ‘product-life-
cycle’.
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9. Non response bij schriftelijk
onderzoek

R.E. VAN DEN BERG

SAMENVAThNG

In dit artikel wordt nagegaan in hoeverre de datum van binnenkomst een valide inschatter is om
non response temeten bij schrifteijk onderzoek. 00k wordt bekeken of er verband is tussen de
datum van binnenkomst en de antwoorden op een aantal in het marktonderzoek gebruikelijke va-
riabelen.

1. INLEIDING

Niet-onderzoekers zien als functie van onderzoek vaak niet meer dan een op
maat gesneden mini-census met voor hen relevante gegevens. Uitkomsten bla-
zen zij vaak op naar bepaalde populaties. De eisen die zij aan onderzoek stel-
len zijn:
— Zeer grote steekproeven waarbij jeder lid van de onderzochte populatie een
van te voren bekende kans heeft gehad om in de steekproef teworden opge-
nomen.

— Eenduidigheid in en begrijpelijkheid van vragen.
— De onderwerpen die zij relevant vinden zijn over het algemeen registrerend

van aard. In de praktijk komt dit vaak neer op liet meten van de bekende
socio-economische- en geografische kenmerken, activiteiten en meningen.
Een bekend voorbeeld waar men al dit soort elementen in kan terug vinden
is het Nationaal Onderzoek Persmedia.

— Uitkomsten hebben vaak geen directe invloed op het te voeren beleid op
korte termijn. Zij dienen om bepaalde conclusies te voorzien van acliter-
grondinformatie.

1k heb het idee dat men vaak ten onrechte veel belang hecht aan omvang en re-
presentativiteit van onderzoek. In de gevallen dat men door middel van kwali-
tatief onderzoek een inventarisatie wil maken van memilgen, problemen,
voorkeuren en weerstanden over bepaalde zaken, spelen kwantiteiten geen en-
kele rol. In dit verband wil ik ook vragenlijsten noetnen, die men in tijdschrif-
ten en dergelijke afdrukt. De response, uitgedrukt in percentages van het aan-
tal lezers, is vaak niet hoger dan 507o. Toch kan dit soort materiaal zeer goeddienen als inventarisatie van meningen, problemen,, gedragingen en hun on-
derlinge samenhang zonder kwantitatieve uitspraken te doen.
Wil men kwantitatieve uitkomsten inventariseren, waarbij enige procenten

meerof minder voor een beleid er niet op aan komen, met andere woorden een

125



globale indruk krijgen, dan kan men de eisen ten aanzien van representati-
viteit en steekproefomvang wat minder scherp stellen.
Indien vrij e-xact kwantificeerbare onderzoekresultaten gewenst zijn, dan dient
men zeer hoge eisen te stellen aan representativiteit, steekproefomvang en for-
mulering van de vragen.

Over ~n aspect van representativiteit nanielijk de invloed van de non response
op de onderzoekresultaten bij schriftelijk onderzoek wil ik het in deze be-
schouwing hebben.

2. DOEL VAN HET ONDERZOEK

Vaak hoort men bij schriftelijk onderzoek het verwijt: ‘de non response is zo
groot, daarom is er een redeiike kans dat de uitkomsten niet representatief
zijn’. Ook zou de kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten te wensen over laten.
Als reden van non response wordt dan vermeld dat de betrokkenheid bij het
onderzoek laag zou zijn.
Bij de ANWB doet zich de laatste jaren het verschijnsel voor, dat de response
bij schriftelijk onderzoek afneemt onder geijkblijvende omstandigheden.
Weliswaar niet dramatisch, maar toch ieder jaar ~n of twee procent. Het
response percentage komt nu nauwelijks boven de 70% na 2 reminders. Ter-
wiji vijf jaar geleden het response percentage bijna 80% was.
Een en ander is aanleiding geweest om onderstaande hypothesen te formule-
ren.
a. Er is verband tussen tijdstip van inzenden en non response bij schriftelijk

onderzoek met betrekking tot:
— socio-economische-, regionale- en demografische kenmerken van de on-
dervraagden;

— betrokkenheid bij onderzoek;
— betrokkenheid bij de organisatie waarvan de enqu&e uitgaat;
— mate waarmn men bepaalde in het onderzoek genoemde activiteiten ver-
richt.

b. Naarmate men later inzendt, heeft men steeds meer overeenkomst met de-
genen die in het geheel niet terugzenden.

c. Naarmate men later inzendt, wordt de kwaliteit van de ingevulde vragen-
lij sten relatief minder.

In dit verslag zal achtereenvolgens aan de orde komen
— het response verloop
— de kwaliteit van het ingezonden materiaal in relatie tot het responseverloop
— resultaten van een aantal gegevens die ook van de non-response bekend zijn
— beantwoording van een aantal vragen in het onderzoek in relatie tot het
response verloop

— conclusies met betrekking tot de geformuleerde hypothesen.

3. RESPONSEVERLOOP

Jaarlljks voert de ANWB een schriftelijk onderzoek uit onder eigen leden. Het
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doel van dit onderzoek is om cijfermatige inzichten te krijgen in:
— de samensteling van het ledenbestand wat socio-economisch en geografi-
sche aspekten betreft;

— vakantiepatroon;
— aankoop- en rijgedrag van automobilisten;
— mening over de ANWB;
— gebruik- en aankoopgedrag van een aantal produkten en diensten van de
ANWB.

De onderwerpen zijn vrij algemeen van aard en de populatie ANWB-leden
dekt meer dan de helft van de Nederlandse huishoudingen.
Via een systematische steekproef werden 1.500 ANWB-leden getrokken uit
het ANWB-ledenbestand. Van het responseverloop werden de volgende groe-
pen samengesteld.

Aantal ondervraagden
abs.

1. bruikbare response v66r verzending
v.d. le reminder in bezit 550 37

2. bruikbare response mi verzending le
reminder en v66r verzending 2e re-
minder in bezit 298 20

3. bruikbare response nA verzending 2e 1.138 76
reminder en v66r verzending 3e re-
minder in bezit 234 15

4. bruikbare response n~ verzending 3e
reminder in bezit 56 4

5. onbruikbare response (adres onjuist,
niet ingevuld retour etc.) 41 3

6. non response (geen enkele reactie be-
kend) 321 21

Totaal 1.500 100%

Wat opvalt is het hoge responsepercentage van 76% in vergeii king met ander
schriftelijk onderzoek.
Dit percentage werdt veroorzaakt door:
— begeleidende brieven die motiveren tot inzenden
— het stellen van vragen waarvan bekend is dat men ze graag invult
— een extra 3e reminder die 4% response opleverde.

Hoewel de inzenders op de 3e reminder wel in de verdere analyse worden be-
trokken moeten we gezien het kleine aantal van 56 rekening houden met grote
afwijkingen.
De onbruikbare response is wel opgenomen in de totale steekproef, maar

niet in de detailleringen omdat ze over het hele responseverloop verspreid
voorkwam.
De eerste reminder werd niet verzonden met een vragenlijst, de 2e en 3e re-
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minder wel. De reminders werden verzonden 2 weken, 5 weken en 8 weken na
de eerste verzending. Het veldwerk werd gehouden van donderdag 2 december
1982 tot vrijdag 18 februari 1983. Eventueel later binnengekomen formulieren
werden tot de categorie onbruikbaar gerekend.

4. KWALITEIT VAN HET INGEZONDEN MATERIAAL

Schriftelijk onderzoek heeft als nadeel dat men de potenti~le invuller niet kan
leren hoe hij vragenlijsten moet beantwoorden dit in tegenstelling tot een be-
kwame enqu&eur. Dit houdt in dat er
— vragenlijsten geheel onbruikbaar zijn
— vragenlijsten voor een deel onbruikbaar zijn
— vragenlijsten op arbitraire wijze worden verbeterd bij controle

Dit laatste houdt in dat men bij incorrect gegeven antwoorden nagaat of men
aan de hand van het antwoordenpatroon van de ondervraagde de incorrecte
invulling kan herstellen.
We moeten hierbij denken aan bepaalde doorverwijzingen die niet opge-

volgd worden (bijvoorbeeld: jemand is in een bepaald jaar niet op vakantie
geweest, ziet de doorverwijzing over het hoofd, en gaat toch een vakantie uit
een andere periode invullen). Dit soort vragen zijn wel logischer wijze te her-
stellen maar 100% zeker is men niet. Te veel van dit soort aanpassingen zijn
dus niet bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderzoek.

Uit staat 1 blijkt duidelijk dat naarmate men later verzendt het aantal ten on-
rechte niet ingevulde vragen en het aantal incorrect gegeven antwoorden op
vragen toeneemt.
In feite zijn de verschillen nog extremer, omdat de latere inzenders over het al-
gemeen minder vragen hadden te beantwoorden.

Staat 1. Gemiddeld aantal ten onrechte niet ingevulde vragen en gemiddeld aantal incorrect gege-
yen antwoorden

Gerniddeld aantal ten onrechtej~t in
gevulde vragen per inzender
Gemiddeld aantal inkorrekt gegeven
antwoorden

Totaal
bruik-
bare

respons

response verloop

v
vroege
inzen-
ders

2 3 l
late
inzen
ders

2,0

2,4

1,7

1,8

1,8

2,5

2,4

3,2

4,5

3,4

aantal ondervraagden 1138 550 298 234 56

aantal vragen dat men minimaal 28
moest beantwoorden maximaal 70

gemiddeld 60
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5. RESULTATEN VAN EEN AANTAL GEGEVENS DIE 00K VAN DE
NON RESPONSE BEKEND ZIJN

In deze paragraaf zullen wij nagaan in hoeverre er verbanden bestaan tussen
response en non response ten aanzien van kenmerken die uit de administratie
bekend zijn. Al te bedrijfsgevoelige kenmerken worden niet met name ge-
noemd.

Uk staat 2 bijkt dat erverbanden bestaan tussen response en non response ten
aanzien van
— urbanisatiegraad
— lldmaatschapsduur
— het bezitten van bepaalde overige kenmerken

Staat 2. Kenmerken van de leden die uit de administratie bekend zijn

Bruikbare response

1
vroege
inzen-
ders

response verloop

2 3 4
late
inzen-
ders

non
response
exciusief
onbruik-
baar
retour

in % van het aantal onclervraagden per categorie

9
18
51
22

8 10 8 8 2
19 20 17 19 7
50 49 49 49 77
23 21 26 24 14

9
19
51
21

100%

15

30

55

100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 16 17 16 12 15

31 32 30 31 27 25

53 52 53 53 61 60

100%

11
21
25
19
24

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 9 9 18 9 16
20 18 17 25 25 25
25 24 29 22 23 23
19 19 23 15 21 18
26 30 22 20 22 18

Totaal

B urbanisatie graad

Platte land
(Al t/m A4+ Bi gemeenten)
KIelne gemeenten
(B2 + Cl t/m C3 gemeenten)
Grote steden + forensen gemeenten
(C4, CS + B3 gemeenten)

Totaal

C lldmaatschapsduur

2 jaar of korter lid
3t/m 5jaarlid
6t/m lOjaar lid
lit/rn 15 jaar lid
langer dan 15 jaar lid

Totani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TotaalTotale
steek
proef baar

A regionaal gebied

Noord (Gr. Fr. Dr.)
Qost (Qv. Gel.)
West (Utr. NH. ZH.)
Zuid (Zeel. NB. Lim.)
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Staat 2 (Vervolg).

D overige kenmerken

Kenmerk I
ja
nec

Totaal

Kenmerk II
ja -

nee

Totaal

Kenmerk III
ja
nec

Totaal

Kenmerk IV
ja
nec

Totale
steek
proef

Totaal
bruik-
baar

Bruikbare response

vroegc
inzen-
ders

response verloop

2 3 4
late
inzen-
ders

non
response
exclusief
onbruik-
baar
retour

[n % van het aantal ondervraagden per categoric

83
17

84 84 82 83 95 81
16 16 18 17 5 19

100%

33
67

100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 37 39 25 34 25
65 63 61 75 66 75

100%

51
49

100% 100% 100% 100% 100% 100%

54 57 55 49 48 40
46 43 45 51 52 60

100%

9
91

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 12 10 6 11 5
90 88 90 94 89 95

Totaal

aantal ondervraagden

100%

1500

100% 100%

1138 550

100% 100% 100% 100%

298 234 56 321

We zien dat de non response vergeleken met de totale bruikbare response rela-
tief vaak wordt aangetroffen bij
— de grote gemeenten
— de ANWB leden die korter dan 5 jaar lid zijn
en relatief minder vaak bij de overige kenmerken II, III en IV.
Dit soort kenmerken beschouwen wij als een vorm van ledenbinding. Leden

met ledenbindende kenmerken, waartoe ook het langer lid zijn van de ANWB
gerekend kan worden, zenden sneller in.

6. BEANTWOORDING VAN EEN AANTAL VRAGEN IN HET ONDER-
ZOEK IN RELATIE TOT HET RESPONSEVERLOOP

Uit staat 3 blijkt dat inzenders
— boven de 50 jaar — met hoger beroeps of universitair onderwijs — die va-
ker op vakantie gaan — met een nieuw gekochte auto sneller reageren
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Staat 3. Ecn aantal vragcn nit het ondcrzoek naar responsevertoop

Totaal response verloop

in % van het aantal onclcrvraagden per categone

83
17

85 83 80 84
15 17 20 16

brulld,are
response 1 2 3 4

vroegc late
inzenders inzcnders

100%

6
25
35
25
9

100% 100% 100% 100%

5 6 9 9
23 25 31 25
37 32 34 44
25 28 21 20
10 9 5 2

100%

34

40

26

100% 100% 100% 100%

29 39 36 38

41 37 43 40

30 24 21 22

100%

19
52
29

100% 100% 100% 100%

16 22 24 15
51 52 53 56
33 26 23 29

100%

1138

54
46

100% 100% 100% 100%

550 298 234 56

58 52 45 53
42 48 55 47

Ageslacht

man
vrouw

Totaal

B leeftUd

jonger dan 25 jaar
25 t/m 34jaar
35 t/m 49 jaar
50 t/m 64 jaar
65 jaar en ouder

Totaal

C hoogst genoten sclioolopletding

lager onderwijs of lager
bcroepsondcrwijs
uitgebreid lager of middelbaar
onderwijs
hoger beroeps of universitair
onderwijs

Totaal

D aantal malen op vakantie
okt. 1981 t/m sept. 1982

Ox
lx
2x of vaker

Totaal

aantal inzendcrs

E wUze waarop de enige of meest
gebruikte auto in liet gezin werd
aangeschaft
nicuw
gebruikt

Totaal

aantal inzenders dat over ~n of
meer auto’s beschikt

100%

1098

100% 100% 100% 100%

536 287 222 53
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Jongeren onder de 35 jaar en zij met lager onderwijs of lager beroepsonder-
wijs hebben iets meer aansporing nodig om te reageren.

Uit het onderzoekmateriaal zijn een nantal vakantiesegmenten geconstrueerd
op basis van een door het IVA, in opdracht van de ANWB, ontwikkelde me-
thode.
Een gedetailleerde beschrijving van de segmentatiemethode in de vakantie-

segmenten staat in het IVA rapport: “Vakantiegangers en autobezitters, een
marktsegmentatieonderzoek: Een onderzoek naar gedragingen en houdingen
van vakantiegangers, autobezitters, recreanten, leden van milieu-organisaties
en ANWB-leden”. (Oppedijk van Veen, maart 1982).
Geen van de vakantiesegmenten bleek samenhang te vertonen met het

responseverloop behalve het strandvakantiesegment. Van degenen die tot dit
segment behoren is reeds bekend dat:
— ze het landschap en de natuur niet zo belangrijk vinden
— ze wel op het strand liggen, zonnebaden en zwenimen
— ze niet wandelen in de bossen of bergen.
We kunnen nu nog toevoegen dat ze ook niet van vragenlijsten invullen hou-
den.
De betrokkenheid bij dit onderzoek is aan het eind van de vragenlijst geme-

ten door middel van de volgende 6 uitspraken.
A 1k had het eigenlijk niet willen doen, maar ik heb het toch maar gednan.
B 1k was wat aarzelend en heb even overwogen om het niet te doen.
C 1k vond het niet bepauld leuk, maar overwegen om het niet te doen was er

niet bij.
D 1k dacht waarom niet, als ik er iemand een plezier mee doe.
E 1k vond het wel eens aardig om te kijken wat er zoal gevraagd werd.
F 1k vond het leuk dat er ook eens naar mijn mening werd gevraagd.

Deze uitspraken zijn gebaseerd op het artikel van J.J.M. van Tulder ‘Op de
grens van non response’ gepubliceerd in het jaarboek van de NVM 1977.
In de nu volgende staat 4 zijn de uitspraken samengevoegd tot 3 groepen

t.w. negatief (A +B), neutraal (C +D) en positief (E + F) en vergeleken met de
uitkomsten uit het jaarboek.

Uit staat 4 blijkt in de eerste plants het grote verschil in betrokkenheid tussen
de uitkomsten in het NVM artikel en dit onderzoek. Dit zal voor een deel te
wijten zijn aan bet feit dat bij schriftelijk onderzoek van enige omvang nogal
een beroep wordt gedaan op de zelfwerkzaamheid van de ondervraagden. Bij
mondeling onderzoek kunnen de ondervraagden zich passiever opstellen.
Verder zien we dat naarmate men later inzendt, men negatiever over het on-

derzoek denkt. Een en ander neemt niet weg, dat er niet onaanzienlijke aantal-
len vroege inzenders zijn die negatief oordeelden en niet onaanzienlijke aan-
tallen late inzenders die het invullen van de vragenlijst toch als een positieve
ervaring beleefden.
Van de groep inzenders die op de meest negatieve uitspraak scoorde is voor

wat betreft de kenmerken zoals vermeld in staat 2 nagegaan in welke mate de
uitkomsten leken op die van de overige response. Dit was voor een aantal ken-
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Staat 4. Reakties die het dichtst komen bij hetgeen men dacht toen men de vragenlijst invulde

naar responseverloop

response verloop

NYM Totaal 1 2 3 4
1977 bruik- vroege late in-

(v Tul- bare inzen- zen-
der) respons ders ders

Betrokkenheid bij
onderzoek in % van het aantal ondervraagden per categone

negatief 15 26 9 32 47 60
neutraal en
geen antwoord 49 46 54 46 35 24
positief 36 28 37 22 18 16

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

aantal ondervraagden 8523 1138 550 298 234 56

merken het geval, met name bij die kenmerken welke een binding met het

ANWB lidmaatschap aangaven.

7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Wanneer we terugkeren naar de geformuleerde hypothesen aan het begin van
dit verslag dan kunnen we concluderen dat:
le Er verband is tussen tijdstip van inzenden en non response bij schriftelijk
onderzoek voor wat betreft urbanisatiegraad en binding met de ANWB.

2e Er verband is tussen het tijdstip waarop men inzendt en leeftijd, opleiding,
betrokkenheid bij onderzoek, vakantieparticipatie, soort vakantie (met na-
me de strandvakantie) en aankoopgedrag auto.

3e De kwaliteit van de ingevulde vragenlijsten minder wordt naarmate men la-
ter inzendt.

Ru ad hoc schriftelijk onderzoek lijkt het aan te bevelen rekening te houden,
o.a. met behuip van herwegingsprocedures, met het volgende
— non response analyse voor wat betreft regionale kenmerken
— analyse van de datum van binnenkomst in kombinatie met de bijna non
response analyse gebaseerd op de door Van Tulder ontwikkelde ‘Op de
grens van non response’-variabelen

— het versturen van 2 reminders. Een derde reminder levert nauwelijks jets op
in aantallen, de kwaliteit is onder de maat en men ondervindt onevenredig
veel weerstanden.

Deze zaken zijn bij ieder schriftelijk onderzoek probleemioos in bet onder-
zoekmodel op te nemen.

Tot slot nog een kleine waarschuwing.
De hier vermelde responsepercentages zijn uitzonderlijk hoog voor schrifte-
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lijk ad-hoc onderzoek. Zezijn toe te schrijven aan de binding met de organisa-
tie van wie de enqu~te uitgaat en de grote belangstelling voor de onderwerpen
in de vragenlijst. In de vele gevallen zal men aan deze voorwaarden niet kun-
nen voldoen.
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10. Een vergelijkende analyse van
besluitvorming bij aankopen in
gezinsverband *

BRONISLAW VERHAGE, ROBERT T. GREEN
EN JEAN-LOULS CHANDON

SAMENYATTING

Marktonderzoekers hebben slechts in beperkte mate getracht de culturele dimensie in de kennis
van het consumentengedrag te integreren. Dit artikel richt zich op de cross-culturele dimensie van
de rol die beide echtgenoten spelen bij de aankoop van produkten en diensten. Eerst wordt een
theorie van Rodman (1972) besproken die probeert om de uitkomsten van onderzoek naar de
machtsverhoudingen tussen man en vrouw in een culturele context te plaatsen. Vervolgenswordt
een analytische techniek — correspondence analyse — toegelicht (ile zich goed leent voor het ana-
lyseren van besluitvormingspatronen waarvan de gegevens in verschillende landen verzameld zijn.
Tenslotte presenteren wij de resultaten van een onderzoek naar de nankoopheslissingen van huis-
houdens in vijf landen om te illustreren op welke wijze de theorie van Rodman en de correspon-
dence analyse techniek kunnen worden toegepast in internationaal consumentenonderzoek.

1. INLEIDING

Een belangrij k onderzoeksveld voor markt- en consumentenonderzoek is de
besluitvorming binnen het gezin (Davis 1976). Een (leel van de belangstelling
richt zich op de rol die beide echtgenoten spelen bij de aanschaf van produk-
ten en diensten (zie bijvoorbeeld Burns and Granbois 1979, Green, Verhage
and Cunningham 1981, Jenkins 1979). Immers, door allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen is bet rolpatroon tussen man en vrouw aan verandering onder-
hevig (Verhage and Green 1981, Arndt and Crane 1974). Zo zal het recente
voorstel om de arbeidstijd in Nederland op den duur met een tiende te vermin-
deren werkende gezinsleden meer vrije tijd bezorgen. Die extra vrije tijd — dit
blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (Een week tijd,
1977) — wordt gedeelteiik besteed aan bet huishouden en gezin**. Vooral als
de toename van vrije tijd gepaard gnat met een daling van het gezinsinkomen
kan dit leidentot een andere taakverdeling tussenman en vrouw bij regelmatig
terugkerende aankoopbeslissingen. Voor ondernemingen die consumenten-
goederen op de markt brengen is een juist inzicht hierin essentieel. Als de aan-
koopgewoonten van de consument zich wijzigen moeten talloze bedrijven im-
mers hun marketingstrategie nanpassen. Dat geldt zowel voor de Nederlandse
markt als voor bedrijven, die buiten onze landsgrenzen actief zijn.
* Dit onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van 1.C.M. Cunningham, 3.1?. Leonardi en
A. Strazzieri.

** Zie ook het commentant op de verkorting van de arbeidstijd van A. de Swaan, ‘De vrijetijds-
verlenging’, in NRC-HandelsNad van 16 en 17 juni 1982.
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In de literatuur over aankoopbeslissingen in gezinsverband is ~n van de
voornaamste tekortkomingen het ontbreken van internationaal geori~nteerd
onderzoek. Het gros van het bestaande onderzoek komt uit de Verenigde Sta-
ten. Bovendien is bet onderzoek dat niet van Amerikaanse oorsprong is,
meestal zo beperkt van omvang dat bet zicb er niet voor leent om in een inter-
nationale context te worden geplaatst (Christopher 1975, Davis and Rigaux
1974, Hempel 1974, Michel 1971).
Dit artikel vormt een poging om ~n van de meer fundamentele aspecten

van bet aankoopgedrag in gezinshuisboudingen — de rolverdeling tussen man
en vrouw bij aankoopbeslissingen — in een cross-culturele context te plaatsen.
Daarbij valt te verwachten dat bet rolpatroon tussen de echtelieden mede af-
hankelijk is van de ontwikkelingsfase, waarin een maatschappij zich bevindt;
zo is de emancipatie van de vrouw in sommige landen een onbekend verscbijn-
sel. Voor dit onderzoek bebben wij dan ook aansluiting gezocht bij de
bestaande sociologiscbe theorie over gezinsbeslissingen in verschullende typen
maatschappijen. Bij onze analyse ligt de nadruk op structurele verschullen in
de rolverdeling bij gezinsaankoopbeslissingen tussen landen in verschillende
stadia van econoniiscbe ontwikkeling.

2. ACHTERGROND VANHET ONDERZOEK

De hypotliesen in dit verkennend onderzoek werden ontwikkeld op basis van
een indeling van verscbilende maatscbappijen door Hyman Rodman (1972).
Rodman heeft getracbt om maatschappijen te rangschikken op grond van de
macbtsverhouding tussen de echtelieden. Deze sociologiscbe graadmeter blijkt
nogal wat samenhang te vertonen met het stadiumvan economische ontwikke-
ling, waarin een land zicb bevindt. De classificatie is weliswaar onvolledig —

Rodman beschikte niet over vergelijkbare gegevens uit alle landen — maar
brengt toch enige lijn in de bestaande onderzoeksgegevens over het rolpatroon
tussen de ecbtgenoten in diverse culturen.
De indeling van Rodman — die gebaseerd is op onderzoeksresultaten uit

tien landen — bestaat uit vier ideaal-typen maatscbappijen die elk een ver-
schilend stadium van maatschappelijke ontwikkeling vertegenwoordigen. Elk
van deze typen zullen xvii nu kort toelichten.

Ease 1: Patriarchy
Maatschappijen in de patriarcbale fase onderscheiden zich door ... . strong

patriarchal family norms, with a high level of paternal authority, and with no
variation in paternal authority from one stratified group to another’. (Rod-
man, 1972, blz. 63). De maatscbappijen in Fase 1 hechten een hoge waarde
aan tradities en staan wat economische ontwikkeling betreft grotendeels nog
in de kinderschoenen. Als voorbeeld van een land, dat zich in Fase 1 bevindt
— hoewel zich daar in versneld tempo belangrijke ontwikkelingen afspelen —

noemt Rodman India.

Ease 2: Modified Patriarchy
Maatschappijen in Fase 2 zijn die ... . with patriarchal family norms that

have been modified by equalitarian norms at the upper strata...’ (Rodman,
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1972, blz. 64). Het gaat hier voornamelijk om landen die korte tijd geleden
nog sterk patriarchaAl waren. In maatschappijen van dit type wordt de macht
van de man in het gezin als vanzelfsprekend ervaren; die heeft hij dan ook lou-
ter te danken aan het feit dat hij man is. Moderne invloeden van buitenafwin-
nen echter snel terrein in deze landen, meestal het eerst bij de hogere sociale
klassen. Dat geldt ook voor het principe van gelijkwaardigheid van man en
vrouw bij echtelijke beslissingen. Die geijkwaardigheid wordt dan het meest
geaccepteerd in de hogere sociale klassen, althans in vergelij king met de ande-
re lagen van de bevolking (en niet zozeer in vergelijking met andere landen).
Als voorbeelden van landen in Fase 2 worden Griekenland en Joegoslavi~ ge-
noemd.

Ease 3: Transitional Equalitarianism
De derde fase in de indeling van Rodman heeft betrekking op maatschappij-

en ... . in which equalitarian family norms are replacing patriarchal norms
and in which there is normative flexibility about marital power...’ (Rodman,
1972, blz. 64). Deze landen bevinden zich in een overgangsfase. Ze onder-
scheiden zich vooral van de landen in Fase 1 en 2 door het feit dat de man zijn
macht en status niet als vanzelfsprekend in de schoot geworpen krijgt; hil
moet die zeif verwerven voordat zijn rol geaccepteerd wordt. Dat lukt hem
meestal alleen als hij hoog scoort op zaken, waaraan de maatschappij waarde
hecht, zoals opleiding, een beroep dat in aanzien staat en inkomen. De Vere-
nigde Staten en West-Duitsland noemt Rodman als voorbeelden van landen in
Fase 3.

Fase 4: Equalitarianism
De laatste fase omvat landen met .... strong equalitarian family norms and

a high level of husband-wife sharing of power...’ (Rodman, 1972, blz. 65).
De gelijkwaardigheid van man en vrouw geldt her niet alleen voor bepaalde
sociale klassen, maar wordt erkend in alle lagen van de bevolking (ongeacht de
status van de man). Zweden en Denemarken zijn volgens Rodman de landen
waarvoor dit principe het meest opgaat.
Het concept van de machtsverhouding tussen de echtgenoten dat Rod-

man in zijn classificatie hanteert, stoelt op de onderlinge verdeling van beslis-
singsbevoegdheden. Hoewel daarbij alle mogelijke beslissingen werden be-
trokken, die in gezinsverband genomen worden, leent de indeling van maat-
schappijen zich uitstekend voor de beslissingen waarop dit onderzoek zich
richt — aankoopbeslissingen. Het valt, in grote lijuen, te verwachten dat de
rolverdeling bij aankoopbeslissingen overeenstemt met de algemene besluit-
vormingspatronen die kenmerkend zijn voor de vier fasen van de indeling van
Rodman.

3. DOELSTELLINGEN

Het voornaamste doel van dit onderzoek is een poging om kennis over aan-
koopbeslissingen in gezinsverband in een cross-culturele context te plaatsen.
Daartoe vergeiiken wij de onderlinge verdeling van beslissingsbevoegdheden
voor vier soorten aankoopbeslissingen bij zeven produkten en diensten in vij f
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landen. Bij twee van die landen, Gabon en Venezuela, gaan wij ervan uit dat
die onder 6~n van de twee eerste fasen van de indeling van Rodman vallen. De
overige landen, Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten, plaatsen we in
de laatste twee fasen. De landen zijn hier in twee in plaats van in vier groepen
ingedeeld omdat een splitsing in vier groepen een zeer gedetailleerde analyse
van diverse maatschappelijke kenmerken in elk land zou vereisen. Een verge-
lijking van de besluitvormingspatronen binnen en tussen de landen in deze
twee groepen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een cross-culturele
invalshoek in het onderzoek naar aankoopbeslissingen in het gezin.
Het tweede doel van het onderzoek is om de indeling van Rodman met em-

pirische gegevens te toetsen. De onderzoeken waarop zijn indeling is geba-
seerd zijn slechts in grote linen vergelijkbaar. Zij verschillen in de onder-
zoeksmethode, zowel wat de vragenlijst als de steekproeven betreft. Boven-
dien lag er nogal wat tijd tussen het eerste en het laatste onderzoek. De vijf
projecten die deel uitmaken van dit onderzoek stemmen voor wat betreft de
steekproeftrekking en de vragenlijst grotendeels overeen (hierop komen wij zo
terug) en werden — op ~n uitzondering na — binnen een periode van 14
maanden uitgevoerd. Als de resultaten daarvan overeenkomen met wat uit de
indeling van maatschappijen te verwachten valt, dan ondersteunen die de vali-
diteit van Rodman’s theorie.

4. HYPOTHESEN

Er worden in dit onderzoek vier hypothesen getoetst. De eerste en tweede heb-
ben betrekking op (1) de algemene verschillen die te vinden zijn tussen de lan-
den in Fase 1 en 2 en de landen in Fase 3 en 4; en (2) de overeenkomsten die te
verwachten zijn binnen de landen in Fase 1 en 2 en de landen inFase 3 en 4. De
nuihypothesen luiden als volgt:
Hi: Er zijn geen verschillen in de besluitvormingspatronen tussen landen in
Fase 1 en 2 en landen in Fase 3 en 4.
H2: Er zijn geen overeenkomsten in de besluitvormingspatronen binnen lan-
den in Fase 1 en 2 en binnen landen in Fase 3 en 4.

De derde en vierde hypothesen zijn wat meer specifiek en gaan over de aard
van de verschillen die we tussen de twee groepen landen denken te vinden. De
derde hypothese is gebaseerd op de veronderstelling dat er in de landen die ge-
kenmerkt worden door equalitarianism meer syncratische besluitvorming is
dan in de meer traditionele, patriarchale maatschappijen. Tenslotte toetsen we
met de vierde hypothese de veronderstelling dat in landen in Fase 1 en 2 de
echtgenoot zelf meer beslissingen neemt dan in de laatste twee typen maat-
schappijen.
H3: Er komt in landen in Fase 3 en 4 niet meer syn~ratische besluitvorming
voor dan in landen in Fase 1 en 2.
H4: In landen in Fase 1 en 2 worden door de echtgenoot niet meer beslissingen
genomen dan in landen in Fase 3 en 4.
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5. ONDERZOEKSMETHODE

5.1. Landen en steekproeven

De gegevens over de rollen in de besluitvorming werden in de vijf eerder ge-
noemde landen verzameld: Nederland, Frankrijk, Gabon, Venezuela en de
Verenigde Staten. Dat gebeurde in elk land in ~n van de grotere steden,
respectievelijk Rotterdam, Marseille, Libreville, Valencia en Houston. ledere
steekproef bestond uit getrouwde vrouwen uit de inidden- of hogere sociale
klasse tussen 18 en 70 jaar oud. Het Amerikaanse onderzoek werd begin 1980
uitgevoerd; de onderzoeken in Nederland, Frankrijk en Gabon in 1979, en dat
in Venezuela in 1977.
De methode om getrouwde vrouwen als respondenten te laten fungeren in

onderzoek naar de rollen die gezinsleden inhet beslissingsproces spelen is in de
literatuur uitvoerig aan de kaak gesteld. Sommigen beweren dat antwoorden
van zowel man als vrouw vereist zijn om een betrouwbare uitspraak te kunnen
doen over het besluitvormingspatroon in het gezin (Safdios-Rothschild 1969).
Daarentegen betoogt een andere groep onderzoekers dat de informatie die de
echtgenote verstrekt wel degelijk voldoende is (Haberman and Elison 1967).
In elk geval werd de betrouwbaarheid van door de vrouw gegeven antwoorden
onderzocht en vervolgens bevestigd in een tweetal studies waarin de gestelde
vragen specifiek betrekking hadden op produktaankopen (Becherer 1973, Da-
vis 1971).

Dat de steekproeven getrokken werden uit getrouwcle vrouwen van de sociale
middenklasse had in het kader van dit onderzoek twee redenen. Ten eerste is
het in cross-cultureel onderzoek belangrijk om steekproeven te gebruiken die
zoveel mogelijk bij elkaar passen (Berrien 1967, Berry 1969, Brislin and
Baumgardner 1971, Frida and Jahoda 1966, Green and White 1976). Als de
steekproeven niet uit gelijksoortige segmenten van de bevolking afkomstig
zijn, is het zelfs bij een exploratief cross-cultureel onderzoek onmogelijk ver-
gelijkingen te trekken. In deze studie werden de steekproeven dan ook op el-
kaar afgestemd op het vlak van drie voorname demografxsche kenmerken:
geslacht, burgerlijke staat en sociale klasse. Ten tweede vormen de sociale
middenklassen een belangrijke groep in de theorie van Rodman, vooral in
maatschappijen die in ontwikkeling zijn. De middenklasse vertegenwoordigt
meestal een modem krachtenveld in ontwikkelingslanden, daar deze groten-
deels aan het ontwikkelingsproces haar bestaan dankt. Ergo: als er ‘moderne’
waarden in een maatschappij aanwezig zijn, zijn ze waarschijnlijk in de mid-
denklasse te vinden.

5.2. Gegevensverzameling

De Amerikaanse gegevens werden verzameld door middel van een schriftelijke
enquete, waarbij de respondenten de vragenlijsten zelfinvulden en terugstuur-
den. In Nederland, Frankrijk en Venezuela werd aan iedere respondent per-
soonlijk een vragenlijst overhandigd, die enige tijd later weer werd opgehaald.
De respondenten woonden in elk land overwegend in stadswijken met voorna-
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melijk gezinnen in de modale inkomensgroep; binnen die wijken werd de
steekproef op a-selecte wijze getrokken.
In het Afrikaanse land Gabon kon deze procedure niet worden gevolgd. Het

is daar namelijk ongebruikellik om mensen in hun woning voor een onderzoek
te benaderen. Daarom werd in Gabon gebruik gemaakt van een ‘convenience’
steekproef, waarbij de onderzoekgegevens verzameld werden in de buurt van
supermarkten en andere drukbezochte plaatsen in de stad. De grootte van de
steekproeven bedraagt 110 in Gabon; 127 in Frankrijk; 158 in de V.S.; 170 in
Venezuela en 240 in Nederland.

5.3. Vragenformulier

Ret vragenformulier voor dit onderzoek werd eerst in het Engels geschreven
en vervolgens vertaald voor gebruik in de verschillende landen. De responden-
ten werd gevraagd om de voornaamste beslisser in het gezin aan te wijzen bij
de aankoop van een zevental produkten en diensten: leveusmiddelen, elektri-
sche huishoudelijke apparaten, meubilair, auto’s, sparen, vakanties en levens-
verzekeringen. Bij elke categorie produkten en diensten werden vier specifieke
vragen gesteld die met de aankoop verband houden: wie beslist (1) wanneer
het produkt wordt gekocht? (2) waar het wordt gekocht? (3) wat er wordt ge-
kocht? en (4) hoeveel eraan wordt uitgegeven? Bij de beantwoording van elke
vraag gaven de respondenten aan of de beslissing gewoonlijk genomen wordt
door de vrouw, door de man, of door hen gezamenlijk. Deze procedure voor
het meten van de invloed van gezinsleden is de meest gebruikte methode in de
vakliteratuur en vergemakkelijkt daardoor een vergelijking met voorgaand
onderzoek (Szybillo, Sosanie and Tenenbein 1979).

6. ANALYSE

In het geval van de onderzoeken naar besluitvorming in gezinsverband wordt
met nominale data gewerkt. Hoewel dat soort data geen analytische proble-
men oplevert als het onderzoek tot ~n land beperkt blijft, kan dat in vergelij-
kend onderzoek wel het geval zijn, met name als de vergelijking meer dan twee
groepen omvat. De correspondence analysetechniek, die in Frankrijk ontwik-
keld werd (Benzecri 1973 en 1979, Caillez en Pages 1976, Hill 1974) maakt
het mogelijk nominale data die bij verschillende groeperingen verzameld zijn
met elkaar te vergelijken. De techniek wordt gebruikt om de verhouding tus-
sen nominale data visueel weer te geven.
De correspondence analyse is in feite een bijzondere vorm van de meer traditi-
onele principale componentenanalyse, met als verschil de afstandseenheid die
gebruikt wordt bij het analyseren van de gegevens. Gegeven de nominale
schaal van de data wordt er bij de correspondence-analyse een ruimte ge-
cre~erd die wordt gestructureerd door de chi-kwadraatsafstand, terwiji de ge-
gevens vervolgens in een gereduceerde ruimte worden weergegeven gebaseerd
op de gevonden principale componenten (assen). Ret voordeel van een derge-
lijke analyse is dat, onafhankelijk van enig a priori probabilistisch model, de
chi-kwadraatsafstand de enige metriek is die in overeenstemming is met het
‘distributional equivalence’ concept, een algemeen principe dat is gebaseerd
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op de symmetrische verhouding tussen nominale gegevens (Benzecri 1979).
Gegeven twee variabelen, I en J, is de eerste stap bij de correspondence ana-

lyse om de onafhankelijkheid van de variabelen te testen met behuip van een
kruistabel. Als de nuihypothese van onafhankelijkheid wordt verworpen met
behulp van de gebruikelijke chi-kwadraatstoets voor kruistabellen, wordt er
een nieuwe tabel samengesteld die proporties (of conditionele waarschijnlijk-
heden) bevat. Vervolgens kunnen we een grafische voorstelling van deze gege-
vens maken, en wel op zo ‘n manier dat de hogere proporties die met de ver-
schrnende niveaus van I en J verbonden zijn dicht bij elkaar staan, en de lagere
proporties verder uit elkaar. De eerste principale component kunnen we dan
aan de hand van deze cluster van punten vinden, terwijl we tevens een weerga-
ye in een verkleinde dimensie zien. Tegelijk met deze weergave krijgen we een
aanduiding van de hoeveelheid variantie die door deze dimensie wordt ver-
klaard. Ditzelfde kunnen we doen voor een tweede (derde, enz.) principale
component, net zo lang tot er geen significante stijging meer verkregen wordt
in het percentage te verklaren variantie.
Hoe moeten we de dimensies die uit de correspondence analyse naar voren

komen nu interpreteren? Dit kan het beste door te kijken naar die component
(as) die de grootste bijdrage levert aan de verklaring van de totale variantie.
Vaak is dit mogelijk door te kijken naar de punten die aanbeide kanten van de
betreffende as clusters vormen. Net als bij principale componentenanalyse
wordt er bij correspondence analyse het grootste deel van de variantie ver-
klaard als er slechts een paar dimensies (assen) zijn met sterke dichotomen.
Bovendien, als er wellicht meer dan twee sets van gegevens gerelateerd zijn
(Ix J x T), kunnen we volstaan met een tweetal van die sets te bekijken, bij-
voorbeeld met een kruising van I en T (Ix T) x J en toch een zinvolle weergave
krijgen. Op zo n manier kunnen we drie nominale variabelen reduceren tot
een binaire tabel om de verschillende relaties nader te bekijken.
De inputdata in de correspondence analysevan dit onderzoek bestaan uit de

gegeven antwoorden over wie de beslissingen neemt (man, vrouw of gezamen-
lijk voor de vier soorten beslissingen) per produktcategorie (levensmiddelen,
auto’s enz.) en per land (Nederland, Frankrijk, Verenigde Staten, Venezuela
en Gabon). De kaart die van de uitkomsten is afgeleid geeft de relaties weer
die tussen deze variabelen bestaan.
Bij de bespreking van de onderzoeksresultaten besteden we eerst aandacht

aan de kaart die de correspondence-analyse oplevert, en vervolgens aan de uit-
komsten van de enkelvoudige chi-kwadraatstoetsen op de antwoorden. Deze
chi-kwadraten zijn berekend over de antwoorden op elk van de vragen tussen
de afzonderlljke landen in de twee groepen en binnen de landen in de twee
groepen. Als de nulhypothesen worden verworpen dan valt te verwachten dat
er weinig verschillen in de rollen bij de besluitvorming zijn binnen de twee
groepen landen, en aanzienlijke verschillen tussen de groepen.
Meer specifiek werden de volgende chi-kwadraattoetsen uitgevoerd. Voor

iedere beslissing (d.w.z. wanneer, waar, wat, hoeveel) die met elk produkt ver-
bonden is (huishoudelijke apparaten, auto’s enz.) werden chi-kwadraten bere-
kend bij alle combinaties van landen voor het aantal beslissingen genomen
door de man, door de vrouw en door hen beiden. Bij de presentatie van de re-
sultaten kijken we eerst naar de grootte van de verschillen die werden aange-
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troffen tussen de landen in Fase 1 en 2 en de landen inEase 3 en 4. Daarna on-
derzoeken we de chi-kwadraatresultaten tussen de landen binnen elk van de
groepen.

6.1. Methodologische beperkingen

De resultaten van deze studie moeten worden geinterpreteerd binnen de gren-
zen die worden opgelegd door de methodologische beperkingen van het explo-
ratief onderzoek. Dat zijn in eerste instantie de reeds genoemde beperkingen
die gelden voor het gros van het empirisch onderzoek naar de machtsverhou-
dingen tussen echtgenoten (Davis 1971, Safilios-Rothschild 1969, Burns and
Granbois 1979). Ten tweede zijn er beperkingen die voortkomen uit het feit
dat het onderzoek cross-cultureel van opzet is. Daarbij treden soms proble-
men op door vertalingen die niet voor honderd procent gelijkwaardig zijn of
door het ontbreken van functionele gelijkwaardigheid van bepaalde begrippen
(Berrien 1967, Berry 1969, Brislin 1970, Brislin and Baumgardner 1971, Frijda
and Jahoda 1966, Green and White 1976). Ten derde zijn de steekproeven ge-
trokken in een bepaald deel van elk land; het is dan ook niet mogelijk om de
resultaten te generaliseren naar de landen in totaliteit. En tenslotte vormen de
verschillen in de gevolgde procedures voor het verzamelen van de gegevens in
de vijf landen een beperking, met name het gebruik van de ‘conveniences
steekproef in Gabon. Vanzelfsprekend dicteren de uiteenlopende omgevings-
factoren in landen vaak het gebruik van verschillende methoden van gegevens-
vergaring, en er is enig onderzoek voorhanden dat aangeeft dat dit niet nood-
zakelijkerwijs de vergelijkbaarheid van de resultaten belemmert (Webster
1966). Dat n~emt niet weg dat de resultaten van dit onderzoek geinterpreteerd
dienen te worden binnen de begrenzingen van de vermelde methodologische
beperkingen.

7. RESULTATEN

7.1. Correspondence-analyse kaart

De kaart die werd afgeleid uit de correspondence-analyse staat in Figuur 1. Op
de verticale as zien we de dimensie die aangeeft of de beslissing gedomineerd
wordt door de man of door de vrouw; op de horizontale as staat de dimensie
waaruit blijkt in hoeverre de beslissingen gezamenlijk of autonoom worden
genomen. De punten die op de linkerzijde van de kaart staan vertegenwoordi-
gen dus de beslissingen die in het algemeen gezamenlijk worden genomen, ter-
wiji de punten op de rechterkant van de kaart voor beslissingen staan die in
het algemeen door de man of door de vrouw alleen worden genomen. Op de-
zelfde wijze geven de punten in het bovenste deel van de kaart beslissingen
weer, die overwegend door de vrouw worden genomen, terwijl die onderaan
op de kaait duiden op beslissingen die de man in het algemeen neemt. Het
punt dat bijvoorbeeld helemaal rechts-bovenaan op de kaart staat is ROL/
LEV (Holland, Leveasmiddelen). Die locatie duidt aan dat het zeer waar-
schijnlijk is dat beslissingen over levensmiddelen in ons land door de vrouw al-
leen worden genomen.
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Figuur 1. Correspondence analyse voor aankoopbeslissingen in Nederland, Frankrijk, de Vere-
nigde Staten, Venezuela enGabon.
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De bevindingen voor elk van de afzonderlijke beslissingen die met ieder pro-
dukt verbonden zijn (wanneer, waar, wat, hoeveel) staan niet op de kaart, om-
dat die niet wezenlijk bleken af te wijken van het gehele beeld dat elk van de
produkten oplevert. De kaart verklaart 1O0~Vo van de variantie van de gege-
vens; de verticale as (man/vrouw) 68% en de horizontale as (samen/auto-
noom) 32%.
Wat blijkt nu uit deze kaart? Drie van de produkten bevinden zich voorna-

melijk langs de verticale as, drie langs de horizontale as, en ~n (sparen) mm
of meer in het midden van de kaart. Van de eerste groep worden bij le-
vensmiddelen de beslissingen sterk gedomineerd door de vrouw, terwiji bij de
aanschaf van een auto en het afsluiten van een levensverzekeringspolis de
echtgenoot de voornaamste beslisser is. Als we nu de horizontale as bekijken,
dan blijkt dat met betrekking tot vakanties, meubilair en huishoudelijke appa-
raten de beslissingen veel meer door de echtgenoten samen worden genomen.
Deze as laat ook zien dat de neiging tot autonome besluitvorming in Gabon en
Venezuela het grootst is. Daarentegen zien we dat er meer gezamenlijke beslis-
singen genomen worden in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten.
Bekijken we de produkt configuraties die op de kaart verschijnen, dan zien

we dat er in de meeste gevallen nogal wat overeenkomsten tussen de vij f lan-
den bestaan. Voor alle vijf landen geldt dat de vrouw de meeste beslissingen
neemt voor levensmiddelen en de man voor de auto en verzekeringen. Beslis-
singen over vakanties, huishoudelijke apparatuur, meubilair en, tot op zekere
hoogte, het sparen, worden in bijna alle landen door man en vrouw gezamen-
lijk genomen. Deze drie groepen of ‘clusters’ komen duidelijk uit de kaart
naar voren.
Maar we zien ook dat er een vierde cluster op de kaart te vinden is, die we

als de ‘ontwikkelingslandencluster’ zouden kunnen beschouwen omdat er al-
leen beslissingen uit Gabon en Venezuela in voorkomen. In Gabon worden
beslissingen -die verband houden met huishoudelijke apparaten, sparen, meu-
bilair en vakanties meer autonoom genomen dan in de andere landen; over va-
kanties en meubelen wordt meer beslist door de man, en over sparen en appa-
ratuur meer door de vrouw, dan het geval is in de economisch ontwikkelde
landen. In Venezuela worden beslissingen over huishoudelijke apparaten meer
op autonome basis door de man genomen, in vergelijking met de meer ontwik-
kelde landen. Het bestaan van deze vierde cluster lijkt de a priori indeling van
de landen, die eerder besproken werd, te ondersteunen.

7.2. Chi-kwadraat-resultaten

De kaart van de correspondence-analyse vergemakkelijkt, door een grafische
weergave van de resultaten, een vergelijking van de vijf landen. De configura-
ties van punten op de kaart sluiten aan bij de hypothesen over de verschillen
tussen de twee groepen landen. De resultaten van de chi-kwadraatsanalyse, die
nu aan bod komen, geven een beknopt beeld van een aantal van de statistische
berekeningen die aan het ontwikkelen van de kaart ten grondslag liggen. In
verband met de omvang van de uitgevoerde berekeningen volstaan wij hier
met het geven van een sanienvattend overzicht.
Om een nadere indicatie te geven van de plaats die de landen in de indeling

146



van Rodman innemen, werden er twee reeksen chi-kwadraatsanalyses uitge-
voerd, wanrin we de antwoorden tussen de landen teikens paarsgewijs vergele-
ken. Deze analyses hadden betrekking op het aantal beslissingen die ieder van
de echtelieden had genomen (of die gezamenlijk werden genomen) in de ver-
schillende landencombinaties over wanneer de produkten werden gekocht,
waar ze werden gekocht, wat er precies werd gekocht en hoeveel er am werd
besteed. Zo werd bijvoorbeeld het aantal door de man genomen ‘wanneer’-
beslissingen opgeteld voor de steekproef uit de V.S. en voor de steekproef uit
Venezuela; daarop werden dan chi-kwadraatsanalyses toegepast om eventuele
significante verschillen op te sporen. Dit proces werd herhaald voor het aantal
beslissingen genomen door de vrouw en door hen beiden voor alle typen
beslissingen, zodat er voor elke combinatie van twee landen telkens in totaal
12 analyses werden uitgevoerd*.
In Tabel 1 staan de chi-kwadraatsresultaten met betrekking tot de paarsge-

wijze vergelijkingen van de landen in Fase 1 en 2 versus de landen in Fase 3 en
4. Deze resultaten zijn consistent met hypothesen 1, 3 en 4: er zijn significante
verschillen tussen de landen in de twee groepen voor wat betreft het aantal
beslissingen door de man en het aantal gezamenlijke beslissingen.
Een analyse van de 72 oorspronkelijke tabellen, die deel uitmaken van de

chi-kwadraatsanalyse, leverde een reeks verschillen op die, zonder uitzonde-
ring, consistent zijn met de hypothesen. In ale gevallen blijkt in de ontwikke-
lingslanden de man de voornaamste beslisser te zijn en worden er minder
beslissingen gezamenlijk genomen dan in de ontwikkelde landen.
Van de 72 chi-kwadraatsresultaten die in Tabel 1 staan vermeld, zijn er 61

statistisch significant. Alle niet-siguificante toetsen vallen onder de beslissin-
gen van de vrouw, en zijn dus niet met de hypothesen verbonden. Toch ver-
dient hiervan ~n aspect vermelding. De tabel laat zien dat er tussen Venezuela
en de ontwikkelde landen erg weinig verschillen zijn in de mate waarin beslis-
singen door de vrouw worden genomen. Dat is anders voor Gabon, waar er in
9 van de 12 gevallen dit soort verschillen te vinden zijn. De oorspronkelijke ta-
bellen (die hier dus niet zijn afgedrukt) geven aan dat in — op ~n na — alle
gevallen waarin er verschillen zijn in de besluitvorrning door de echtgenote
tussen Gabon en de Westerse landen, de vrouwen in Gabon meer geneigd zijn
om autonoom over een aantal zaken te beslissen dat hun collega’s in de
Westerse wereld. Dat zagen we trouwens ook al op de kaart van de correspon-
dence analyse, waarop uit de configuraties bleek dat de besluitvorming in Ga-
bon meer autonoom was dan in de ontwikkelde landen. De resultaten in Tabel

* Ms illustratie volgt hier de chi-kwadraatsanalyse op het aantal ‘wanneer’-beslissingen, geno-
men door de man in de Yerenigde Staten en Yenezuela. Eerst wordt het aantal door deman ge-
nomen ‘wanneer’-beslissingen in elk land voor de zeven produktcategorie~n opgeteld. Yervol-
gens wordt het aantal ‘wanneer’-beslissingen dat niet door de man genomen is in elk land
(d.w.z. genomen door de vrouw ofdoor man en vrouw sanien) voor de verschillende produkten
opgeteld. Deze berekeningen leveren dan de getallen op dieworden ingevuld in de cellen van de
2 x 2 chi-kwadraatsanalyse:

Man Niet door man
Y.S. 480 698
Yenezuela 221 877
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Tabel 1. Ve,:schillen in besluitvorming tussenianden in Fuse 1 en 2 en landen in Fuse 3 en 4.

Y.S./
Gabon

Y.S./
Yenezuela

Frankrijk/ Frankrijk/
Gabon Yenezuela

Holland!
Gabon

Holland!
Yenezuela

‘War’
beslissingen

Man
Sainen
Yrouw

xx
xx
x x

xx
xx

xx
xx
x

xx
xx
-

xx
x-x
x-x

xx
xx
x x

‘Waar’
beslissingen

Man
Sanien
Yrouw

xx
xx
x

xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx
xx

‘Wanneer’
beslissingen

Man
Samen
Vrouw

xx
xx

xx
Cx

xx
xx
x

xx
xx

xx
xx
xx

xx
xx

‘Hoeveel’
beslissingen

Man
Sarnen
Vrouw

xx
xx
xx

xx
x-x
x-x

xx
xx

xx
xx

xx
xix

xx
xx

X: p~,O5
xx: p~,01

1 wijzen er flu op dat deze autonomie in aankoopbeslissingen zich zowel uit-
strekt naar de vrouw als naar de man.
In Tabel 2 staan de uitkomsten van de chi-kwadraats analyse die werd uitge-

voerd tussen de landen binnen elk van de tweegroepen. Hoewel deze enige on-
dersteuning bieden voor hypothese 2, geldt dit niet in dezelfde mate als voor
de andere hypothesen. Er zijn zeer weinig versehillen tussen de V.S. en Frank-
rijk en tussen Nederlanden Frankrijk, hetgeen de hypothese ondersteunt. Aan
de andere kant werden er tussen de Verenigde Staten en Nederland in acht van
de twaalf categorie~n significante verschillen gevonden. Bovendien is de rich-
ting waarin die verschillen zich bewegen, niet consistent. De ‘wat’ en ‘waar~
beslissingen werden in de Nederlandse steekproef veel meer genomen door de
man, en veel minder door de vrouw dan in de Amerikaanse steekproef het ge-
val was. Doch voor de ‘waar’ en ‘hoeveel’ beslissingen bleek er in de Amen-
kaanse steekproef meer besluitvormiiig door de vrouw alleen en minder geza-
menlijke besluitvorming voor te komen dan in ons land.
In de laatste kolom van Tabel 2 staan de verschillen tussen Venezuela en

Gabon; die blijken in zeven van de twaalf categorie~n voor te komen. Ze dui-
den ook op een consistent patroon: in de meeste gevallen vonden we in Gabon
meer beslissingsmacht bij de vrouw, terwiji er in Venezuela een sterke neiging
tot gezamenlijke besluitvorming optrad.
De verschillen tussen Venezuela en Gabon lijken erop te wijzen dat Venezu-

ela tot de landen in Fase 2 van de indelingvan Rodman moet worden gerekend
en Gabon tot de landen in Fase 1. Venezuela heeft een hoger peil van economi-
sche ontwikkeling bereikt dan Gabon, en dit feit uit zich wellicht ook in de
mate van sociale ontwikkeling waardoor de twee landen worden gekenmerkt.
Een gezamenlijke besluitvorming is in het algemeen kenmerkend voor ‘equali-
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Tube!2. Verschilen in besluitvorming binnen de landen in Fuse I en 2 en de landen in Fuse 3 en 4.

Frankrijk
Y.S./
Holland

Frankrijk/
Holland

Gabon!
Yenezuela

‘Wat’
beslissingen

Man
Sainen
Yrouw

x x

xx xx
xx
x

‘Waar’
beslissingen

Man
Sanien
Yrouw

x x

xx
xx
x

‘Wanneer’
beslissingen

Man
Samen
Yrouw

x
xx x

x x
xx

‘Hoeveel’
beslissingen

Man
Samen
Yrouw

x x
xx

x x
xx

xx

x: p~,05
xx: p~,01

tarian’ landen, en Rodman stelt dat de meer moderne sociale waarden in het
algemeen het eerst worden overgenomen door de hogere sociale klassen in de
maatschappij (Rodman 1972, blz. 64). Daar de steekproeven in dit onderzoek
voomamelijk uit de midden- en hogere sociale klassen werden getrokken ge-
yen onze bevindingen dat verschijnsel wellicht weer. Uit Tabel 1 blijkt echter,
dat de verschillen tussen Venezuela en Gabon meer verschillen in gradatie zijn
dan in aard. In vergelijking met de meer ontwikkelde landen is de besluitvor-
ming in Venezuela en Gabon opmerkelijk patriarchaal: het principe van gelij-
kwaardigheid en wederzijdse inspraak van de echtgenoten bij beslissingen is
zeker niet karakteristiek voor die landen.

8. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

Duidelijk blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de hypothesen 1, 3 en 4 dienen
te worden verworpen. Er zijn verschillen in de besluitvormingspatronen bij de
aankoop tussen landen in Fase 1 en 2 en landen in Fase 3 en 4. De aard van de
verschillen in de besluitvormingsstructuur gaat in de richting die in de hypo-
thesen is aangegeven: meer patriarchale besluitvorming in Fasen 1 en 2, en
meer gezamenlij ke besluitvorming in Fasen 3 en 4.
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het verwerpen van hypo-

these 2, die betrekking had op de overeenkomsten in de aankoopbeslissingspa-
tronen bij de landen binnen elk van de groepen. Er zijn diverse verschillen
naar voren gekomen tussen Gabon en Venezuela, hoewel die lij ken te passen
in het onderscheid tussen maatschappijen in Fase 1 en 2. Moeilijker is het om
de verschillen tussen Nederland en de Verenigde Staten te verklaren. Het
meest opvallende verschil is dat de Amerikaanse vrouw veel meer geneigd is
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om autonoom over de aankoop van produkten en diensten te beslissen dan de
Nederlandse echtgenote. Toch blijken sommige Nederlandse aankoopbeslis-
singen weer sterk te worden gedomineerd door de man — meer dan in de V.S.
— terwijl er in andere gevallen meer sprake is van gezamenlijke besluitvor-
ming in het Nederlandse gezin. We mogen daaruit nou niet gelijk afleiden, dat
Nederland en de V.S. ondergebracht moeten worden in verschillende fasen
van de classificatie van Rodman. De onderzoeksresultaten wizen eerder op
structurele verschillen in de besluitvormingspatronen onder de landen in de
verschillende fasen.

Concluderend kunnen we stellen dat de twee doelstellingen van dit onder-
zoek, die in het begin van het artikel werden vermeld, zijn verwezenlijkt. Ten
eerste zijn de eerste schreden gezet op de weg naar het plaatsen van onze ken-
nis over aankoopbeslissingen in het gezin in een cross-culturele context. De
onderzochte landen liggen op vier verschillende continenten en varieren van
sterk geindustrialiseerd tot bijzonder weinig geindustrialiseerd, en van relatief
modern tot relatief traditioneel. Wel zijn alle eerder genoemde beperkingen op
het onderzoek van toepassing. Bovendien is er maar ~n van de vele aspecten
van aankoopbesllssingen in het gezin in het onderzoek aan bod gekomen, en is
er slechts aansluiting gezocht bij ~n van de verscheidene theorie~n die worden
gebruikt bij het verklaren van aankooppatronen. Toch is deze studie, binnen
die beperkingen, em geslaagd om een aantal relatief stabiele patronen van
verschillen te onderkennen in huishoudelijke aankoopbeslissingen in maat-
schappijen op verschillende niveaus van ontwikkeling. Daarmee heeft dit on-
derzoek enig inzicht verschaft in de gevarieerdheid in besluitvormingsstructu-
ren die we, voor zover het koopbeslissingen betreft, in verschillende culturen
aantreffen. Het onderzoek heeft ook aannemelijk gemaakt dat deze variaties
voor een deel kunnen worden verklaard door de fase van sociale ontwikkeling
waarmn een maatschappij zich bevindt.

De tweede doelstelling van de studie was om de indeling van landen, die
Rodman ooit heeft geopperd, te valideren, of door empirisch onderzoek te
doen bevestigen. Ook hieraan blijkt nu te zijn voldaan. Hoewel de vier catego-
rie~n van Rodman hier tot een tweetal zijn samengevoegd, waren de verschil-
len die tussen de twee groepen werden gevonden, consistent met de verschillen
die via de indeling te voorspellen waren. Daarnaast zijn de gevonden verschil-
len tussen de twee minder ontwikkelde samenlevingen in deze studie te vereni-
gen met de verschillen die in de indeling van Rodman zouden voorkomen tus-
sen de groepen van Fase 1 en Fase 2. Wel moet worden opgemerkt, dat dit on-
derzoek slechts kan worden beschouwd als een gedeeltelijke validatie van
Rodman’s indeling, omdat 6~n van de voornaamste variabelen hierin, ul. soci-
ale klasse, constant is gehouden.
Tenslotte spreken wij de hoop uit, dat dit onderzoek een indicatie geeft van

de bijdrage die cross-culturele studies kunnen leveren aan onze kennis over
aankoopbeslissingen in gezinsverband, of meer in het algemeen, op het terrein
van het koopgedrag. Veel van de kennis op dit gebied is sterk cultuurgebon-
den, en is voornamelijk gebaseerd op Amerikaans onderzoek. Daarmee willen
wij de waarde ervan geenszins tenietdoen, doch dit feit legt wel ernstige beper-
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kingen op bij het ontwikkelen van een theorie die het mogelijk maakt om te
generaliseren. Cross-cultureel onderzoek biedt de mogelijkheid om onze hui-
dige inzichten te verdiepen en ze in een breder gezichtsveld te plaatsen.
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11. Het effect van herhaalde waarneming
op consumentenaffect

T. PoIEsz

SAMENVATTING

In deze bijdrage wordt een versiag gegeven van een onderzoek naar de effecten van de herhaalde
waarneming van een stimulus op de affectieve beoordeling van die stimulus. Hierbij gaat het niet
om de herhaalde waarneming van overredende boodschappen zoals reclames of advertenties,
maar om stimuli als een produkt, een merknaam of een merksymbool. In tegenstelling tot demar-
ketingliteratuur schenkt de sociaalpsychologische literatuur veel aandacht aan de relatie tussen
herhaalde waarneming en affect, zij het niet specifiek op consumentengebied. Daarom wordt in
deze bijdrage eerst gerefereerd naar de sociaalpsychologische literatuur om vervolgens te trachten
duidelijkheid te verkrijgen omtrent herhaling-affectrelaties bij consumenten. Een verkiaring van
deze relaties die afwijkt van de verkiaringen die in de literatuur worden gesuggereerd wordt ge-
toetst in verschillende laboratoriumexperimenten en in een veldexperiment. De resultaten van de
laboratoriumexperimenten, waarin onbekende merknamen als stimuli werden gebruikt, bevesti-
gen de hypothese dat een positief effect van herhaling op affect alleen voorkomt wanneer een
hoog noch laag niveau van (produkt-)risico wordt waargenomen. Bij een laag ~n bij een hoog
waargenomen risico is er geen positieve herhaling-affectrelatie. De resultaten van het veldexperi-
ment bieden echter geen bevestiging voor de hypothese.

1. HERHAALDE WAARNEMJNG EN CONSUMENTENGEDRAG

Hoewel de macro- en micro-economische omgeving van de consument aan
voortdurende verandering onderhevig is, bevinden zich in deze omgeving vele
invariante elementen. Deze elementen komen herhaaldelijk voor in verschll-
lende situaties en op versehillende tijdstippen. Deels is herhaling het gevoig
van (massa)produktie en marketingactiviteiten, deels vloeit herhaling voort uit
bet in een aantal opzichten betrekkelijk invariante media-, informatie-, koop-
en consumptiegedrag van de consument. Zo kan een bepaalde stimulus her-
haaldelijk worden waargenomen ~omdat de stimulus een hoge penetratiegraad
heeft, bijvoorbeeld een auto van een veel verkocht merk, en/of doordat de
consument herhaaldelijk gedrag vertoont in relatie tot dezelfde stimulus, bij-
voorbeeld bet schrijven met steeds dezelfde pen.
Sommige stimuli in de omgeving van de consument komen vaker voor dan

andere. Hierdoor, en ook als gevoig van de motieven, preferenties en gewoon-
ten van de consument, vari~ren stimuli in de mate waarin ze herhaaldelijk
worden waargenomen. Dit doet de vraag rijzen of, en zo ja: hoe en wanrom,
herhaling van stimuli een autonome invloed heeft op bet consumentengedrag.
De nadruk valt bier op bet autonome effect, dus bet effect van herbaling als
zelfstandige factor. Interacties met andere factoren (b.v. bet effect van bet
herhalen van overredende argumenten in reclameboodschappen) vormen een
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onderwerp.apart, waarover evidentie te vinden is in de consumentengedrags-
en marketingliteratuur (zie bijvoorbeeld Belch, 1982). Er wordt bier niet nader
op ingegaan.
Er zijn twee fasen of aspecten van bet evaluatie- of besluitvormingsproces

van de consument die met name relevant lijken in relatie tot de invloed van
berbaling: informatieverwerking en affect- of attitudevorming.
De functie van berbaling voor de informatieverwerking ligt voor de band.

Het reeds eerder waargenomen bebben van een bepaalde stimulus mag veron-
dersteld worden een positieve invloed te bebben op de juiste en snelle identifi-
cering, categorisering, gebeugenopslag en herinnering van die stimulus (zie
ook Sawyer, 1974).
Het effect van berhaling op affect is minder eenduidig. Hoewel er verschil-

lende empiriscb ondersteunde psychologische theorie~n zijn die een antwoord
zouden kunnen geven op de vraag of, en zo ja: boe en waarom, herhaling af-
fect beinvloedt, is bun antwoord zelden meer dan een partieel antwoord: ze
zijn alleen in staat om in bepaalde combinaties van stimulus-, omgevings- en
consument-variabelen bet effect van berhaling op affect te verkiaren en te
voorspellen. Ms gevolg biervan voorspelt dezelfde tbeorie positieve en nega-
tieve berbaling-affectrelaties, afhankelijk van de combinatie van de drie soor-
ten variabelen waarvan op bet betreffende moment sprake is.
Twee voorbeelden. De leertheorie geeft aan dat herbaalde waarneming voor-

waarde kan zijn voor bet ontdekken van nieuwe stimulusaspecten. Al naar ge-
lang deze aspecten positief of negatief worden ervaren zal zich een positieve of
een negatieve berhaling-affectrelatie ontwikkelen (zie bijvoorbeeld Hansen,
1972). Op basis van de attributietbeorie (Kelley & Micbela, 1980) kan men de
hypotbese stellen dat bet herbaald waamemen van een merk bij de consument
de indruk wekt dat bet merk kwalitatief goed is (groot marktaandeel — goede
kwaliteit). Een alternatieve bypotbese binnen deze theorie zou zijn dat de con-
sument uit de berhanide waamemingafleidt dat bet merk goedkoop zal zijn en
dientengevolge van matige kwaliteit (vele kopers — lage prijs — matige kwali-
teit). In bet eerste geval gaat de bypotbese uit van een positieve herhaling-
affectrelatie, in bet tweede geval van een negatieve. Met andere woorden, psy-
chologische tbeorie~n die toegepast kunnen worden op herhalingseffecten,
maar die niet specifiek op deze effecten zijn gericbt, zijn niet in stant om een
meer algemene verklaring of een eenduidige voorspelling te bieden met betrek-
king tot de invloed van berbaling op affect. Zoals reeds gesteld is bet ook op
basis van de in de marketingliteratuur gepresenteerde theorie en empirische
bevindingen niet mogelijk om te komen tot een meer algemene verklaring. In
de eerste plaats richt deze literatuur zicb meer op stimuli die te beschrijven zijn
als overredende boodscbappen.
Conclusies met betrekking tot deze stimuli zijn niet zonder meer generali-

seerbaar naar andere typen stimuli. In de tweede plaats valt daarbij de nadruk
op effectiviteit in termen van attitude, berinnering en koopintentie en niet op
de onderliggende psychologiscbe processen. Inzicbt in deze processen is nood-
zakelijk om berhaling-affectrelaties te begrijpen en daardoor zo goed moge-
lijk te voorspellen (zie Belch, 1982).
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2. DE ‘MERE EXPOSURE’-HYPOTHESE

Een als meer algemeen bedoelde verklaring wordt geboden met de ‘mere expo-
sure’-bypothese van Zajonc (1968). Deze, in de sociaalpsychologische litera-
tuur geintroduceerde, hypotbese stelt dat de berbaalde blootstelling (exposu-
re) aan een stimulus een voldoende voorwaarde is voor de toename van affec-
tieve gevoelens ten opzicbte van die stimulus. Deze hypotbese ricbt zich dus
expliciet op de autonome invloed van berbaling op affect en gaat uit van alleen
positieve berhaling-affectrelaties. Zajonc staaft de bypotbese met verwijzin-
gen naar correlationeel en experimenteel onderzoek. (Bij bet eerste type on-
derzoek moet volledigheidshalve worden opgemerkt dat juist wanneer affect
~n van de geassocieerde variabelen is, bet aangeven van de richting van de
causaliteit problematisch kan zijn. Met andere woorden, correlationele evi-
dentie kan in dit verband strikt genomen niet als hypothese-ondersteunende
evidentie worden beschouwd.)
De experimentele evidentie die door Zajonc (1968) wordt gerapporteerd

duidt op een algemeen positieve invloed van berbaalde waarneming op affect.
In bet navolgende zal nader worden ingegaan op de validiteit van de ‘mere ex-

posure’-hypothese en op de hypotheses ter verklaring van bet verschijnsel dat
door de hypothese wordt bescbreven. Dit geschiedt aan de hand van een over-
zicht van de in de sociaalpsycbologiscbe literatuur gepresenteerde verklarin-
gen en empiriscbe bevindingen. Deze bebben niet recbtstreeks betrekking op
bet consumentenaffect. Het is ecbter noodzakelijk om een start te maken bij
de literatuur waarin aan bet onderwerp van deze bijdrage de meeste aandacbt
is besteed om vervolgens te tracbten de koppeling met het consumentenaffect
tot stand te brengen.
De introductie van de ‘mere exposure’-hypotbese in 1968 werd gevolgd door

een grote wetenscbappelijke belangstelling voor frequentie-affectrelaties (FA-
relaties). Hoewel de bypotbese een verklaring inhoudt van bet verscbijnsel
maakt ze bet verscbijnsel niet begrijpelijk. In de sociaalpsycbologische litera-
tuur na 1968 wordt vooral aandacht besteed aan de verklaring van positieve
verbanden tussen frequentie en affect. Van de belangrijkste hypotheses volgt
bier een korte beschrijving:
— De ‘response competitie’-bypothese (Harrison, 1968). Deze bypotbese ver-
onderstelt dat (nieuwe) stimuli op bet moment van ~vaarnemingverschillende,
vaak tegengestelde, responses oproepen. Dit resulteert in een als negatief erva-
ren psycbologiscbe toestand (response competitie). [)oor de herhaling van een
stimulus versterken bepaalde response-tendeazen en verzwakken andere. De
responsecompetitie, en daarmee de onaangename psycbologiscbe ervaring,
vermindert. Dit uit zich in een meer positief affect voor de meer frequente sti-
muli.
— ‘Arousal’-hypotheses (Berlyne, 1960, e.a.). Verschillende hypotheses ko-
men voort uit de arousaltheorie van Berlyne (1960). 1)eze theorie veronderstelt
een optimaal nivean van fysiologiscbe activatie of arousal. Afwijkingen van
dit niveau (in twee ricbtingen — te veel activatie en te weinig activatie) worden
als onaangenaam ervaren. Door de waarneming en verwerking van een stimu-
lus kan bet activatieniveau veranderen. Stimuli die bet niveau verhogen tot bo-
yen bet optimale niveau of verlagen tot beneden dat niveau worden geasso-
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cieerd met negatief affect. Een nieuwe stimulus beeft een boge ‘excitatory po-
tential’, verboogt bet activatieniveau en wekt, indien bet niveau bierdoor bo-
yen bet optimale punt geraakt, minder positieve affectieve gevoelens op. Door
herhaling verliest een stimulus zijn ‘nieuwheid’ en daarmee zijn excitatory po-
tential. Een reeds berbaaldelijk waargenomen stimulus werkt niet verstorend
op bet optimale activatienivean en genereert daarom meer positief affect dan
een nieuwe stimulus (afbankelijk van bet activatieniveau op dat moment).
— Er zijn theorie~n die uitgaan van de werking van twee factoren — de zoge-
naamde ‘twee-factoren’-tbeorie~n (Berlyne, 1970; Stang, 1973). Bij de gelijk-
tijdige werking van de twee factoren, gewenning en verveling (resp. positieve
habituatie en tedium) zal de ene of de andere doniineren. De relatieve sterkte
van de babituatiefactor zal groter zijn bij een gering aantal berhalingen; bij
een groter aantal berhalingen domineert de verveling. Welke factor dominant
is bangt af van variabelen die een invloed bebben op bet activatie- of arousal-
niveau. Zo zal bij een arousal-verbogende stimulus, zoals bijvoorbeeld een vi-
sueel complexe stimulus, de babituatie-factor bij een toenemend aantal berha-
lingen langer domineren dan bij een niet-complexe stimulus.
— Hyp6tbeses betreffende de toe-/afname van semantiscbe betekenis (Grush,
1976; Jacobovits, 1968). De ‘toename’-bypotbese veronderstelt dat door her-
baling van een stimulus de betekenis van die stimulus zal polariseren: initieel
positief wordt bij toenemende berbaling meer positief; negatief wordt meer
negatief. De ‘afname’-bypotbese gaat uit van bet tegenovergestelde.
— De ‘exp~tancy-arousal’-bypotbese (Crandall, 1967) stelt dat stimuli die ge-
matigd sterke verwacbtingen oproepen geprefereerd worden boven stimuli die
geassocieerd zijn met zeer sterke of zeer zwakke verwacbtingen. Naarmate een
stimulus vaker wordt waargenomen roept bij sterkere verwacbtingen op.

Bovengenoemde bypotbeses, die elkaar gedeeltelijk overlappen, ricbten zicb
met name op de verklaring van positieve frequentie-affectrelaties. Daarbij
bouden soniniige verklaringen rekening met de mogelijkheid van een omke-
ringseffect bij hoge frequenties — een boemerang-effect waarmee de eerste
stijging van affect gebeel of gedeeltelijk teniet gedaan wordt. Voor al de ver-
melde hypotheses is ondersteunende empirische evidentie gerapporteerd.
Daarbij is in de literatuur de meeste aandacht besteed aan de ‘response compe-
titie’-bypotbese.
Probleem is dat bet niet mogelijk lijkt om ~n van de verkiaringen als de

meest valide aan te wijzen, mede omdat in de literatnur naast positieve FA-
relaties ook niet-positieve en negatieve relaties worden gerapporteerd en naast
lineaire ook niet-lineaire. Grush (1976): ‘In summary, the mere exposure lite-
rature is replete with inconsistencies’. Vergelijkbare conclusies treffen we ook
aan bij andere auteurs (Sawyer, 1974; Harrison, 1977; Vanbeselaere, 1981).

3. DE ‘FUNCTIONAL EXPOSURE’-HYPOTHESE

Nu bet niet mogelijk is om uit de literatnur enige consistentie te extraberen, zal
op de volgende manier getracbt worden te komen tot een meer algemene ver-
klaring van FA-relaties: de in de literatuur aangeboden conclusies die betrek-
king hebben op een verzameling experimenten worden in verband gebracbt
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met een interpretatie van de psycbologiscbe betekenis van de experimentele si-
tuatie en stimuli tij dens een laboratoriumexperiment over FA-relaties. Dit
laatste kan worden gezien als een stap terug naar de basis: nu de empiriscbe
evidentie op zich niet een algemene verklaring kan bieden is bet wellicbt moge-
lijk deze evidentie te berinterpreteren in het licbt van de omstandigbeden
waaronder ze is verkregen. Voor de duidelijkbeid volgt nu eerst een korte be-
schrijving van wat men zon kunnen bescbouwen als een standaard laboratori-
umexperiment rond FA-relaties: Na binnenkomst in de experimentele ruimte
krijgen proefpersonen, die niet geinformeerd zijn over aard en doel van bet
onderzoek, bet verzoek plants te nemen voor een projectiescberm en aandacb-
tig te kijken naar betgeen zal worden getoond. Nadere informatie wordt niet
gegeven (boewel de proefleider in somnilge experimenten een gebeugentaak
aankondigt). De proefpersonen zien verscbillende hen onbekende stimuli, zo-
als bijvoorbeeld nonsense woorden, symbolen, Chinese lettertekens of patro-
nen in verscbillende frequenties. Elke stimulus wordt (per keer) gedurende en-
kele seconden getoond.
Na afloop van de (dia)presentatie krijgen de proefpersonen bet verzoek elk

van de getoonde stimuli te beoordelen op een affectscbaal. Hiertoe wordt elke
stimulus nog ~n keer aangeboden.
In 1974 is door Stang de evidentie van meer dan bonderd laboratoriumexpe-

rimenten geanalyseerd (Stang, 1974). In zijn analyse waren procedurele ken-
merken van deze experimenten de onafhankelijke variabelen en bet al of niet
v66rkomen van positieve FA-relaties de afhankelijke variabele. Hij vond drie
werkzame factoren: type stimulus, de grootte van bet tijdsinterval tussen de
aanbiedings- en beoordelingsfase, en de wijze van aanbieding van stimuli in
bun verschillende frequenties. (De laatste twee factoren zijn mogelijk ‘con-
founded’, d.w.z. ze bebben mogelijk geen onafhankelijk effect.)
Positieve FA-relaties worden vaker geobserveerd indien:

— de stimuli onbekende nonsense woorden, symbolen en portretten zijn, dan
wanneer bet abstracte visuele of auditieve patronen betreft.

— bet tijdsinterval tussen aanbieding en beoordeling (betrekkelijk) lang is.
— de stimuli met bun verscbillende frequentieniveaus in gemengde volgorde
worden aangeboden, bijvoorbeeld A-B-A-C-A-D-B-A-B-C (in plants van
een wijze van aanbieding waarbij bet frequentieniveau wordt bereikt alvo-
rens over te gaan naar een andere stimulus met een andere frequentie, bij-
voorbeeld A-A-A-A-B-B-B-C-C-D).

Als we deze factoren in beschouwing nemen naast de constatering dat proef-
personen in FA-experimenten gewoonlijk geen uitleg krijgen over de te ver-
wacbten procedure, dan lijkt bet mogelijk om ze tot een consistente interpre-
tatie te integreren. Een proefpersoon die geen informatie krijgt over wat hem
te wachten staat zal proberen zicb een indruk te vormen op basis van wat hem
wordt geboden. De verondersteliing is dat bij door bet zien van bem onbeken-
de nonsense woorden in verscbillende frequenties verwacht een gebeugen- of
intelligentietaak te zullen krijgen, of een prestatietaak waarbij zijn gedrag te
beoordelen zal zijn op een goed-slecbt dimensie. Daar bij onzekerheid ervaart
met betrekking tot bet kunnen tonen van bet gewenste gedrag/bet kunnen be-
balen van een acceptabele score zal bij zicb gesteund voelen door bet vaker
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v66rkomen van bepaalde stimuli. De vaker aangeboden stimuli reduceren zijn
onzekerheid en worden dientengevolge positiever gewaardeerd. De twee ande-
re factoren van Stang (1974) laten zich op analoge wijze interpreteren: de on-
zekerbeid van een proefpersoon zal groter zijn indien de wachttijd na de sti-
muluspresentatie lang(er) is en indien de stimuli in gemengde volgorde worden
gepresenteerd.
Ms daarentegen in een experimentele situatie abstracte visuele stimuli als

moderne schilderijen worden gepresenteerd, lijkt bet gerechtvaardigd te ver-
onderstellen dat proefpersonen niet een prestatie- maar een estbetiscbe
evaluatie-taak verwacbten. Bij een dergelijke taak is bet getoonde gedrag niet
met een goede of slecbte score te evalueren, eenvoudig omdat men geacht
wordt niet over smaken te twisten. De experimentele procedure genereert geen
onzekerheidsgevoelens en derbalve bebben vaker getoonde stimuli (per defini-
tie) geen onzekerheidsreducerende werking. Ze zullen dan ook niet positiever
worden beoordeeld dan de minder vaak getoonde stimuli.
Indien deze berinterpretatie correct is kunnen we stellen dat bogere aanbie-

dingsfrequenties zullen leiden tot meer positieve affectieve gevoelens indien en
in de mate dat ze functioneel of instrumenteel zijn: dat ze in staat zijn onze-
kerbeid te reduceren. In plaats van -de ‘mere exposure’-hypotbese die uitgaat
van een onvoorwaardelijke positieve invloed van frequentie op affect wordt
nu de ‘functional exposure’-bypothese voorgesteld die aan de ontwikkellng
van positieve FA-relaties wel een voorwaarde verbindt. Het is niet de bedoe-
ling om met deze bypotbese weer een bypothese toe te voegen aan de toch al
lange lijst van mogelijke verklaringen van FA-relaties. De ‘functional exposu-
re’-hypothese kan gezien worden als een samenvattende bypothese die niet in
tegenspraak is met de empiriscb ondersteunde eerder voorgestelde (en bierbo-
yen beschreven) deelbypotbeses maar die tracht een meer algemene verklaring
te bieden.
Nu een voorstel gedaan is tot een meer algemene verklaring is bet wenselijk

deze verklaring aan een empirische toets te onderwerpen. Hierbij is bet in
principe mogeiik direct de stap te maken naar bet affect van consumenten als
afhankelijke variabele. Omdat de verkiaring ecbter nauw verbonden is aan
een berinterpretatie van de betekenis van bogere aanbiedingsfrequenties in bet
in de sociaalpsycbologiscbe literatuur beschreven FA-experiment, is een eerste
toetsing in de meer conventionele experimentele situatie meer op zijn plants.

4. EMPIRISCH ONDERZOEK BETREFFENDE DE ‘FUNCTIONAL EX-
POSURE’-HYPOTHESE

4.1. Sociaalpsychologische laboratoriumexperimen ten

In de bescbrijving van de experimenten zal geen aandacbt worden besteed aan
de techniscbe details, maar zal de nadruk liggen op hypotheses, algemene be-
vindingen en conclusies. Het eerste experiment was gebaseerd op bet uit-
gangspunt dat bogere aanbiedingsfrequenties niet functioneel zijn/geen onze-
kerbeid reduceren en dus niet leiden tot meer positief affect indien
— de proefpersoon een prestatietaak verwacbt waarvan bij de indruk beeft
dat die zeer moeilijk of zeer gemakkelijk zal zijn ongeacht bet aantal keren
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dat bij, v66r de tank, de aan de tank gerelateerde stimuli kan waarnemen;
— de proefpersoon een niet-prestatietaak verwacht, dus een tank waarbij een
goed/slecbtbeoordeling van zijn gedrag irrelevant is;

— de belangstelling van de proefpersoon voor zijn score op een prestatietaak
kan worden ge~limineerd.

Positieve FA-relaties zullen wel worden geobserveerd als:
— de proefpersoon een prestatietaak verwacbt;
— de proefpersoon in een conventionele FA-experimentele situatie wordt ge-
plantst. In bet laatste geval zou dan volgens de eerder bescbreven herinter-
pretatie van deze situatie moeten blijken dat proefpersonen meer een
prestatietaak verwacbten dan een niet-prestatie- (of een estbetiscbe
evaluatie-) tank.

De respectievelijke hypotheses werden getoetst in vijf experimentele condities:

Conditie 1: de belft van de proefpersonen (ppn) kreeg een ‘zeer moeilijke
taak’-instructie; de andere belft een ‘zeer gemakkelijke taak’-instructie.

Conditie 2: Ppn kregen bet verzoek de kwaliteit van de dia’s te beoordelen.

Conditie 3: Ppn kregen te boren dat ze alleen ‘voor spek en bonen’ mee kon-
den doen, omdat bet experiment als mislukt moest worden bescbouwd; ver-
volgens ontvingen ze de instructie van Conditie 5.

Conditie 4: Instructie: probeer een zo boog mogelijke score te balen op de
taak na de diaprestatie.

Conditie 5: Instructie: wil je de dia’s die we dadelijk laten zien aandacbtig be-
kijken.

Nonsense woorden zoals ‘HEWONAT’ en ‘ZODEGIN’, die in een vooron-
derzoek affectief neutraal waren gebleken, werden vervolgens 0, 1, 3, 6, 10 of
15 keer gepresenteerd. Elke dia verscbeen twee seconden met een interval tus-
sen dia’s van vier seconden. Stimuli werden geroteerd over frequenties.
De affect-beoordeling op een 9-punts scbaal vond plants vrijwel onmiddel-

lijk na de diapresentatie. V66r de affectbeoordeling kregen ppn in Conditie 5
bet verzoek ann te geven welk van twee typen taken zij verwacbtten (een alge-
mene omscbrijving werd gegeven van een prestatietaak en van een niet-
prestatietaak). Het tijdsinterval tussen de manipulatie en de affect-meting
werd voor alle condities gelijk gemaakt.
Resultaten: In Conditie 5 verwachtte de meerderheid van de ppn (14 van de

18) een prestatietank. Er is een significant positievere FA-relatie in de set van
Conditie 4 en 5 gezamenlijk dan in de set van de eerste drie Condities geza-
menlijk (F= 6.00, df= 1,88, p<.05). (Getoetst is met eenlineaire trendanalyse,
een variant op de variantie-analyse die aan kan gevenof er een significant ver-
schil bestaat tussen de bellingsboeken van de best-fitting recbte lii nen door de
affect-scores beborende bij de oplopende frequenties.)
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Figuur 1. Hellingen van de best-fitting rechte lijnen van FA-relaties in de condities (C’s) van Ex-
periment 1. (600 = gemiddelde van de 10% hoogste FA-scores in Experiment 1. Zowel 600 ~
10% zijn willekeurig gekozen en dienen als relatief te worden geinterpreteerd).

De being van de FA-relaties verscbilt niet binnen deze twee sets. Daarbij is
de belling van de gecombineerde Condities 1, 2 en 3 niet significant verscbll-
lend van 00 (F= 1.0, df= 1,51, n.s.) en de helling van de gecombineerde Con-
dities 4 enS wel (F= 16.11, df= 1,34, p< .001). (De belling of bellingsboek van
een recbtlijnige relatie in een assenstelsel met de frequentieniveaus op de hod-
zontale en bet affect op de verticale as geeft aan in welke mate bet affect toe-
neemt met een toenemende aanbiedingsfrequentie).
Per conditie zijn de FA-relaties conform de hypotheses, behalve in Conditie

4, waarmn liet resultaat weliswaar tendeert in de juiste ricbting, maar niet signi-
ficant is. Zie ook Figuur 1.
In bet algemeen kunnen de hypotheses echter als bevestigd worden be-

schouwd. Enkele onduidelijkbeden zijn:
— de functionaliteit van bogere aanbiedingsfrequenties is slecbts impliciet ge-
manipuleerd door situaties te scheppen waarin we verschullen in functiona-
liteit vermoeden.

— op soortgelijke wijze is de onzekerheid van proefpersonen impliciet gema-
nipuleerd.

— Waarom was bet resultaat in Conditie 4 slecbts indicatief?
Het eerste en derde punt worden bekeken in Experiment 2; bet tweede punt

in Experiment 3.

Experiment 2
In dit experiment werden de Condities 2 (niet-prestatietank) en 4 (prestatie-
taak) van Experiment 1 berhanid, met dit verschil dat in de laatste conditie
minder nadruk werd gelegd op de ‘zo boog mogelijke score’ (bet vermoeden
bestond dat door deze nadruk de instructies van deze conditie meer leken op
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Figuur 2. Hellingen van de best-fitting recite linen van FA-reinties in de coadities van Experi-
ment 2. (Voor nadere informatie zie omschrijving Figuur 1).

die van Conditie 1 in Experiment 1, de ‘zeer moeilijke taak’-instructies, als ge-
voig waarvan juist geen positieve FA-relaties werden verwacht). Ook de pro-
cedure was identiek aan die van bet eerste experiment, bebalve dat proefperso-
nen tijdens de stimuluspresentatie waren verbonden aan een buid-
weerstandsmeter. De huidweerstand is gebleken af te nemen met conffict, on-
zekerbeid en verwarring die door een proefpersoon wordt ervaren (de transpi-
ratie neemt toe).
Als nu de vaker getoonde stimuli een onzekerbeidsreducerende functie heb-

ben dan zou dit uit de toegenomen buidweerstand kunnen blijken. De bypo-
these is dat bij proefpersonen die een positieve FA-relatie te zien geven de
buidweerstand meer toe zal nemen bij de vaker getoonde stimuli dan bij proef-
personen die geen positieve FA-relatie hebben. De analyse van huidweerstand-
verschillen tussen de eerste en de tweede belft van de serie aanbiedingen werd
alleen verricbt voor de stimuli die 10 en 15 keer werden aangeboden. De bypo-
these werd bevestigd: proefpersonen met een positieve individuele FA-relatie
gaven een grotere toename van de buidweerstand te zien bij de presentatie van
de frequente stimuli dan proefpersonen met een niet-positieve FA-relatie
(t(25) = 1.19, p < .05, waarbij de belling in de prestatietaakconditie significant
verscbilde van QO (F = 5.10, df = 1,14, p < .05) en die van de niet-prestatietank
niet (F< 1.0, df= 1.11, u.s.). Zie ook Fignur 2.
Met bebulp van Experiment 3 werd getracbt de onzekerbeidsdimensie expli-

ciet te maken. Het begrip ouzekerheidboudt twee componenten in: onvoorspel-
baarheid en bezorgdbeid omtrent de gevolgen daarvan (zie buy. Kagan, 1972).
Bij constantbouding van de lantste component is onzekerbeid te vari~ren met
bebulp van de (on)voorspelbaarbeid, die uit te drukken is in de kans op bet
zullen voorkomen van een bepaalde situatie/bet verkrijgen van een bepaald
resultant. De verwacbting is dat yank getoonde stimuli niet-functioneel kun-

Frequentie
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nen zijn op beide extremen van de zekerbeidsas: wanneer zekerbeid bestant
omtrent bet wel of niet kunnen verkrijgen van een bepaald resultaat (kans
100% of 0%).
Ter bepaling van bet kansniveau waarop frequente stimuli bet meest functi-

oneel zijn (wanrop de meest positieve FA-relaties gevonden zullen worden)
wordt gerefereerd naar tbeode~n die zich bezigbouden met de motivatie tot
bet verkrijgen van een bepaald positief resultaat. Bij toenemende motivatie
neemt bet belang van bet functionele toe en dus ook de functionaliteit (van
vaak getoonde stimuli) — een persoon die volstrekt niet gemotiveerd is tot bet
verkrijgen van een bepaald resultaat zal elk potentieel hulpmiddel per definitie
niet als functioneel ervaren. Met andere woorden: als we de bellingsboek van
FA-relaties when voorspellen, dienen we de functionaliteit van de vaak ge-
toonde stimuli te weten, welke lantste varieert met de motivatie (tot bet ver-
krijgen van een positief resultant) zoals die voorkomt bij verscbillende kansni-
veaus. De tbeorie van Atkinson (1964) bepaalt de motivatie aan de band van
de formule: kans x (1.0 — de kans) waarbij de laatste component de nantrek-
kelijkbeid van bet resultaat weergeeft (hoe kleiner de kans, boe aantrekkelij-
ker). Resultante is een omgekeerd U-vormig verband tussen kans en motivatie
met een maximum bij 50% kans en een minimum bij 0% en 100%. Ten aan-
zien van dit laatste voorspelt Vroom (1964) precies bet tegenovergestelde: de
aantrekkelijkbeid van een resultant neemt toe met de kans bet te verkrijgen.
Dus: een positief lineair verband tussen kans en motivatie. Aangezien beide
tbeode~n empiriscbe ondersteuning bebben gekregen en omdat ze effecten be-
scbrijven die elkaar aanvullen of corrigeren, worden ze bier geintegreerd tot
~n bypothese: de motivatie tot bet verkrijgen van een positief resultant is bet
geringst bij 0% en 100% kans en boger tussen 50% en 100% kans dan tussen
0% en 50% kans (met andere woorden: bij 0% kans en bij 100% kans worden
geen positieve FA-relaties verwacbt. Dergelijke relaties zullen worden geob-
serveerd tussen beide extremen met de meest positieve relatie niet op 50%,
maar tussen 50% en 100% kans). In deze redenering kan de ‘motivatie’-term
worden vervangen door ‘functionaliteit van vaak getoonde stimuli’, en dit op
zijn beurt weer door ‘bet optreden van positieve FA-relaties’.
Experiment 3 bestond nit 5 condities, waarmn de kans op bet verkrijgen van

een positief resultaat werd gevarieerd. Proefpersonen kregen de instructie dat
in bet verleden 25% (of 50%, 75% of 100%) van de onderzoekdeelnemers erin
geslaagd was de tank tot een goed einde te brengen. Conditie 4 600% kans) en
Conditie 5 (geen frequentiemanipulatie) waren controle-condities. De instruc-
ties kondigden een fijne-motoriektaak aan; stimuli waren afbeeldingen van
pennen waarmee de taak moest worden uitgevoerd. Deze afbeeldingen werden
in verschillende frequenties getoond waarna een affect-beoordeling plants-
vond. De resultaten tendeerden in de ricbting van de bypotbeses. Er was een
indicatief overall-effect van de kansmanipulatie binnen de set van Condities 1,
2 en 3 (F = 2.67, df=2,52, p < .10): Over deze 3 condities werd een toenemende
stijging van FA-relaties verwacbt. Deze stijging bleek uit de resultaten: de (po-
sitieve) bellingsboek van Conditie 1 (25%) verscbilde niet significant van die
van controle-conditie 5 (F<1.0, df = 1,30, n.s.), waarmn de bellingshoek bijna
gelijk was aan 00.
Er was een bijna significant verscbil tussen de bellingsboeken van Conditie
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Figuur 3. Heliingen van de best-fitting rechte linen van FA-relaties in de condities (C’s) van Ex-
periment 3. (Voor nadere informatie zie osnschrijving Figuur 1).

2(50%) en Conditie 5 (F= 3.58, df=1,32, p<.IO) en een significant dito ver-
schil bij de Condities 3 (75%) enS (F=7,34, df= 1,17, p<.05). Alleen bet ef-
fect in Conditie 4 was niet als verwacht: de FA-relatie was vergelijkbaar met
dat van Conditie 2. Zie ook Fignur 3.
Een mogelij ke verklaring biervoor is dat proefpersonen een instructie

waarmn een tank met 100% slaagkans werd aangekondigd ‘verdacbt’ of onge-
loofwaardig hebben geacht, hetgeen de onzekerbeid zou hebben vergroot, en
daarmee ook de functionaliteit van de vaak getoonde pennen en de bellings-
hoek van de FA-relatie. Toch lijkt bet gerechtigd te stellen dat, wanneer men
de resultaten van de dde experimenten gezamenlijk in bescbouwing neemt, de
‘functional exposure’-hypotbese empiische ondersteuning beeft gekregen.

4.2. Laboratoriumexperimenten ‘consumenten ‘-gedrag

De overgang naar meer op bet consumentengedrag gerichte experimenten ver-
eist geen wezenlijk andere theoretiscbe benadering: bet onzekerbeidsbegrip in
de sociaalpsycbologiscbe literatuur is direct vergelijkbaar met bet begrip waar-
genomen risico in de consumentengedragsliteratuur (Bauer, 1960; voor een
uitgebreide bespreking van dit concept zie Todd, 1982).
Waargenomen risico omvat, net als onzekerbeid, twee componenten: on-

voorspelbaarbeid en consequenties. Nu bet begrip onzekerheid bebulpzaam is
geweest bij de verklaring van FA-relaties in bet socia~Ipsychologiscb laborato-
rium, is waargenomen risico wellicbt een relevante variabele bij de verklaring
van de relaties tussen frequentie en consumentenaffect (in bet laboratorium).
In Experiment 3 is de (on)voorspelbaarbeidgemanipuleerd en werd de compo-
nent consequenties constant gebouden. Het omgekeerde of een gelijktijdige
manipulatie is uiteraard ook mogelijk. Aangenomen wordt dat bet toevoegen
van de mogelijkbeid van negatieve consequenties naast positieve consequen-
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ties de functionaliteit van vaker getoonde stimuli vermindert. In geval van mo-
gelijke negatieve consequenties zal een persoon minder geneigd zijn terug te
vallen op frequente stimuli. ter vermindering van onzekerbeid/waargenomen
risico. Hoog (waargenomen) risico (HR) wordt bier geoperationaliseerd als
bet in een keuzesituatie tegelijkertijd beschikbaar zijn van goede en slecbte
keuze-alternatieven waarbij niet bekend is welke alternatieven goed of slecht
zijn. Middelmatig (wanrgenomen) risico (MR) is een vertaling van Conditie
2/3 van Experiment 3 (50%/75% kans op een positief resultant). De hypotbe-
se is dat geen positieve FA-relaties zullen voorkomen in de LR- (langrisico) en
HR-conditie en wel in de MR-conditie. In de HR-conditie van Experiment 4

• werd de instructie gegeven dat bet onderzoek de beoordeling van ‘roller pen-
nen’ betreft. Na een korte bescbrijving van bet produkt volgde de risico-
instructie waarmn gesuggereerd werd dat een consumentenorganisatie verschil-
lende merken had getest en dat sommige merken daarbij van slecbte kwaliteit
bleken te zijn. ‘Al met al een zeer riskant produkt’.
Bovendien kregen proefpersonen via de instructie de wanrschuwing zeer

voorzichtig te zijn bij bet kiezen van een roller pen. In de MR-conditie was bet
(zogenaamd) resultant van de test van de consumentenorganisatie dat ‘er geen
kans is op een miskoop omdat ergeen slechte merken roller pennen zijn. Tocb
kan bet geen kwaad enige voorzicbtigheid te betracbten bij bet maken van een
keuze, dit vanwege de kwaliteitsverscbillen. Alle merken zijn ongeveer even
duur’.
In de LR-conditie tenslotte was de conclusie: ‘alle merken hebben onze test

uitstekend doorstann. Er zijn eni~e kwaliteitsverscbillen, manr een miskoop is
volstrekt onmogelijk’.
De instructies gaven aan dat na kennismaking met de verscbillende merkna-

men — de frequentiemanipulatie: stimuli werden 0, 1, 3, 6, 9 of 12 keer ge-
toond — een keuze gemaakt zou moeten worden uit de verscbillende merken
en dat men de gekozen pen zon mogen houden. (Om bet waargenomen risico
in de LR-conditie zo laag mogellik te bouden werd aan de instructie van proef-
personen in deze conditie nog toegevoegd dat men na de keuze van een pen de-
ze pen eventueel nog kon ruilen tegen een andere). Stimuli, de ‘merknanien’,
waren de namen van gehucbten in Frankrijk, die in een v66rtest affectief nen-
traal bleken.
Na bet lezen van de instructies kregen proefpersonen vragen ter vaststelling

van bun waargenomen risico. De stimuluspresentatie werd gevolgd door een
affect-beoordeling van de merknamen en door bet verzoek ~n van de merken
te kiezen (N.B. proefpersonen badden alleen de merknamen — in verschillen-
de frequenties — gezien).
De resultaten op de risico-schalen laten zien dat proefpersonen in de LR-

Conditie niet minder risico waarnemen dan proefpersonen in de MR-
Conditie. De risico-manipulatie beeft geen significant effect op de keuze: na
een MR-instructie kozen proefpersonen significant meer de frequent getoonde
merknamen dan na een LR- en een HR-instructie. Daarbij was, zoals ver-
wacht, bet verscbil tussen de LR- en de MR-Conditie niet significant. Zie ook
Fignur 4.
Omdat de LR-Conditie niet bet verwacbte effect had op bet wanrgenomen

risico en mogellik daardoor niet op de bellingsboek van de FA-relatie is in een
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Figuur 4. Hellingen van de best-fitting rechte linen van FA-relaties in de condities (C’s) van expe-
riment 4. (Voor nadere informatie zie omschrijving Figuur 1).

aanvullend experiment getracht een lager niveau van waargenomen risico te
genereren. Dit werd geprobeerd door uit de instructie de aankondiging van de
eigen keuze van de consument te elimineren. In plaats van de instructie dat de
proefpersoon zelf een keuze zou dienen te maken gaf de instructie ann dat de
proefleider ~n van de merken zou geven.
In Experiment 5 werden drie condities gecre~erd: Conditie 1: Zeer lang risi-

co (ZLR) instructie met keuze; Conditie 2: Middelmatig risico instructie, geen
keuze; Conditie 3: ZLR-instructie, geen keuze.
De ZLR-instructie luidde: ‘Alle merken roller pennen bebben onze test ult-

stekend doorstann. Een miskoop is volstrekt onmogelijk’ (geen vermelding
van kwaliteitsverscbillen). De MR-instructie was identiek aan die in bet vorige
experiment. Hoewel proefpersonen in de Condities 2 en 3 tij dens de stimu-
luspresentatie geen keuze verwachtten kregen ze na de affect-beoordeling bet
verzoek bet merk aan te wijzen dat ze zouden nemert als ze t6ch zouden moe-
ten kiezen (‘Stel, dat u tocb...’ etc.). De bypotbese was dat in de condities
zonder keuze geen positieve FA-relaties zullen worden geobserveerd en dat de
FA-relatie in Conditie 1 minder positief zal zijn dan in de MR-conditie van bet
vorige experiment. (Een vergelijking tussen experimenten is mogelijk omdat
bet onderzoek plaatsvindt onder identieke omstandigbeden). Met betrekking
tot bet gekozen merk werden overeenkomstige hypotheses geformuleerd: in de
keuzecondities zal bet gekozen merk vaker waargenomen zijn dan in de condi-
ties zonder keuze. Bij de berekening van de resultaten werd een vergelij king
gemaakt met de MR-conditie van Experiment 4.
De resultaten voor de FA-relaties wijzen op een significant effect voor de

keuzefactor (F= 4.70, df= 1.60, p < .05, met meer positieve relaties in de
keuze-conditie) maar niet voor de factor risico-instructie, noch voor de inter-
actie. De frequentie van bet gekozen merk werd ecbter significant beinvloed
door de factor keuze (F= 13.08, df= 1,58, p< .001) waarbij de meer frequente
merken werden gekozen in de conditie met de keuze &n met de MR-instructie.
Er was geen significant autonoom effect van de risico-instructies. Zie ook Fi-
gaur 5.
Hoewel de resultaten de hypotheses niet in alle opzicbten bevestigden ten-

deerden ze, voor zover ze niet significant waren, in de voorspelde richting. Ms
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Fignur 5. Hellingen van de best-fitting rechte linen van FA-relaties in de condities (C’s) van Ex-
periment 5. (Voor nadere informatie zie omschrijving Figuur 1).

we de bevindingen van de Experimenten 4 en 5 gezameallik in beschouwing
nemen dan mogen we wellicbt constateren dat bet mogelijk blijkt om door
manipulatie van een bij de bestudering van bet consumentengedrag gebanteer-
de concept — waargenomen risico — een invloed uit te oefenen op de (positie-
ye) bellingsboek van frequentie-affectrelaties.

In een laatste laboratoriumexperiment van deze serie, waarop bier niet na-
der wordt ingegaan, bleek dat de positie van de risico-instructie ten opzicbte
van de frequentiemanipulatie (= v66r of na) geen significant effect bad op de
resultaten. Met andere woorden, indien de risico-instructie wordt gegeven
(korte did) n6~ de frequentiemanipulatie, vindt er geen significante wijziging in
de resultaten plaats.
Deze laatste bevinding vergernakkelijkt bet doen van veldexperimenten.

Door eerst de frequentiemanipulatie uit te voeren en daarna de risico-
instructie te geven is bet namelijk eenvoudiger dan bij de omgekeerde volgor-
de te voorkomen dat mensen zicb tijdens de frequentiemanipulaties al ‘proef-
persoon’ voelen.

4.3 Een veldexperiment

Het bezwaar van laboratoriumexperimenten is dat de conclusies op basis
van de verkregen resultaten niet zonder meer vertaalbaar zijn in praktiscbe
conclusies en implicaties. Naarmate een experimentele situatie meer gelijkt op
de re~le situatie neemt de mogelijkbeid toe om gerecbtvaardigde uitspraken te
doen over bet consumentengedrag in werkelijkbeid. In bet onderhavige veld-
experiment werd getracbt de re~le situatie te benaderen door te voorkomen dat
proefpersonen op de hoogte waren van bun rol als proefpersoon, door een fre-
quentiemanipulatie te banteren zoals die ook in werkeiijkbeid kan voorkomen
en door ook bij de affect/preferentiemeting te vermij den dat proefpersonen
de verbinding zouden leggen met de frequentiemanipulatie als onderdeel van
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een experimentele procedure.
In bet experiment werd een 2 x 2 x 2 design gebanteerd. De eerste factor be-

trof de frequentiemanipulatie, met twee niveaus: 1 en 7 aanbiedingen. De
tweede factor was de boeveelbeid waargenomen risico: nuddelmatig en geen
risico; factor 3 was de hoeveelbeid aandacbt besteed aan de stimuli: betrekke-
lijk veel tegenover betrekkelijk weinig. Een controleconditie buiten dit design
diende ter vaststelling van de nulmeting (frequentieniveau = 0).
De stimulus was een kleine vierkante advertentie met danrin, diagonaal ge-

plantst, de reeds in bet laboratorium anngeboden merknaam ‘TRESSON’ met
daaronder, in kleine letters, de produktaanduiding: ‘pennen’. In een adverten-
tieblad werd deze advertentie 7 maal geplantst, verspreid over de pagina’s.
Proefpersonen kregen bet verzoek deel te nemen aan een telefoniscb onder-
zoek ter evaluatie van advertentiebladen.
Geruime tijd v66r de onderzoeksdatum werden ze g~Informeerd over de ter

beschikking te hebben advertentiebladen. Door proefpersonen te vragen nanr
1 of meerdere bladzijden te kijken kon de frequent:ie worden gemanipuleerd.
De helft van hen diende gedurende 15 seconden de betreffende bladzijde(n) te
bekijken (ruime anndacht); de andere helft moest alleen bet aantal adverten-
ties op de bladzijde(n) tellen (geringe aandacbt). De risico-factor werd op de-
zelfde wijze gemanipuleerd als in bet laboratorium, met dit verschil dat de
risico-instructie mondeling was en niet scbriftelijk.
Na bet bekij ken van de advertentiepagina’s konden de proefpersonen een

keuze maken uit twee merken pennen (waarde ±5galden). De gekozen pen
zou na afloop van bet onderzoek als dank voor de deelname worden op-
gestuurd. E~n van de merknamen was de in de advertentie verscbenen naam
‘TRESSON’. De anderenaam (‘VERGONS’) mocbt onbekend worden veron-
dersteld bij de proefpersonen.
De verwachting dat bet frequent (7 x) getoonde merk vaker gekozen zou

worden in de middelinatig-risico- dan in de zeer-lang-risico-condities werd niet
bevestigd door de resultaten. Er was zelfs een effect dat in de tegengestelde
richting wees: van de minste voorkeur voor de meest vaak getoonde merk-
naam was sprake in de conditie met 7 aanbiedingen, MR-instructie en ruime
aandacbt.
De (acbteraf!-)verklaring die biervoor plausibel lijkt is dat een reactantie-

effect is opgetreden. Het meermalen (7 x) herbalen van dezelfde advertentie
in dezelfde krant kan door de ontvanger als te indringend worden ervaren als
gevoig waarvan bij er zicb tegen teweer stelt en juist tegengesteld gedrag ver-
toont. Het was niet mogellik om deze interpretatie te toetsen, altbans niet bin-
nen de context van bet laatste experiment.

5. CONCLUSIE

Hoewel in laboratoriumexperimenten bevestiging werd gevonden voor de by-
pothese dat de frequentie-affectrelaties (mede) afbankelijk zijn van bet waar-
genomen risico, bevestigden de resultaten van een veldexperiment deze hypo-
these niet. Het zou daarom voorbarig zijn nu reeds te speculeren omtrent mo-
gellike praktiscbe implicaties. Daar stant ecbter tegenover dat we nu op bet
spoor lijken te zijn van een tamellik consistent verscbijnsel en dat bet niet
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moeilijk is om de voorwaarden voor bet optreden van dit verschijnsel in ver-
band te brengen met ‘real life’ consumentengedrag. Een logiscb vervoig op bet
hier gerapporteerde onderzoek is onderzoek nanr bet effect van de aard van de
stimulus (bijvoorbeeld advertentie - niet advertentie) en naar de omstandigbe-
den waaronder verscbillende niveaus van risico worden waargenomen.
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12. Meting van consumenten-
ontevredenheid en -klachten

D.A. FRANCKEN

1. INLEIDING

In de zeventiger jaren was er een bloei in het onderzoek en de meting van soci-
aal welzijn. Diverse vertakkingen vonden plants naar deelterreinen, zoals
woonomgeving, werksituatie en gezinsleven.
Consumenten(on-)tevredenheid kan eveneens als zo’n deelterrein worden

gezien. Handy (1972) heeft in dit verband opgemerkt:
‘While we can measure the growth of our economy, efficiencyof resource use,
and product flows, we have virtually no information indicating the extent con-
sumers feel the products and services available to them actually conform to
their preferences and needs (Handy, 1972, p. 739).

Handy doelt bier op metingen van consumenten(on-)tevredenheid. De moge-
lljke gebruikers van deze metingen zijn overheid, bedrijfsleven en consumen-
tenorganisaties. De overheid kan deze metingen bijvoorbeeld gebruiken als
leidraad voor de urgentie van invoering van wettelijke bepalingen (Bernhardt,
1981), het bedrijfsleven voor de toetsing van haar marketingactiviteiten (Kas-
per, 1982b) en de consumentenorganisaties voor bet stellen van prioriteiten bij
hun activiteiten (Hunt, 1982).
In bet afgelopen decennium zag bet er inderdaad naar uit dat onderzoek en

theorie op bet terrein van consumenten(on-)tevredenheid en -klachten een ho-
ge vlucbt nemen, vooral in de V.S. Onder invloed ecbter van de ‘Reagano-
mics’ lijkt daar de vlucht (voorlopig?) te zijn afgelasi. (Hunt, 1982).

In deze literatuurstudie wordt geprobeerd een beeld te geven van bet onder-
zoek en de meting van consumenten(on-)tevredenheid en klachten, dat in de
afgelopen 10 jaar heeft plaatsgevonden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. (1) de toepassingen en beperkin-

gen van metingen van consumenten(on-)tevredenheid en klachten, (2) de ver-
schillende soorten van deze metingen, (3) de ontwikkeling van een index van
consumententevredenheid, (4) de uitkomsten van studies naar consumenten-
problemen (welke problemen zijn er?, welke consumenten hebben deze?, hoe
loopt bet met deze problemen/klachten voor een consument af?)
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2. EEN KORTE HISTORISCHE SCHETS

2.1. Angelsaksische literatuur

Ongeveer 18 jaar geleden verschenen de eerste publikaties over wat werd ge-
noemd ‘customer satisfaction’ (Cardozo, 1965a en b).
Hierna bleef bet nog verscbeidene jaren stil tot 1972. In dat jaar werden di-

verse artikelen gepubliceerd, o.a. van Handy (1972), Pfaff (1972), Lingoes en
Pfaff (1972), die betrekking hadden op onderzoek naar een index van consu-
mententevredenheid. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracbt van bet
Amerikaanse Ministerie van Landbouw met als doel de tevredenheid van con-
sumenten met voedselprodukten vast te stellen.
De populariteit van bet onderwerp is in de V.5. vooral gegroeid in de jaren

1973— 1975. De aanzet biervoor kwam van de hierboven reeds vermelde studie
in opdracht van bet Amerikaanse Ministerie van Landbouw, maar vooral ook
door een opdracht in 1975 van de Federal Trade Commission tot bet houden
van een nationaal onderzoek naar consumenten(on-)tevredenbeid en -klachten
wat heeft geresulteerd in de TARP-studie (1979). Deze studie geeft een inven-
tarisatie van (1) de in de V.S. meest voorkomende consumentenklachten over
produkten en diensten en (2) de al dan niet adequate maatregelen die door bet
bedrijfsleven en overbeid hiervoor zijn getroffen.
Andere factoren speelden in op bet succes en droegen verder bij tot de bloei

van dit thema van onderzoek. Zo werd in 1976, in Bloomington, U.S.A., de
eerste conferentie gehouden over consumenten(on-)tevredenheid en -klachten,
georganiseerd door Keith Hunt. Hij heeft in samenwerking met Ralph Day de-
ze conferenties tot een jaarlijkse gebeurtenis weten te maken, met elk jaar
meer deelnemers.
De ‘proceedings’ van deze conferenties dekken nu naar ruwe schatting 80~’o

van alle relevante wetenschappelijke onderzoeken en theorie~n uit de jaren
1976— 1982 op bet terrein van CS/D & GB, zoals bet onderwerp in de angel-
saksische Iiteratuur afgekort wordt aangeduid: Consumer Satisfaction/Dissa-
tisfaction and Complaining Behavior.
In nile belangrijke marketing-, huishoudkunde- en consumentengedragtijd-

scbriften in de Verenigde Staten en Europa zijn inmiddels artikelen versche-
nen over CS/D & GB.
Het totnal nantal wetenschappelijke publikaties bedroeg begin 1978 reeds

ongeveer 150 artikelen (Robinson, 1979); dit nantal zal inmiddels (1983) naar
schatting tot boven de driehonderd zijn opgelopen.
Maar zoals reeds gezegd: er lijkt een duidelijke hapering te zijn opgetreden

in de produktiviteit in de V.S. als gevolg van de geheel andere prioriteiten die
door de Reagan-regering in haar beleidsprogramma’s worden gesteld.

2.2. Nederland

In Nederland is in 1974 een nationnal onderzoek naar consumentenklachten
gedaan door IPM-Inter/View (1974), Dit onderzoek beperkte zich niet alleen
tot een registratie van consumentenklacbten, ook vragen met betrekking tot
probleembewustheid voor marketingactiviteiten, klachtenactiviteiten (wat
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heeft u met uw klacbt gedaan?), wensen van consumenten (wat moet verbe-
terd worden?, en wie moet dat doen?) en meer van deze consumentistische on-
derwerpen waren in bet onderzoek opgenomen.
Van Westendorp en Knecbt (1974) maken melding van een onderzoek

waarmn aan een representatieve groep Nederlanders onder andere is gevraagd
nan welke marketingactiviteiten men zich bet meest beeft ge~rgerd in de voor-
gaande jaren. Prijs, kwaliteit en colportage bleken bet meest aanleiding te ge-
yen tot ergernis. Bediening wordt eveneens vaak spontaan genoemd in dit ver-
band. Inmiddels is bet IPM-Inter/View onderzoek in 1981 herhaald, waarbij
bet data-materiaal van 1974 is geactualiseerd.
In 1980 is door SWOKA een Iokaal onderzoek verricht naar consumenten-

klachten (Francken, 1983a). Dit onderzoek verschilt van de IPM-Inter/View
onderzoeken doordat bet minder op bet consumentisme als zodanig ingaat en
meer specifiek is gericbt op consumentenproblemen zoals die door consumen-
ten zeif worden ervaren. Het betreft vragen als: welke problemen zijn er?, wel-
ke consumenten bebben deze problemen?, wat zijn de oorzaken en gevolgen?
en hoe loopt een klacbt voor een consument af?
In Nederland zijn ook reeds diverse studies verricbt waarbij een bepanide

produktgroep voorwerp van studie is, bijvoorbeeld levensmiddelen (Beuken-
kamp en Grtindemann, 1979; Sanders, 1981).
Kasper (1982b) beeft in zijn proefscbrift bet effect van consumentenklach-

ten op bet marketing-beleid van ondernemingen belicbt.
Tot zover een kort chronologisch overzicbt van de activiteiten in bet afgelo-

pen decennium op bet terrein van consumenten(on-)tevredenbeid en -klach-
ten.
In bet volgende wordt ingegaan op deze onderzoeksinspanningen. Allereerst
worden de mogelijke toepassingen en beperkingen van metingen van consu-
menten(on-)tevredenbeid belicbt.

3. TOEPASSINGEN EN BEPERKINGEN VAN METINGEN VAN
CONSUMENTEN(ON-)TEVREDENHEID

Bij bet gebruik van metingen van consumenten(on-)tevredenheid moeten een
drietal punten nader worden uitgewerkt. Deze punten betreffen meettechni-
sche en conceptuele aspecten.

3.1. Spec~ficiteit van de meting

Voor bet beleid zal een algemene index van consumenten(on-)tevredenheid
weliswaar nuttig kunnen zijn (vergelijk dit met bijv. bet prijsindexcijfer of de
index van bet consumentenvertrouwen), maar voor diverse doeleinden is zo’n
index toch ook te globani en generaliserend. Voor een adequate afstemniing
van beleidsmaatregelen op ‘zere’ consumptieplekken is bet van belang precies
te weten welke categorieen/merken/attributen van produkten en diensten
meer respectievelijk minder bijdragen tot consumenten(on-)tevredenbeid. Dit
vereist meer specifieke metingen.
Renoux (1973) maakt in dit verband onderscbeid tussen ontevredenbeid met

bet ‘macro-marketing systeem’ en met bet ‘micro-marketing systeem’. De
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eerste soort van ontevredenbeid betreft een meer algemene sociale indicator en
is niet gericht op specifieke produkten, distributiekanalen, producenten.

Het tweede soort ontevredenbeid deelt Renoux op in ontevredenbeid met:
1. de verkrijgbaarheid (‘shopping system’), dit betreft problemen met de ver-
krijgbaarheid en bescbikbaarbeid van produkten.

2. de koopkeuze (‘buying system’), dit betreft problemen met de keuzemoge-
lijkheden bij de koop en met de feitelijke aanschaf.

3. de consumptie (‘consuming system’), dit heeft betrekking op de problemen
als gevoig van bet gebruik van goederen en diensten.

Czepiel, Rosenberg en Akerele (1975) hanteren een ander onderscheid, ni.: te-
vredenbeid met 1. het systeem; 2. bet bedrij f (‘enterprise’) en 3. produkten/
diensten. Ook in dit onderscbeid zijn duidelijk niveaus van toenemende speci-
ficiteit te herkennen.
Naast bet probleem van de specificiteit van de meting kieven er conceptueel

en meettechniscb nog meer problemen aan de meting van consumenten(on-)te-
vredenheid.

3.2. Dimensionaliteit van de meting

Een ander probleem met bet concept consumenten(on-)tevredenbeid betreft
de dimensionaliteit van bet begrip. Is iemand die tevreden is, dezelfde als ie-
mand die niet ontevreden is? En omgekeerd.
Herzberg e.a. (1959) merken bierover op:

‘The opposite of job satisfaction is not job dissatisfaction but, rather no job
satisfaction; and, similarly, the opposite of job dissatisfaction is not job satis-
faction but no job dissatisfaction (Herzberg, Mausner en Snyderman, 1959, p.
108).
Bij de tevredenheid met consumptie(-goederen) doet zich dit probleem even-

zo voor (Leavitt, 1977).
Een hypotbese is dat de (on-)tevredenheid met alledaagse consumptie-arti-

kelen meer berust op ‘dissatisfiers’ (scbaal: niet ontevreden — ontevreden),
terwiji dit met de luxe-goederen meer berust op ‘satisfiers’ (scbaal: tevreden —

niet tevreden).

3.3. Conceptuele kanttekeningen

Olander (1976) stelt de kritiscbe vraag of consumententevredenbeid wel een na
te streven, gescbikte doelstelling is voor consumentenbeleid. Hij wijst op di-
verse psycbologische processen, die bet meten van ‘werkelijke’ tevredenbeid
van individuen met een object of verschijnsel bemoeilijken, zo niet onmoge-
lijk maken:
1. Verge1~kingsprocessen: omdat tevredenbeid een concept is dat altijd wordt

beoordeeld in relatie tot een bepaald criterium kan de hoogte (bet niveau)
van dit criterium voor individuen verschillen. Dit als gevoig van individuele
verschillen in sociale, ruimtelijke en volgtijdelijke vergelijkingsprocessen.
Bij een hoger niveau zal men minder snel tevreden zijn.
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2. Kennis van alternatieven: verschillen in kennis over wat-anders-mogelijk-is
leidt tot individuele verschillen in tevredenheid: meer kennis over gunstige
alternatieven leidt minder snel tot tevredenheid en omgekeerd.

3. Cognitieve dissonantie: onaangename zaken worden vaak gerationaliseerd,
en hierdoor minder negatief, wat de tevredenheid ermee kan vergroten.

4. Hier-en-nu percepties: beoordelingen van zaken hebben veelal alleen be-
trekking op korte-termijn aspecten, lange-termijn aspecten zijn vaak on-
doorzichtig en worden over bet hoofd gezien.

5. Verwachtingen: verschillen in verwachtingen leiden tot individuele verschil-
len in tevredenheid. Bij hogere verwachtingen zal men minder snel tevreden
zijn.

De strekking van de bovenstaande punten is duidelijk: een consument is meer
tevreden naannate hij minder weet, minder eist, minder verwacht. En dit kan
natuurlijk nooit de hoofddoelstelling van een consumentenbeleid zijn.
Olander komt tot de volgende, uitdagende stelling:

Somewhat provocatively, one might maintain that the goal of consumer poli-
cy ought to be to maximize dissatisfaction since, presumably, only dissatisfied
consumers wil voluntarily pass on whatever faults they find in products and
service (Olander, 1976, p. 22).
Men kan Olander echter gemakkelijk tegenwerpen dat de bezwaren die hij

heeft tegen bet hanteren van een concept als tevredenheid eveuzo gelden voor
ontevredenheid. Als zodanig is zijn stelling snel ondergraven (Pfaff, 1977b).
De bovenstaande punten van Olander maken echter wel duidelijk dat men

goed oog moet hebben voor de diverse valkuilen. Op bet gevaar afdat een on-
derzoek anders precies datgene aan conclusies oplevert, wat men zelf impliciet
als vooronderstellingen in de vragen heeft gestopt.

4. EEN TAXONOMIE VAN METINGEN

Andreasen (1977) geeft een taxonomie van metingen van consumenten(on-)te-
vredenheid. Hij onderscheidt acht soorten van metingen op basis van de vol-
gende indeling:
a. bet onderwerp: tevredenheid (‘maximizing’) of ontevredenheid (‘mini-

mizing’);
b. de methode: subjectieve of objectieve meting;
c. bet tijdstip: voor of na bet moment dat de leverancier/verkoper in staat is

gesteld iets aan bet probleem te doen; hierop is gebaseerd bet onderscheid
tussen aanvankelijke en uiteindelijke tevredenheid.

De meeste metingen van consumenten(on-)tevredenheid die worden verricht
vallen in de volgende drie categorie~n.

1. Objectieve indicatoren van uiteindelUke tevredenheid, bijvoorbeeld: ver-
kochte hoeveelbeden, marktaandelen, herhalingsaankopen. Deze metingen
worden vooral in bet bedrijfsleven gehanteerd.
De beperkingen van deze metingen zijn dat achteraf wordt gemeten, zodat
gegevens vaak laat worden verkregen (vooral bi.j duurzame consumptiegoe-
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deren) en dat veel verstorende factoren kunnen optreden (bijv. concurren-
tie).

2. Subjectieve indicatoren van aanvankeli]ke tevredenheid, bijvoorbeeld: te-
vredenbeidsschalen zoals die veelvuldig door marktonderzoekbureaus wor-
den gebruikt.
De bezwaren hiertegen zijn al in de vorige paragraaf beschreven.

3. Subjectieve indicatoren van ontevredenheid, subjectief wil bier zeggen:
door de consument zelf als zodanig ervaren. Deze metingen zijn het meest
relevant voor het consumentenbeleid.

Twee soorten van subjectieve indicatoren van consumentenontevredenheid
zijn te onderscheiden (Cavusgil en Kaynak, 1980; Pfaff, 1977a):
— indexering van consumenten(on-)tevredenheid.
— inventarisatie van consumentenproblemen.

Indexering van consumenten(on-)tevredenheid en inventarisaties van consu-
mentenproblemen kunnen complementair worden gebruikt bij de meting van
consumenten(on-)tevredenheid.
De eerste meetmethode onderzoekt ‘waar’ (produktcategorie) iets fout zit,

zij is registrerend en meer kwantitatief van aard. De tweede meetmethode on-
derzoekt ‘wat’ er fout zit, deze meetmethode is meer verklarend en kwalitatief
van aard. Het gaat om enerzijds het constateren dat de tevredenheid met een
bepaald(e) produkt(-categorie) is toe- of afgenomen ten opzichte van een
voorgaand meettijdstip en anderzijds het vinden van een oorzaak (verklaring)
hiervoor.

5. INDEXERING VAN CONSUMENTEN(ON-)TEVREDENHEID

5.1. Indicaties

Consumentenproblemen vormen slechts een deel van de maatschappelijke
problemen in onze tijd. Hoe groot en belangrijk dit deel is, is niet precies aan
te geven.
In een nationaal onderzoek in 1971 in de V.S. (Barksdale en Darden, 1972)

is aan consumenten gevraagd in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat
consumentenproblemen relatief onbelangrijk zijn in vergelijking met de ande-
re zaken waarmee een gemiddeld gezin te maken heeft. Tweederde deel van de
ondervraagden is bet hiermee niet eens, een kwart is bet hiermee eens en 10
procent boudt bet antwoord in het midden (van de schaal). Dezelfde stelling is
zes jaar later (1977) nogmaals voorgelegd aan consumenten in een intematio-
naal onderzoek in de V.S. en in Zweden. Het percentage personen dat bet niet
eens is met deze stelling is dan gedaald met ongeveer de heift: zowel in de V.S.
als in Zweden is ongeveer ~nderde van de consumenten in 1977 het niet eens
met de stelling dat consumentenproblemen betrekkelijk onbelangrijk zijn in
vergelijking met de andere problemen in een gemiddeld gezin (Wikstr6m,
1983).
Met de stelling dat bet in bet algemeen voor consumenten in de Verenigde

Staten gemakkelijk is om problemen hersteld te krijgen, is 70 procent bet on-
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eens (Barksdale en Darden, 1972).
In een meer recent onderzoek in Nederland (IPM-Inter/View, 1981) is ge-

vraagd over welke dingen men zich persoonlijk zorgen maakt. Bijna de helft
maakt zich voortdurend zorgen over zaken als schade nan de natuur en geva-
ren van kernenergie. Consumentenzaken blijken in verhouding hiermee een
iets minder grote bron van zorg te zijn. Over de invloed van de consument is
een kleine 10 procent voortdurend bezorgd en 35 procent is af en toe bezorgd.
Over de macht van de grote internationale bedrijven en concerns is 20 pro-

cent voortdurend bezorgd, ongeveer 35 procent is af en toe bezorgd en 45 pro-
cent is dit zelden.

5.2. Ontwikkelingen

Betrouwbare en valide meetmethoden van consumenten(on-)tevredenheid, die
gemakkelijk te hanteren zijn en toch ook beantwoorden ann te stellen eisen
van fijngevoeligheid bij meting, kunnen een belangrijke graadmeter zijn bij
bet maken van consumentenbeleid.
Pfaff (1977a) heeft een diepgaande verhandeling gegeven over welke punten

belangrijk zijil bij de ontwikkeling van een index van consumenten(on-)tevre-
denheid. Zijn werk en dat van anderen heeft geresulteerd in een indexering
van consumenten(on-)tevredenheid met voeding (Handy en Pfaff, 1975; Han-
dy, 1977).
Indexering van consumenten(on-)tevredenheid stant verder nog in haar kin-

derschoenen zowel voor marktgoederen als voor door de overheid verstrekte
goederen. Denk bier ook aan bijvoorbeeld gemeentediensten (Bernhardt,
1981).
Pfaff (1977a) geeft duidelijk de functie van zo’n index nan.

Particularly as a complement to the consumerprice index, which focuses more
on the quantity of goods consumed and the prices at wbich these goods are
available, the Index of Consumer Satisfaction provides useful insight into
qualitative aspects of which price is only one.
At a time when both companies and the government are anxious to avoid

crises of confidence between themselves and the consumer, an Index of Con-
sumer Satisfaction could provide an early warning signal at the micro level of
problems that have arisen. These then could serve as a starting point for more
detailed and exhaustive analyses (Pfaff, 1977a, p. 62).

Pfaff onderscheidt bier dus ook 2 soorten metingen: een indexering van con-
sumenten(on-)tevredenheid en, waar nodig en in aanvulling hierop, dieper-
gaande inventarisaties van consumentenproblemen.

6. INVENTARISATIES VAN CONSUMENTENPROBLEMEN

6.1. Het nut

De inventariserende studies van consumentenproblemen zijn nagenoeg nile
survey-onderzoeken waarin is geprobeerd consumentenproblemen subjectief
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te meten, wat inhoudt dat bet gnat om problemen die door de consument zeif
als zodanig worden ervaren.
Dit is ook de reden om bier het woord problemen te gebruiken en niet klach-

ten. Klachten zijn immers te omschrijven als mondelinge of schriftelljke uitin-
gen van consumentenproblemen. Ze worden aan een ander geuit. Deze andere
partij kan zijn een huisgenoot (‘eerste partij’), de leverancier (‘tweede partij’)
of een consumentenorganisatie (‘derde partij’).
lemand die een consumentenprobleem heeft, maar hiernan geen uiting

geeft, kent wat Beukenkamp en Griindemann (1979) noemen: een actie-drem-
pel. Dit uit zich in een gebrek ann ‘actievermogen’ als gevolg van bijvoorbeeld
passiviteit of onzekerheid over de vraag of een klacht wel gegrond en op zijn
plants is. Naast actie-drempels onderscheiden Beukenkamp en GrUndemann
ook entree-drempels en communicatiedrempels.
Entree-drempels hebben betrekking op bijvoorbeeld kennis van klachtenka-

nalen en op de (fysieke) moeite die een consument ondervindt als hij zijn
klacht bij een persoon of instantie wil deponeren, bijvoorbeeld: onwillige win-
keller, overbelaste telefoonlijnen bij consumentenorganisaties, hoge klachten-
gelden bij gescbillencommissies en ingewikkelde procedures bij kantongerech-
ten.
Communicatie-drempels betreffen met name de verbale en schriftelijke

vanrdigheden van de consument om zijn problemen in gerechtvaardigde
klnchten te vertalen en zijn recht te balen.

Deze indeling in drie soorten drempels is ontleend aan een klachtenmodel van
Day en Landon (1977, p. 432).
Dit model kent de volgende (beslissings-)stadia tussen het ervaren van onte-

vredenheid als gevolg van een consumentenprobleem en de uiteindelijke speci-
fieke (klachten-)acties.

Stadia van het klachtenproces
1. ontevredenheid als gevolg van een consumentenprobleem
2. overweging al dan niet actie te

ondernemen
3. afweging welke soort actie: in de priv&

sfeer of meer publiekelijk
4. keuze van specifieke klacbtenactie

bijvoorbeeld:
a. prive~-sfeer (informeel)

—- besluiten produkt niet meer te kopen
— anderen wanrschuwen voor betreffend produkt

b. pub1iekelz~k (formeel)
— klagen bij leverancier (‘tweede’ partij)
— consumentenorganisatie inschakelen (‘derde’ partij)
—--klacht voorleggen ann geschillencomnilssie (‘derde’ partij)

— actie-drempels

— entree-drempels
— communicatie-

drempels

De drempels die een consument kan ondervinden als hij een probleem wilver-
talen in een concrete klacht, die nan een ‘tweede’ of een ‘derde’ partij wordt
geuit, zijn velerlei.
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Het rechtvaardigt de conclusie dat inventariserende studies van consumen-
tenklnchten bij bedrijven, consumentenorganisaties, klachteninstanties e.d.
niet meer laten zien dan bet bevroren topje van de ijsberg (Kasper, 1982a;
Schutz, 1979).
Het geeft tevens de noodznnk nan van subjectieve metingen van consumen-

tenontevredenbeid.

6.2. De kenmerken

De inventariserende studies van consumentenproblemen centreren zich in
hoofdzaak om de volgende vragen:
1. wie zijn de gebruikers van een bepaald(e) produkt of dienst?
2. wie heeft problemen hiermee en welke problemen zijn dit?
3. hoe ontevreden is men over het produkt?
4. wat wordt met bet probleem gednan, welke acties worden ondernomen?

De onderzoeken van o.n. Andreasen en Best (1977) en de TARP-studie (1979),
waarvan bet veldwerk in 1976 is uitgevoerd, behoren tot dit soort metingen.
De TARP-studie heeft een uitstralingseffect gehad naar diverse (vervolg-)-

studies in Californi~ (Scbutz, 1980), in Bloomington (Day en Bodur, 1978;
Leigh en Day, 1979) en in Canada (Ash, 1982).
In 1980 heeft Andreasen geprobeerd een dergelijk onderzoeksproject op te

zetten voor diverse Noordwesteuropese landen.
Omdnt hij de financiering van dit project bij een centrale EEG-instantie niet

rond kreeg, is dit project uiteengevallen in diverse mm of meer zelfstandige
onderzoeken in Duitsland (Brubn), Zweden (Julander), Denemarken (Han-
sen, Kristensen), Nederland (Francken en Van Rnaij).
Deze onderzoeken zijn, in zoverre ze ook dandwerkelijk zijn uitgevoerd, te

kenmerken als:
a. grootschalig: veel personen worden benaderd om voldoende consumenten
te hebben met een bepaald probleem, voor verdere analyses.

b. uitgebreid: bet hele consumptieproces wordt doorgelicht van winkelen tot
bet afdanken van een artikel.

c. subjectieft de nadruk ligt op wat individuele consumenten zelf als een pro-
bleem ervaren.

d. gestructureerd: duidelijk en expliciet wordt aangegeven welke consumen-
tenproblemen zich op diverse terreinen zoal kunnen voordoen.

De studies van Brnbn (1982) en Francken (1983a) zijn voorbeelden van dit
soort onderzoeken.
Het onderzoeksproject zoals Andrensen dat voor ogen had is in zijn oor-

spronkelijke, cross-culturele opzet inislukt. De moeilijkheden die een Ameri-
knan ondervindt als hij in Europa cross-cultureel onderzoek wil doen, gefi-
nancierd door een centrale EEG-instelling, zijn door Andreasen op schrift
gesteld (Andreasen en Manning, 1980).
Andreasen had reeds zijn sporen verdiend op bet terrein van consumenten-

klachtenonderzoek (Andrensen, 1977; Andrensen en Best, 1977).
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6.3. Inventarisaties

Op diverse (deel-)terreinen zijn inmiddels inventarisaties van consumenten-
problemen verricht:
— auto(-reparaties): Bearden, Crockett en Graham (1980); Brubn (1982);
Francken (1983a);

— cheiniscli reinigen: Frnncken (1983a);
— commerci~Ie diensten: Day en Bodur (1977);
— consumptief krediet: Snuer, Chaiy en Schweitzer (1982);
— garanties: Darden en Rao (reparaties, 1977); Ash, Kennedy en Thirkell (au-
to’s, 1980); Bernacchi, Kono en Willette (1980);

— gezondheidszorg: Swan en Carroll (ziekenzorg, 1980); Chaiy en Saxton
(tandartsen, 1982);

— huizen/wonen: Kaynak en Stevenson (1982);
— keukenmachines:Westbrook (1977);
— kieding: Kelly (1979); Francis en Dickey (1982); Francken (1983a);
— klachtenbureaus: Geistfeld en Choy (1978); Ittig (1978); Bernacchi, Kono
en Smith (1979); Grainer, Goodman en Hanson (1979); Dickinson en Lang
(1982);

— kleurentelevisies: Bruhn (1982), Fmancken (1983a);
— nutsbedrzjven/publieke diensten: Bearden e.a. (1977); Ash en Quelch

(1980); Bodur, Borak en Kurtulus (publieke diensten, 1980); Marlowe
(vuilnisophnaldienst, 1982); Spalding en Marcus (PTT-diensten, 1982);

— onderwUs: Krishnan en Gr0nbaug (1980); Bodur en Osdiken (1982);
— reclame: Olson (1979); Scammon en Miller (1979); Van Westendorp en
Knecht (1974);

— vakantiereizen: Francken (1983a);
— voeding: Handy en Pfaff (1975); Handy (1977); Beukenkamp en Grilnde-
mann (1979); Sanders (1981);

— winkelbedrijven: Maddox (1977); Krishnan en Mills (1979); Rodgers en
Sweeney (1980).

6.4. Bevindingen van onderzoek

6.4.1. Consumentenproblemen
Uit onderzoek over 1979 en 1980 in Nederland (Francken, 1983a en

IPM-Inter/View, 1981) blljkt dat de te hoge prijzen bet meest voorkomen-
de consumentenprobleem vormen. In 1974 kwamen Van Westendorp en
Knecht tot een zelfde conclusie.
Vier van de vijf consumenten ondervonden ~n of meermalen in een jaar

problemen met te hoge prijzen (IPM-Inter/View, 1981). Andere marketing-
activiteiten waarmee meer dan de helft van nile consumenten ~n of meer-
malen in een jaar problemen ondervonden zijn: service en voorlicbting
door personeel; kwaliteit van goederen en diensten; gebrekkige gebruiks-
aanwijzing resp. prijsaanduiding; misleidende reclame/verkoopprnktijken
(IPM-Inter/View, 1981; Francken, 1983a).

De produkten en diensten waarmee zich in 1980 in Nederland de meeste
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problemen bebben voorgedaan zijn:
1. Voedingsartikelen (>50%); 2. Kleding en schoenen (>50%); 3. Autore-

panties (>25%) en 4. Geluidsapparatuur en kleurentelevisies (>25%).
Tussen haakjes staan de percentages consumenten, die ~n of meermalen in

een jaar problemen met de betreffende produkten ondervonden (1PM-
Inter/View, 1981).
Het percentage consumenten dat jaarlijks een probleem met een goed of

dienst ervaart, is vanzelfsprekend afbankelijk van wat men onder een pro-
bleem verstant. Opgaven van het bedrijfsleven hierover hebben veelal alleen
betrekking op de (technische) kwaliteit van een goed.
Uit bet bovenstaande blijkt, dat wanneer andere elementen van de

marketing-mix (prijs, promotie, distributie, personeel) erbij worden betrok-
ken, bet totnal nantal consumentenproblemen immense proporties annneemt.
Het percentage consumenten dat jaarlijks een of meer problemen onder-

vindt is niet precies nan te geven.
Uit onderzoek komen nogal sterk verschillende percentages nanr voren:

32% (TARP, 1979), 54% (Fmancken, 1983a) en 75% (Shuptrine en Wengiorz,
1980).
Het eerste en laatste percentage hebben betrekking op studies in de V.S.

6.4.2. Klachtenacties
Lang niet iedere consument, die een probleem heeft met een goed of dienst,

zal hiermee naar de levemancier (tweede partij) of naar een consumentenorga-
nisatie e.d. (derde partij) stappen.
Uit onderzoek van Fmancken (1983a) bij een zestal produkten en diensten

blijkt bet percentage consumenten dat helemani niets onderneemt nnar aanlei-
ding van een probleem, te vari~ren van 14 procent bij autoreparaties tot 47
procent bij kleine kledingstukken (sokken, ondergoed, panties, T-shirts, e.d.)
Zie tabel 1.
Slechts 18 procent van de consumenten die een probleem hebben met een

Tabel 1. Soorten van klachtenacties die consumenten ondernemen bj] een probleem met een pro-
dukt of dienst (Francken, 1983a)

Produkt/dienst
(1)
geen
actie

%

(2)
priv~
actie

%

(3)
leve-
ran-
cier
%

(4)
derde
partii

~vo

(5)
gecombi-
neerde
actie

aantal
personen

a. autoreparaties
b. bovenkleding
c. ‘kleine’ kledingstukken
d. chemisch reinigen
e. pakketreizen
f. kleurentelevisie

14
29
47
25
18
37

11
22
35
13
22
6

71
48
18
61
58
56

18
5
1
9

26
2

31
24
9

26
44
18

93
96
89
85
50
98

aantal
consumentenacties 150 90 263 45 122

T~511
T=565*

* Consumenten kunnen naar aanleiding van ~n probleem verscheidene acties hebben ondemo-
men.
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klein kledingstuk, klaagt bij de leverancier of verkoper. Wel onderneemt 35
procent een priv&actie, zoals niet meer hetzelfde merk of in dezelfde winkel
kopen en/of anderen waarschuwen voor bet produkt of de winkel/zank.
Bij problemen met nutoreparaties (71%) gaan de consumenten bet meest

naar de levemancier om te klagen.
Acties wnarbij een derde partij (consumentenorganisatie, geschillencom-

missie, deurwnarder, kantongerecht) is betrokken komen bet meest voor bij
problemen met pakketreizen (geboekte vakanties) — 26%. Bij dit soort pro-
blemen komt ook het meest voor dat een consument meerdere acties onder-
neemt (44%). Zie tabel 1.
Uit een studie van Day en Bpdur (1978) blijkt dat mensen die zeer ontevre-

den zijn over een niet-duurzaam produkt in 50% van de gevallen geen enkele
consumentenactie onderneemt, voor duurzame produkten is dit 30% en voor
diensten 23%.
Uit een onderzoek van IPM-Inter/View (1981) blijkt dat de volgende per-

centages consumenten een bepanide actie hebben ondernomen in bet vooraf-
gaand jnar (1980) als gevolg van ergernissen en klnchten met produkten of
diensten. Duidelijk komt nnar voren hoeveel ‘actie’ er zit in consurnentenpro-
blemen.

Consumentenacties

bi] leverancier
— produkten waaraan iets mankeerde teruggebracht
naar de levemancier 63%

— telefonisch of schriftelijk geklaagd bij de
leverancier of fabrikant 53%

— bij de leverancier geklaagd over een verkeerde
prijs of eenverkeerde afrekening 38%

bU consumentenorganisatie
— geklaagd bij consumentenorganisatie of
overheidsinstelling over bepnalde produkten of
diensten 6%

— lid geworden van een consumentenorganisatie 11%

in de priv&sfeer (informeel)
— produkt ofmerk tijdlang niet gekocht 37%
— bij een whikel waarover men ontevreden was
niet meergekocht 49%

— met anderemensen gezamenlijkprotest nangetekend 5%
— meegedann nan een boycot voor eengoed doel 13%
— geklaagd bij vrienden, kennissen, buren e.d.
over de kwaliteit of prijzen 58%

— niet betalen 7%

N.B.: Consumenten kunnen naar nanleiding van ~n probleem verscheidene
acties hebben ondernomen.
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6.4.3. Kenmerken van kiagers
De onderzoeken naar kenmerken van klagers hebben zich in hoofdzaak ge-

concentreerd op (1) socio-demografische kenmerken, (2) houdingen (attitu-
des) en (3) persoonlijkheidskenmerken.

Socio-demografische kenmerken
Liefeld e.n. (1975) concluderen uit een onderzoek onder consumenten, die

een klachtenbrief hadden geschreven nan een consumentenorganisatie of over-
heidsburenu in Canada, dat de brieven meer dan gemiddeld behoren tot de be-
ter opgeleide en rijkere bovenlang van de bevolking, werkzaam in leidingge-
vende functies en/of met een vrij beroep.
Mason en Himes (1973) melden dat in hun studie consumenten, die een

klachtenactie ondernemen, deel uitmaken van grotere huishoudingen, een ge-
middeld hoger inkomen hebben en hoofdzakelijk van middelbare leeftijd zijn.
Miller (1970) vindt in een onderzoek dat consumenten die een klacht hebben

jonger zijn en meer mobiel. Zaitman et al. (1978) vinden eveneens bij jongere
mensen een grotere geneigdbeid tot klachtenncties. Studies van Pfaff en Blivi-
ce (1977) en Zaicbkowsky en Liefeld (1977) bevesrigen bovenstaande uit-
komsten.
Maar niet nile studies geven ~nduidige uitkomsten met betrekking tot de

socio-demografische kenmerken van de klagers. Gr~,nhaug (1977) en Gran-
bois et al. (1977) concluderen uit bun studies dat socio-demografische variabe-
len geen beschrijvende of voorspellende wnarde hebben voor kinaggedrag
(klachtenncties). Gok Andreasen (1977) betwijfelt de verklarende wnarde van
socio-demogrnfische varmabelen met betrekking tot klachtenacties. Volgens
hem zijn vooral bet soort produkt/dienst, wnnrmee zich een probleem voor-
doet, en de aard van het probleem bepalend voor bet al dan niet ondernemen
van een klachtenactie door een consument. Socio-demografische kenmerken
zijn volgens Andreasen hiervan slechts een afgeleide, dat wil zeggen zij hangen
samen met bet soort produkt dat mensen kopen en met de produkteigenschap-
pen die belangrijk worden gevonden; dit is dan bepalend voor bet al dan niet
ervaren van consumentenproblemen en eventueel bieruit voortkomende
klnchtenacties.

Houdingen
Warland, Herrmann en Wilhits (1975) zijn mm of meer de eersten geweest

die hebben onderzocht in hoeverre bet ondernemen van een klachtenactie niet
alleen vanuit socio-demografische kenmerken van consumenten is te verkla-
ren, maar ook vanuit houdingen die een consument beeft.
Uit bun studie blijkt, dat mensen die actie ondernemen, wanneer zich een

consumentenprobleem voordoet, weliswaar jonger zijn en meer dan gemid-
deld behoren tot de groep met een hoger inkomen, hogere opleidingen hogere
sociale status, maar deze mensen zijn ook vanuit bun houding meer geYnteres-
seerd in consumentisme en meer ontevreden over diverse praktij ken in bet be-
drijfsleven. Deze personen blijken bovendien meer actief te zijn in bet dage-
lijkse sociale en politieke leven om hen been (Warland en Herrmann, 1981).
Gr~nhaug en Zaltman (1981) voeren ‘marketplace participation’ nan als

verklaring voor bet al dan niet ondernemen van klachtenacties. Zij wijzen er-
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op dat ~n van de rollen die een persoon in onze maatscbnppij moet kennen
betrekking beeft op de consumptie van goederen en diensten. Sommige perso-
nen bebeersen deze rol als consument (koper) beter dan anderen, dankzij meer
koopervaring. Meer koopervaring verwijst nnnr bet vaker kopen van een pro-
dukt in bet verleden, wat de kans op een probleem groter maakt. Dit zou dan
een verkiaring kunnen zijn voor bet vaker ondernemen van klnchtenacties bij
een hogere ‘marktparticipntie’.
Als wordt bedacht dat personen in de hogere klassen van beroep, inkomen

en opleiding veelal over meer geld kunnen beschikken, en dus meer produkt-
nankopen kunnen doen, en dus meer consumentenproblemen kunnen bebben,
dan is ook te verklaren dat deze socio-demografiscbe kenmerken volgens di-
verse onderzoeken (zie hierboven) samenhangen met bet al dan niet vaker on-
dernemen van klacbtenacties. Zo loopt ongeveer de redenering van Gr0nbaug
en Zaitman.
Francken (1983n) komt tot een mm of meer gelijke redenering, maar dan

gebaseerd op een kritische consumeiiteninstelling. Uit zijn onderzoek blljkt
dat personen die een betere rechtspositie van de consument voorstaan, meer
consumeiitenproblemen bebben. Hierentegen komen minder consumenten-
problemen voor bij personen die weinig of geen regulering van bet marktme-
chanisme door de overheid voorstaan (in boeverre bier sprake is van oorzaak-
gevolg, of omgekeerd, laat zich raden). Wellicht heeft de eerste groep een La-
gere drempel voor probleemervaring, of anders gezegd: heeft zij een meer kri-
tische consumenteninstelling dan de tweede groep. In dit onderzoek blljkt ver-
der dat meer consumentenproblemen worden ervaren door personen die jon-
ger zijn, een hogere opleiding bebben en deel uitmaken van grotere buishou-
dens. Minder consumentenproblemen komen voor bij oudere personen (m.n.
boven 65 jaar) en personen met een boger inkomen en beroep.
In tegen~teffing tot Gr0nhaug en Zaltman is een verband tussen socio-de-

mografische kenmerken en bet al dan niet ondernemen van klachtenacties bier
dus niet zozeer te verklaren vanuit een grotere kans op problemen bij meer
produktaankopen, mnar vanuit een meer kritische houding als consument.
Hierbij wordt dan mm ofmeer verondersteld dat bet ervaren van meer consu-
mentenproblemen tot meer klachtenacties leidt.
Het IPM-Inter/View onderzoek (1981) toont nan dat consumentisten ann-

zienlijk meer consumentenacties ondernemen in een jaar dan mensen die niet
(minder) consumentistisch zijn ingesteld.

Richins (1982) noemt uit onderzoek een drietal basisfactoren die ten grondslng
zouden liggen nan boudingen ten aanzien van klncbtenacties.
1. afweging van baten en kosten (mnterieel en psychologisch) met betrekking
tot de vraag of klagen loont (persoonlijk nut);

2. de individuele normen ten aanzien van klagen;
3. bet maatscbappelljk nut dat men ziet in klagen.

Persoonlijkheidskenmerken
Houdingen van consumenten, al dan niet causnal samenbangend met diver-

se socio-demografische kenmerken, zijn niet de enige onderzochte persoons-
kenmerken van klngende consumenten.
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00k persoonlljkheidskenmerken komen in de onderzoekliterntuur aan bod:
maatscbappelijke vervreemding, interne-externe beheersing (locus of control),
zelfvertrouwen, sociani isolement, politieke handigheid (‘political efficacy’),
assertiviteit, introvertie-extravertie, nttributie.
Robinson (1979) geeft een beknopt overzicbt van de uitkomsten van diverse

studies op dit terrein. Consumenten zouden sneller tot een klachtenactie over-
gnan als zij meer zelfvertrouwen hebben en meer ‘intern gecontroleerd’ zijn,
d.w.z. als zij de oorzaak van wat hen in bet dagelijkse leven overkomt eerder
toeschrijven nan eigen presteren of falen dan nan toeval of invloedrijke der-
den, de zogenaamde ‘powerful others’.
Politieke handigheid zou eveneens klachtenncties bevorderen. Minder klach-

tenacties komen voor bij mensen die sociani gelsoleerd en vervreemd zijn (met
name minderheidsgroeperingen).
De uitkomsten van deze studies zijn echter niet (~nduidig. Diverse onder-

zoekers hebben de verkiarende waarde van persoonlijkbeidskenmerken voor
bet al dan niet ondernemen van klachtenncties niet of nauwelijks kunnen nan-
tonen (Zaicbkowsky en Liefeld, 1977; Fornell en Westbrook, 1978).
Succes wordt wel gemeld door Grabicke, Schaetzle en Staubach (1982). Met

een uitgebreide testbntterij voor bet meten van de geneigdheid tot kiagen
(‘propensity to complain’), komen zij op een totnal verklaard percentage van
36 procent van klachtenacties voor consumenten.
In bun studie komen zij tot de volgende constatering:

‘...it is evident that most studies show that only a relatively small portion of
the total variance of consumer behavior can be explained through personality
characteristics. The most important reason for these unsatisfactory results is
found in the set of inadequate or insufficiently validated and reliable test in-
strnments. The same thing applies, except for a few special cases, to the de-
scription of personality characteristics by complaining behavior researchers’
(Grabicke, Schaetzle, Staubach, 1982. p. 50).

E~n van de meest onderzochte en relevant bevonden psychologische variabe-
len met betrekking tot klacbtenacties is attributie. Deze variabele slaat op de
toeschrijving van de oorzaak van een probleem door een consument nan bij-
voorbeeld de levemancier, bet toeval of eigen fouten (Hunt, 1980).
Fmancken (1983b) gebruikt de veronderstelde werking van deze varmabele om

meer inzicht te geven in de soort klacbtenacties die een consument zal onder-
nemen. Hiermee wordt tegemoet gekomen ann een beperking van nagenoeg
alle studies. De studies beperken zich tot de vraag welke consumenten wet ac-
tie ondernemen en welke consumenten dit niet doen. Geen enkele studie geeft
een specificatie naar de soort actie die znl worden ondernomen.
De boeveelbeid stress (narigheid) die een consument van een probleem on-

dervindt en de toeschrijving (‘nttributie’) van de oorzaak van bet probleem
vormen de twee ingangen van fignur 1.
Ann de hand van deze tweedeling wordt inzichtelijk gemnakt in welke situn-

ties een bepaald soort consumentenactie bet meest mag worden verwacbt. Zie
figuur 1.
In figuur 1 zijn twee soorten van uitkomsten onderscheiden die een consu-

ment met een actie kan beogen, psychologische en materi~le compensatie.
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RIC]4TING KLACHTENACTIE -
(welke actie?)

GEEN TOESCHRIJVING WEL TOESCI-IRIJVING
VAN OORZAAK VAN OORZAAK

AAN LEVERANCIER AAN LEVERANCIER

MINDER STRESS geen acite direct verhaal

z

— minder hin-

der, overlast

—- minder finan-

cicel verlies

roinder aantas-

ting humeur

— verdringen (bij tweede partij)

— vergeten — mondelinge regeling

— dissonantie- — brief aan leveran

reductie cier/verkoper/fabri
kant

priv~-actie Wettehjk verhaalMEER STRESS

— rneer hinder,

—- overlast

meer

cie~l verlies

—meer aantas-

ting humeur

— niet ineer (bij derde partil)

kopen — consumentenorganisatie

— kwaad geruchr

— geschi!lencommissie

— kantongerecht

Figuur 1. Theoretische indeling van consumentenklachienacties (Franeken, 1983b).

Verondersteld wordt dat een consument minder gericht zal zijn op psychologi-
sche compensatie en meer op materi~le compensatie, naarmate hij meer over-
tuigd is dat de oorzaak van bet probleem ann de levemancier (tegenpartij) kan
worden toegescbreven. De boeveelbeid stress (narigheid) die een consument
als gevolg van bet probleem ervaart, wordt als een belangrijke motor voor bet
al dan niet ondernemen van een klacbtenactie gezien, met name voor de
‘zwanrte’ ervan.

7. SLOT

Veel van de nangebanlde onderzoeksliteratuur in dit artikel is van Ameriknnn-
se hand. De afgelopen 10 jnar beeft e-en ‘boom’ laten zien in bet onderzoek en
de meting van consumenten(on-)tevredenbeid en klacbten in de Verenigde Sta-
ten. In tegeristelling tot in de Verenigde Staten is in Nederland nog nauwelijks
geprobeerd metingen van consumenten(on-)tevredenbeid als graadmeter bij
bet consumentenbeleid te hanteren. De kansen bierop lij ken echter op dit mo-
ment in Nederland niet ongunstig te zijn, wellicht zelfs gunstiger dan in de
Verenigde Staten, waar de ‘Reaganomics’ bard toeslaat op sommige terreinen
van wetenscbappelijk onderzoek. Denk nan de boofddoelstelling van bet con-
sumptiebeleid in Nederland: ‘bet verbeteren van de mogelijkheden om door
middel van consumptie beboeften te bevredigen’ (Nota Consument en Con-
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sumptie, 1979, p. 9).
Bij toetsing van een dergelijke doelstelling zal men moeilijk om de meting

van een concept zoals consumenten(on-)tevredenheid been kunnen, hoe dit
concept dan ook geoperationaliseerd moge worden. Consumenten(on-)tevre-
denbeid kan immers worden gezien als de resultante van behoeftenbevrediging
door middel van consumptie (-goederen).
In dit artikel zijn de moeilijkbeden die samenbangen met de operationalisa-

tie van bet concept consumenten(on-)tevredenbeid nangegeven. De (subjectie-
ye) tevredenbeid met een produkt kan per consument verscbillen, gegeven de
werkelijke (objectieve) kwaliteiten van dat produkt.
Hiernnast kunnen zich bij meting van consumenten(on-)tevredenheid pro-

blemen voordoen met betrekking tot de dimensionaliteit van bet concept en de
specificiteit van de meting.
Deze problemen kunnen grotendeels worden ondervangen — zo is in dit ar-

tikel nangegeven — door bet complementair gebruik van twee soorten metin-
gen, (1) indexering van consumenten(on-)tevredenheid en (2) kwalitatieve in-
ventarisatie van consumentenproblemen. Met de metbode van indexering
wordt tegemoet gekomen nan bet probleem van de specificiteit van de meting.
Van een brede range produkten en diensten kan met een betrekkelijk simpele
vraag de tevredenheid worden vastgesteld. De vereiste dimensionaliteit van de
meting kan bierbij op de afzonderlijke produkten worden nfgestemd.
Ook bet probleem van de momentane invloeden op een meting wordt met

indexering ondervangen, terwijl meettecbniscbe problemen die samenbangen
met bet gebruik van verscbeidene metingen in de tijd kunnen worden opgelost,
analoog nan de meetmetbode bij de Index van Consumentenvertrouwen.
Het subjectieve (relatieve) karakter van tevredenheidsindices is eveneens te

ondervangen. Bij de vaststelling van consumenten(on-)tevredenbeid met be-
bulp van indexering dient niet te worden uitgegaan van de (absolute) waarden
van tevredenbeidsindices op een bepanld meettijdstip, maar van de (relatieve)
verscbillen in deze waarden tussen twee verscbillende meettijdstippen. Deze
relatieve verschillen kunnen dan als maatstnf dienen voor bet al dan niet uit-
voeren van de meer kwalitatieve, inventariserende studies van consumenten-
problemen om te onderzoeken waardoor de tevredenbeid met een bepaald(e)
produkt-(cntegorie) is nfgenomen (of toegenomen) ten opzicbte van een vorig
meettijdstip.
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13. Voorspelling van het seizoenbeloop
Nieuwe ontwikkelingen in methoden van seizoencorrectie

M.M.G. FASE

SAMENVAYrING

Seizoenanalyse en voorspelling hangen nauw samen. De laatste .iarenvalt in de literatuur een toe-
nemende belangstelling voor seizoencorrectiemethoden waar te nemen. Dit artikel biedt een over-
zicht van cen aantal van deze methoden, die vrijwel alle hun uitgangspunt vinden bij de bekende
Census-X-ll methode en het univariateARIMA-model van Box en Jenkins. Kenmerkend voor de
besprokenmethoden is dat ze operationeel zijn en dat de desbetreffende progranmiatuur in begin-
sel beschikbaar is.

1. PROGNOSE EN SEIZOENCORRECTIE

Vanouds pogen macro-economen en marktonderzoekers aan economische da-
ta signalen te ontlenen op grond waarvan voorspellingen worden afgegeven.
Deze bezigheid wordt met wisselend succes beoefend en met een gezonde scep-
sis begeleid. De scheiding van de verantwoordelljkheden van de voorspeller en
de beslisser lijkt hierbij van principieel belang voor de geloofwaardigheid van
beiden.
Wetenschappelijk verantwoorde prognoses dienen scherp te worden onder-

scheiden van de befaamde koffiedikkijkerij of, de niet zonder reden veel
gesmade, orakeltaal. Evenzo dienen prognoses niet te worden vereenzelvigd
met de al dan niet bijbelse profetie~n. Deze beheizen, zoals bekend mag wor-
den verondersteld, eerder een waarschuwende vermaning tot inkeer dan een
ondubbeizinnige prognose ten behoeve van de besluitvorming. De ervaringen
van de profeet Jonas zijn in dit verband in verschillende opzichten leerzaam.
Besluitvorming vraagt van de beslissende instantie dat deze anticipeert op

toekomstige ontwikkeling en inzicht heeft in de gevolgen van zijn beleids-
beslissing. Een wetenschappelij k verantwoorde prognose is daarbij hoogst
welkom. De vroegere Amsterdamse hoogleraar Van Dantzig heeft eens ge-
poogd criteria te formuleren voor een wetenschappelijke voorspelling [Van
Dantzig (1952)]. Een eerst criterium is ondubbeizinnigheid. Een prognose
dient duideiik te zijn en niet te lijden aan het euvel dat je er alle kanten mee
uit kan. Zoals bekend, was dit vaak het geval met de voorspellingen van het
Orakel van Delphi. Diens boodschap aan Croesus, le Iaatste koning van Ly-
die, dat hij een groot rijk te gronde zou richten bij oversteek van de rivier de
Halys, is zonder twij fel het meest dramatische voorbeeld uit de literatuur.
Daarnaast verlangt Van Dantzig dat de voorspeller zich rekenschap geeft van
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de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de predictie. Deze eis vertoont
verwantschap met de in de statistiek ingeburgerde gewoonte toleranties, om-
kleed met een waarschijnlijkheid, te kwantificeren. In dit verband wordt —

geheel analoog aan de vereisten voor schatters — vaak gestreefd naar een opti-
male voorspeller [vgl.Granger & Newbold (1977, p. 111)]. In de hedendaagse
economische literatuur treffen we dit streven aan bij de zgn. rationele ver-
wachtingenhypothese tvgl. Fase (198la)]. Een laatste, door Van Dantzig ge-
formuleerde, eis betreft een Popperiaans verlangen naar fa1s~fieerbaarheid.
Dit houdt in dat de aan een prognose ten grondslag liggende procedure verteld
moet kunnen worden, zodat de gebezigde argumenten ook achteraf op hun
feiteiike merites kunnen worden beoordeeld. -

Er zijn vele wetenschappelijke voorspeiprocedures. Het valt buiten het
bestek van dit overzicht hierop nader in te gaan. Van belang is de vaststelling
dat de seizoencorrectiemethode onder de voorspelprocedures een klasse apart
vormt, die het laatste decennium een interessante en voor de praktijk belang-
rijke ontwikkeling heeft laten zien. Het volgende beoogt van deze ontwikke-
ling een schets te geven en deze zo nu en dan met een praktisch voorbeeld te II-
lustreren. Uitgangspunt daarbij is, dat het uiteindelijke oogmerk van elke sei-
zoencorrectiemethode de raining of voorspelling van de seizoeninvloed is.
Kennis ervan betekent dat deze als ongewenst signaal in beginsel uit een tijd-
reeks kan worden verwijderd. Met Pierce (1980, p. 125) menen we dat:

‘The principal reason for this interest is that our ability to recognize, interpret, or react to the
important nonseasonal movements in a series... is hindered by the presence of seasonal move-
ments’.

Voorspelling van dit laatste is aldus bittere noodzaak.

2. DECOMPOSITIE VAN TIJDREEKSEN

Economische tijdreeksen kenmerken zich door een veelheid van bewegingen,
die zich gemakkelijker laten onderscheiden dan scheiden. Niettemin is bet
laatste het onderwerp van het onderhavige opstel. De literatuur [vgl.Tinber-
gen (1943), pp. 1— 10; Delfgaauw (1973), pp. 116— 172] biedt een typologie
van verschillende economische bewegingen. In de eerste plaats kunnen worden
onderscheiden zich herhalende en niet-herhalende bewegingen. Economische
groei is een voorbeeld uit de laatste categorie; incidentele fluctuaties tengevol-
ge van b.v. een natuurramp of een door een kartel — b.v. OPEC— opgelegde
eenmalige prijsverhoging of -verlaging eveneens. Ten tweede is er binnen de
groep van de zich mm of meer herhailende bewegingen een nader onderscheid
te maken. Delfgaauw onderscheidt in dit verband de ritmisch vrije en de rit-
misch gebonden bewegingen. De eerste betreffen de conjuncturele schomme-
lingen. Dc ritmisch gebonden bewegingen hebben betrekking op de seizoen-
schominelingen, welke hun oorsprong vinden bij klimatologische of maat-
schappelijke factoren. Voorbeelden zijn de tijdens de winter oplopende werk-
loosheid of de grociende bankbijettenomloop in december.
In de seizoenanalyse tracht men dit laatste type fluctuaties — de seizoen-

schommeling — te isoleren. Hierbij kunnen causale methoden of mechanische
methodexi worden gehanteerd. De eerste, b.v. bepleit door Mendershausen
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(1937, 1939), zijn intellectueel aantrekkelijk maar op pragmatische gronden
yank niet uitvoerbnar in de praktijk. Om die reden zijn de mechanische me-
thoden meer ingeburgerd. Hierbij is bet gebruikelij k een reeks te splitsen in
een nantal componenten, t.w.:
a. de trendcomponent. Deze bestaat uit de algemene tendentie van de reeks

die zich uitstrekt over vele jaren. Deze beweging is zich niet herhalend. De
lange of Kondratieffgolven zijn hieronder begrepen.

b. de conjunctuurcomponent. Deze betreft schommelingen van 3 A 11 jaar.
Dit zijn ritmische vrije bewegingen, die in de economie dikwijls ultrakorte
golven (Kitchin-golven of mmnor cycles) of korte golven (Juglar golven)
worden genoemd.

c. de seizoencomponent. Deze omvat de schommelingen binnen het mar. Dit
betreft de ritmisch gebonden fluctuaties die hun oorsprong vinden bij kli-
matologische, traditionele dan wel institutionele invloeden.

d. de onregehuatige component of toevallige schoinmeling. Dit betreft zich
niet herhalende bewegingen, waarvoor geen bepaalde oorzaak valt ann te
geven. Men klasseert ze daarom als toevallige schonimelingen. Dit ter on-
derscheiding van de hierna volgende component;

e. de trendbreuken. Deze zijn, anders dan de onregelmatige component, ui-
ting van structuurbreuken of andere eenmalig optredende wijzigingen in de
beschouwde cijfers, bijv. ten gevolge van een definitieverandering of een
administratieve maatregel.

Het scheiden van tijdreeksen in bovengenoemde componenten is het voor-
naamste ooginerk van de seizoenanalyse of seizoenuitschakeling van economi-
sche of andere reeksen*. Gelet op de gebruikeiike Iengte van de reeksen die
worden geanalyseerd, worden de trend en conjunctuur meestal samengeno-
men, terwiji de trendbreuk op ad hoc basis wordt bewerkt (bijv. door opho-’
ging).
Aan alle methoden van seizoenuitschakeling ligt steeds bet volgende model

ten grondslag.
X~,= T~+S~,±L~,

met X~ de oorspronkelijke reeks in maand of kwartaal i en man.
TU de trend-conjunctuurcomponent in periode (of moment) i, j.
Su de seizoencomponent in periode (of moment) i, j.
1u de incidentele component in periode (of moment) i, I.

Deze splitsing gnat uit van een additieve opbouw der oorspronkelijke reeks.

Daarnnast is er de multiplicatieve modelformulering die luidt:

= T~,xS~XI~
Opgemerkt zij dat de multiplicatieve methode door een loganitmische trans-
formatie wordt herleid tot bet additieve model. De voorgaande formulering
* Hier zij uitdrukkelijk vermeld dat ondanks de gegeven classificatie, her ontbinden van reeksen
nier noodzakelijk beperkt is tot economische gegevens. Zo hield de bekende meteoroloog Buys
Ballot zich in de 19e eeuw reeds met seizoenanalyse bezig. Vergeiik hiervoor Nerlove, Grether
en Carvaiho (1979).
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laat zien dat de wnargenomen reeks X~, wordt ontbonden in drie niet-waar-
neembare componenten. Dit kan op velerlei manieren gebeuren en hierin yin-
den de verschillende methoden van seizoenuitschakeling hun ontstnansgrond.
Daarnaast is er de methodologie die zich richt op het modelleren van een tijd-
reeks met behulp van een stochastisch model. Deze benadering sluit nauw ann
op de methodologie van Box & Jenkins (1970), maarvertoont tal van rank-
vlakken met de decompositiemethoden, zoals uit de recente literatuurnaar vo-
ren komt. De volgende paragrnnf beoogt een nantal van deze ontwikkelingen
voor het voetlicht te brengen, mede omdat dit terrein vanouds de aandncht
heeft gehad in het marktonderzoek [vgl. Stridiron (1941), Verdoorn (1950),
Van der Zwan & Verhulp (1980)], mnar de lnatste 10 jaren een opmerkelijke
activiteit lant zien.

3. NIBUWE ONTWIKKELINGEN

De in het licht van het voorgaande te besprekei7~methoden vormen een keuze
uit de sinds 1970 ontwikkelde seizoencorrectiemethoden. Deze ontwikkeling
hangt zonder twij fel samen met de sindsdien toegenomen anndncht voor het
tijdreeksenmodel als prognosemiddel en de daarmede gepnard gaande mime
beschikbnnrheid van rekennutomaten en prograinmatuur. Dit lnntste is onze
leidrnad geweest bij de geboden keuze. Voor een vollediger overzicht zij ver-
wezen naar het werk van W.P. Cleveland (1972), Bourdeau de Fontenny
(1979), Pierce (1980) en W.S. Cleveland (1982).

3.1. Het seizoenmodel van Box-Jenkins

Het stochastische seizoenmodel van Box-Jenkins is een uitbreiding van hun
tijdreeksenmodellen*. Evenals het tijdreeksenmodel vindt het seizoenmodel
zimn uitgangspunt in de correlatiestructuur van de tijdreeks die als het ware het
onderliggende stochastische model weerspiegelt. Een seizoenbeweging ken-
merkt zich door herhaling en vaste ritmiek. Dit betekent dat wanmemingen in
overeenkomstige weken, mnanden of kwartalen — m.a.w. over het jaar — sa-
menhang bezitten. Op grond daarvan kan bimv. gelden:

Xt=i+~Xtl2+8t of (1—~B’2)(x
1—ui’)=s~ (1)

met B de vertragingsoperator zodanig dat B’
2x~ = x~ 12

Voorts zou tussen de maanden kunnen gelden:
~ of (1—~B)e~=a~ (2)

wanrbij a~ in de tijd ongecorreleerd is met verwachting 0 en constante varian-

tie. Substitutie van (2) in (1) resulteert in:

Dit eenvoudige voorbeeld kan gemakkelijk worden uitgebreid en veralge-
meend tot de ruime formulering die Box & Jenkins (1970, hoofdstuk 9) bezi-
gen. Deze luidt:

* Voor een beknopt overzicht met praktische illustraties zij verwezen naar Fase (1981b, 1983).
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~~(B) Elip(BS) (1 B)d(1 — BS )D(x 6o) = Oq(B)eQ(BS)a, (4)

met ~~(B)= 1— ~1B—~2B
2— ... — ~ en Oq(B)= 1— 9

1B— 62B
2 ...

6qB~ polynomen in B van resp. de ordep en q; ~
— ~I)pBPs en t9(BS) =1— (9

1Bs~ (5)2B
2S~ . . . — e9~BQ~ polynomen in B~ van

resp. de orde P en Q. B is de vertragingsoperator zodanig dat Bx~= x~
1 en

B
2x~= x~

2, enz. De D en d zijn gehele getallen van tenminste nul, Oo is een
constante, x~ de beschouwde tijdreeks en at is een onafhankelijk, identiek nor-
maal verdeelde stochastische variabele met verwachting 0 en constante varian-
tie. De grootheid s indiceert de tijdspanne van de reeks. Zo is voor weekcimfers
s=52. Voor maandcimfers geldt s= 12 en voor kwartaalcijfers s=4. Bezien we
tijdvakken van 4 weken, dan geldt s= 13. Model (4) is een autoregressive inte-
grated moving average ofARIMA-model van de orde (p. d, q) x (P, D, Q) en
wordt symbolisch dikwimls genoteerd als ARIMA-(p, d, q) x (P, D, Q).
Aan model (4) wordt concrete inhoud gegeven door de iteratieve werkwijze

van Box & Jenkins op de beschouwde tijdreeks toe te passen. Deze verloopt in
drie stadia, te beginnen met de identificatiefase. Dit betreft de keuze van nu-
merieke waarden voorp. d, q, P. D en Q en geschiedt aan de hand van auto-
correlatie en particle autocorrelatie-patronen. Vervolgens vindt in de tweede
fase schatting van de co~fflci~nten 6, 6), ~ en ~i plaats. Het resultaat hiervan
wordt tenslotte in de derde diagnostische fase bezien en onderworpen aan gra-
fische inspecties en statistische criteria. Dit leidt tot aanvaarding van het aan-
vankelijke model of herziening, waarna de cyclus opnieuw wordt doorlopen
tot een aanvaardbaar model resulteert. Dit uiteindelijke model vormt de basis
voor de prognose van zowel de trend als de seizoeninvloed. Ter illustratie be-
schouwen we de vierweekscimfers van het volume aan personeelsadvertenties in
een landelijk dagblad (uitgedrukt in kolom-millimeters) over de periode
1977— 1982 (t/m 8e vierweeksperiode).

Fignur 1 biedt van deze reeks een graflsche uitbeelding. Toepassing van de
door Box & Jenkins voorgestane iteratieve werkwimze leidt tenslotte tot het
volgende ARIMA-model:

(1 —0,4B—0,6B
2)(1—B13)x_—(1—0,8B’3)at

(3,2) (5,3) (8,7) (5)
waarbij de waarden tussen haakjes de zgn. t-waarden zijn (een t-waarde groter
dan 2 betekent praktisch dat de desbetreffende co~ffici~nt als statistisch signi-
ficant mag worden aangemerkt) en x~ het advertentievolume per periode voor-
stelt. Deze schatting blijkt het reeds bim de grafische inspectie vastgestelde sei-
zoenpatroon — het betreft vierweekscijfers, hetgeen exponent 13 verklaart! —

te bevestigen. De neergaande trend in de data wordt met dit model eveneens
gevat.
Model (5) is uitgeschreven een differentievergelim king van de orde 15, waar-

van de oplossing een voorspelformule oplevert voor het advertentievolume in
toekomstige vierweeksperioden T. Het rangnummer Tontstaat uit de datering
als T= 13i+j met i=0, 1, 2, ..., 13 de jaarindex en j= 1, 2, ..., 13 de
periode-index, beide gemeten vanaf het voorspelmoment.
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De oplossing, welke volgt uit (5), luidt:
x(13i+j) =A1x (0,997)

13’+B
1x (Zi~0,609)’~’+ C1 (6)

waarbij A1, B1 en C1 constanten zijn die verschillen per vierweeksperiode en
worden berekend uit 15 beginwaarden, welke zijn verkregen met (5) [zieGold-
berg (1961) voor de techniek van het oplosseni. De verkregen constanten die
tevens de seizoeninvloed representeren zijn opgenomen in tabel 1.

Tabe! 1: Berekende constanten per 1983 (T= 0)

1

1

A1 B1

2497 —4,291 —2223
2 2489 2,613 —2221
3 2482 —1,591 —2250
4 2474 0,969 —2191
5 2467 —0,590 -—2310
6 2459 0,359 - -—2411
7 2452 —0,219 —2164
8 2445 0,133 —2227
9 2437 —0,081 —2231
10 2430 0,049 —2240
11 2423 —0,030 —2335
12 2415 0,018 —2195
13 2408 —0,011 —2162

Invulling van deze waarden in (6) levert voor de weeknummers T= 13i+j
voorspellingen inclusief de seizoenfluctuaties.
Verschillende auteurs hebben de voorgaande benadering beproefd voor de

schatting van seizoeninvloeden. Box & Jenkins zelf analyseerden in hun boek
de airline data, een analyse die door velen is bekritiseerd en uitgebreid [vgl.
W.P. Cleveland (1972), M~lard & Kiehm (1980)]. Belangwekkend, mede van-
wege de duidelijkheid en de uitwerking van eenvoorbeeld, is de case study van
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Thompson & Tiao (1971) over bet aantal maandelimkse telefoonaansluitingen
in de staat Wisconsin. Ook De Vos (1975), in zijn analyse van de werkloos-
heidscijfers in Nederland, zocht aansluiting bij de benadering van Box & Jen-
kins, zonder overigens tot bevredigender resultaten te komen dan met de
gangbare methoden. Interessant is de kritische analyse van de procedure door
Chatfield & Prothero (1973) en de daardoor uitgelokte repliek van Box &Jen-
kins (1973), die het belang van een passende transformatie der oorspronkelij-
ke cijfers aantoonden. Hiervoor bevelen zij de Box-Cox (1964) procedure
sterk aan, omdat aldus langs empirische weg de meest geschikte transformatie
kan worden vastgesteld.

3.2. De Census X-11 methode

Een van de in de praktijk meest gebezigde methoden van seizoencorrectie is de
Census X-1 1 methode [zie Shiskin, Young & Musgrave (1967)]. In ons land
past de Nederlandsche Bank sinds eind 1972 de methode toe op de door haar
verzamelde financi~le maand- en kwartaalreeksen*. Gok het CBS is omstreeks
dezelfde tijd overgegaan op deze methode voor re~el-economische reeksen als
industriele produktie, consumptieve bestedingen, werkgelegenheid, bedrij fs-
investeringen of omzet in detailliandel. Banken en andere individuele bedrij-
yen passen de methode — zij bet op veel geringere schaal — eveneens toe.

De methode kan worden toegepast op zowel maand- als kwartaalreeksen.
Vooraf dient een keuze te worden gemaakt uit de aciditieve of multiplicatieve
variant. Dit betekent dat nagegaan moet worden of de seizoenuitslag al dan
niet samenhang lijkt te vertonen met de trend. Om de gedachten te bepalen
wordt hier uitgegaan van maandcijfers waarvoor een multiplicatief seizoenpa-
troon wordt verondersteld. De Census X-1 1 methode verloopt als volgt.
1. Ms eerste benadering van de trend-conjunctuurlijn — de T~ — wordt een

gecentreerd twaalfpunts voortschrijdend gemiddelde berekend. De afwij-
kingen van de oorspronkelijke reeks ten opzichte van deze trend — bet
quotient O~/Tu — is een eerste benadering van de seizoen- en toevallige in-
vloeden, S~ x ~

2. Voor elk der overeenkomstige maanden wordt van bet quotient Ou/Tu een
gewogen vimfpunts voortschrijdend gemiddelde berekend. Deze zgn. vijf-
punts Henderson is een eerste benadering van de seizoenindices S~, voor de
beschouwde maand I.

3. Deling van de oorspronkelijke reeks door de aldus berekende seizoenindex
geeft een eerste voorlopige benadering van de seizoenvrije reeks.

4. Vervolgens wordt van deze seizoenvrije reeks andermaal een gecentreerd
gewogen voortschrijdend gemiddelde berekend. De lengte hiervan hangt af
van de variabiliteit van de reeks en is een 9, 13 of 23 punts Henderson. Het
aldus berekende voortschrijdende gemiddelde is een tweede benadering van
de trend-conjunctuurlijn.

5. Van bet quotient van de waargenomen reeks en de onder 4 berekende
trend-conjunctuur wordt vervolgens voor de overeenkomstige maanden

* Vgl. hiervoor Fase, Koning & Volgenant (1973) en Koning (1974).
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een gewogen zevenpunts voortschrijdend gemiddelde bepaald. Dit resul-
teert in een definitieve schatting van de seizoenindices.

6. Deling van de oorspronkelimke reeks door de onder S verkregen seizoenin-
dex resulteert in de seizoenvrije reeks.

Hoewel de X-1 1 veelvuldig wordt gebruikt in de praktijk van de seizoenanaly-
se is ze niet vrij van kritiek gebleven, zonder nochtans haar dominerende rol te
hebben prijsgegeven. De aard van deze kritiek betreft verschillende ge-
zichtspunten. Een eerste groep critici heeft vooral statistisch-methodologische
bezwaren. Ze vindt bet ontbreken van een statistisch model voor de X-1 1 een
ernstige tekortkoming die het inzicht in de resultaten belemmert. Deze kritiek
heeft geleid tot interessante pogingen de X-1 1 procedure modelmatig te funde-
ren. In dit verband neemt het werk van Cleveland (1972) en Cleveland & Tiao
(1976) een prominente plaats in. De tweede stroom critici voert bezwaren van
meer praktische aard aan die zowel een algemeen als een specifiek aangrij-
pingspunt hebben.
Algemeen geldt dat de X-1 1 een bewegend seizoen schat dat uiteindelijk re-

sulteert uit een 145-punts voortschrijdend gemiddelde. Dit impliceert dat tij-
dens de berekeningen waarnemingen verloren gaan, waardoor de X-1 1 er toe
neigt de veranderingen in het seizoenpatroon aan het begin en het eind van de
reeks systematisch te onderschatten. Deze gevoeligheid voor reeksverlenging
ondervindt grote bezwaren als de betreffende reeks zich mag verheugen in een
mime politieke belangstelling zoals bijv. het geval is met cijfers omtrent de
werkloosheid, produktie, of — en dit in het bijzonder in de V.S. — de geld-
hoeveelheid. Dit heeft aanleiding gegeven tot een uitbreiding van de X-1 1 me-
thode die bekend staat als de X-11-ARIMA, die door het werk van Dagum
van het Canadese Bureau voor de Statistiek mime bekendheid heeft verwor-
yen. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

De meer~pecifieke kritiek richt zich op de const.atering dat werkloosheids-
cijfers zich moeilijk met de X-1 1 voor seizoen laten corrigeren. Deze kritiek
geldt voor tal van landen en heeft geleid tot de ontwikkeling van specifieke
methoden van seizoencorrectie voor werkloosheidscijfers. Voor Nederland
kan in dit verband bet werk van Vos (1975) worden genoemd, dat nauw aan-
sluit op de in paragraaf 3.1. weergegeven benadering van Box & Jenkins. Hij
bereikte overigens, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, met zijn methode geen
betere resultaten dan met de X-1 1. Thans is op het CBS een mengeling van de
Planbureau- en X-1 1 methode in gebruik. Hierop wordt in paragraaf 3.4 na-
der ingegaan. Op bet Engelse CBS is in dit verband de zgn. methode van Ken-
ny & Durbin (1982) en eerder die van Durbin & Murphy (1975) ontwikkeld.
Wat bet ontbreken van een modelmatige fundering van de X- 11 methode

betreft, leiden Cleveland en Tiao in de reeds vermelde geschriften af dat de in
de X-1 1 methode gebezigde voortschrijdende gemiddelden bij benadering
kunnen worden beschreven door een ARIMA-model voor de oorspronkelijke
reeks Yt van de vorm:
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(1—B)(1 —B’2)y~= (1—0,337B +0,144.82 + 0, 141B3
+0,139B~ ±0,136B~-f-0,131B6
-i-0,125B7 +0,117B~ +O,106B~
+ 0,093.810 + O,077B1’ + 0,417.812
+ O,232B’~ — O,0O1B~— 0,003.821
— 0,004B22 — 0,006B23 + 0,035B~
—0,021B25)a~ (7)

met B de vertragingsoperator zoals eerder gebezigd en a~ een normaal verdeel-
de stochastische variabele met verwachtingswaarde nul en constante variantie
o~. Het bovenstaande model is ontstaan uit een model met de wiskundige
vorm:

(1— B)2p~= (1— ~,ii~B— ~j’
12B

2)~

met ~t’~= —0,49, w12=O,49, g
21= —0,64, w,~= —0,83, u~2/u~= 1,3 en

= 14,4 op zodanige wijze geselecteerd dat de overeenkomstige gewich-
ten in het Census X-1 1 programma zo goed mogelijk worden benaderd. Voorts
is verondersteld dat het stochastische model additief is en luidt:

yt=Pt+st+et
met et de toevallige component met variantie a~, s~ de seizoen- enPt de perma-
nente trendcomponent, welke, in tegenstelling tot de reeks Yt, niet waarneem-
baar zijn.
Het bovenstaande resultaat betekent dat toepassing van de Census X-1 1

procedure inhoudt dat aan de beschouwde reeksen telkens hetzelfde ARIMA-
model wordt opgelegd. Daamaast kan de vraag gesteld worden of vrije schat-
ting van een ARIMA-model een resultaat oplevert dat correspondeert met het
klaarblijkelijk nan de X-1 1 ten grondslag liggende model. Tenslotte zij ver-
meld dat pogingen zimn ondemomen model (7) te vereenvoudigen, bimv. door
Winkel (1982), waarbij overigens kan worden opgemerkt dat ook de oor-
spronkelijke formulering door Cleveland (1972, p. 59) nanmerkelijk eenvou-
diger was dan bij Cleveland & Tiao (1976).

3.3. De X-JJ-ARIMA methode

Van groot praktisch belang lijkt de uitbreiding van de Census X-1 1 methode,
die vooral door mevrouw Estella Dagum van het Canadese Bureau voor de
Statistiek ten uitvoer is gebracht en die thans in ruime kring navolging vindt
[zie Dagum (1975, 1980a, b, 1982)]. De theoretische grondslag hiervan gnat te-
rug op De Forest (1877) en Greville (1979) met hun nandacht voor symmetri-
sche gewichten Izie ook Bordeau de Fontenay (1979) en W.S. Cleveland
(1982)].
De gangbare seizoencorrectiemethoden gaan alle uit van voortschrijdende

gemiddelden, d.w.z. van een bepaalde verzameling symmetrische gewichten.
Dientengevolge kunnen de begin- en eindwaarden voor een reeks niet op de-
zelfde wijze worden ‘gladgestreken’ als de meer centraal gelokaliseerde waar-
nemingen. Toevoeging van nieuwe waarnemingen ]eidt daardoor tot herzie-
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ning van de seizoenvrime reeksen. Vooral wanneer deze herzieningen van nan-
zienlijke omvang zijn is dit vervelend voor praktisch gebruik en schadelijk
voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Naast dit praktische bezwnar
wordt ook het ontbreken van een expliciet tijdreeksenmodel als kritiek aange-
voerd. Net door Dagum ontwikkelde X-1 1-ARIMA model ondervangt beide
bezwaren in belangrijke mate. Net nieuwe van de methode is de benutting van
het univariate ARIMA model binnen de X-1 1 opzet. Het ARIMA model in
zijn algemene formulering luidt:

q~~(B) ~~(Bs) VdV?xt 9o + 6~(B) eQ(B5) a~ (8)

met V = 1—B, terwiji de overige symbolen de reeds eerder aangeduide beteke-
nis hebben. De operator V~ bewerkstelligt — analoog aan Vd voor de reeks
binnen het jaar — dat de niet-stationaire seizoencomponent wordt getransfor-
meerd in een stationaire reeks.
Een eenmaal geschat ARIMA-model kan worden herschreven in de gedaan-

te van een differentievergelijking op grond waarvan ‘toekomstige wnarden’
kunnen worden ge~xtrapoleerd, zodat ten behoeve van de seizoenanalyse de
tijdreeks kan worden verlengd. Ter illustratie bezien we het volgende voor-
beeld. Zij het verkregen ARIMA-model voor de variabele xg — genoteerd in
de schrijfwijze uit paragrnaf 3.1 — van de orde (1, 0, 1)(l, 0, 0)4. Er geldt
derhalve:

of, herschreven als differentievergelijking:

(9’)

Uitdrukking (9’) beschrijft de wijze waarop de kwartaalreeks wordt ge~xtra-
poleerd. Voor details, mede m.b.t. de behandeling van at, zij verwezen naar
de literatuur [bijv. Box & Jenkins (1970), Hoofdstuk 5].

Er zijn tenininste twee wijzen om inde context van de X-1 1-ARIMA metho-
de tot de keuze van het geschikte ARIMA-model te komen. Ten eerste is er de
werkwijze die voor elke individuele reeks een model schat. Dit gebeurt op de
gebruikelijke iteratieve wimze, waarbij achtereenvolgens de identificatie-,
schattings- en diagnostische verificatierondes zolang worden doorlopen tot
een bevredigend model resulteert. Deze werkwijze is typisch en nanbevelens-
waard voor seizoencorrectie van een enkele reeks. Net gekozen ARIMA-
model wordt dan in het seizoencorrectieprogramma geNncorporeerd op ad hoc
basis.
De andere werkwijze, die vooral bij massale seizoencorrectie wordt ge-

volgd, maakt aan de hand van een aantal in het programma opgenomen crite-
ria een keuze uit een assortiment van 12 in de praktijk van de seizoenanalyse
beproefde ARIMA-modellen. De desbetreffende modellen — symbolisch ge-
noteerd — luiden:

(2,0,1) (0,1 ,2)~
(1, 1,2) (0,
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(2,0,0) (0, 1,
(1,1,2) (1,O,2)~

(2,1,1)(0,1,2)~ log
(0,1,2)(1,1,2)~ log
(0,1,1)(0,1,1)~ log
(0,1,1)(0,2,2)~ log
(0,2,2)(0,1,1)~ log
(2,1,1)(O,1,l)~ log

Model (1,1,1)(1,l,1)~ betekent bijvoorbeeld in concreto:

(1—~B)(1— ~Bs) Vx~=(1—OB)(1 — &BS)a,

terwijl het zevende model, met de variabele logaritmisch getransformeerd,
luidt:

~

met de index s= 4 voor kwartaalcijfers, enz. Evenzo kunnen de overige 10 mo-
dellen worden uitgeschreven.
Opgemerkt zij dat bovenvermelde 12 modellen zijn opgenomen als mogelij-

ke opties in het programma en dat hieraan een uitgebreide empirische analyse
van 174 Canadese tijdreeksen ten grondslag ligt. Niettemin kan het heel wel
voorkomen dat het voor een bepaalde reeks meest passende ARIMA-model
zich niet onder de gegeven 12 modellen bevindt. De analyse door Den Butter,
Coenen en Van de Gevel (1982) biedt hiervan een illustratie voor een zestal
economische of financi~le reeksen en een synthetische reeks. Ook in de door
ons beproefde analyse van de gasafzet in Nederland kon niet worden volstaan
met een van de bovenvermelde modellen, maar diende een afzonderlijk model
te worden geschat [vgl. Fase (1982)].

3.4. De CPBXJJ-methode

Tot december 1975 gebruikte het CPB de Census X-1 1 methode voor de sei-
zoencorrectie van arbeidsmarktgegevens. Vooral voor de bouwsector echter
bleek deze methode tot een systematische overschatting van de seizoeninvloed
te leiden bij een hoog peil van werkloosheid. Om die reden werd in december
1975 overgegaan op de CPB-methode die een gemengd additieve-multiplica-
tieve seizoencorrectiemethode is [vgl.Den Haan (1979)]. De resultaten bleven
ecliter onbevredigend en nader onderzoek resulteerde in een synthese tussen de
CPB-methode en de X-11, genaamd de CPBX11-methode [vgl.Van der Hoe-
yen & Hundepool (1980)].

Uitgangspunt van de CPBX1 1-methode is — overigens in navolging van
Wald (1936) — dat de seizoencomponent minder dan evenredig toeneemt met
de trend. Hierbij wordt de aaird — lineair of kroinlijnig — en intensiteit van
deze samenhang voor elke reeks afzonderlijk laags empirische weg vast-
gesteld. Het model voor de CPBX1 1 is als volgt:
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met Y~, de oorspronkelijke reeks in jnar i en mnand j
Th de trend-conjunctuurcomponent

de seizoencomponent
m(T,y) de vermenigvuldigingsfactor in afhankelijkheid van de trend-con-

junctuur
S,.j de exogene seizoenfactor
4, = de onregelmatige component.

Voor zover m(Th) een linenire functie is, wordt deze gespecificeerd als:

T.

voor 0 < )~ < 1 en t het gemiddelde trendniveau in de basisperiode. Indien en
voor zover m(7.j) kromlijnig is, luidt de specificatie:

= L(1—A4~) + ~( tgh 1/ 1
met fi= 1,5 en ~.=0,1, 0,2, ..., 0,9. De parameter ~6is gekozen op grond van
uitvoerige experimenten. De )L is bepaald met behuip van de kleinste kwadra-
ten methode. Hiertoe moet op a priori gronden worden gekozen voor een
kromlijnig of lineair verband, terwiji de exogene seizoenfactor door middel
van 3- of 5-punts voortschrijdende gemiddelden wordt berekend. De volgende
stappen worden doorlopen:
1. Berekening van de intiti~le trend-conjunctuur, T~, door 12-mnands voort-

schrijdende gemiddelde van de oorspronkelijke reeks, waarbij rekening
wordt gehouden met de trendafwij king.

2. Berekening van ten een eerste ruwe schatting van S~= 1$— Th~
3. Schatting van )L en S~y langs iteratieve weg wnarbij uitbijters worden ge~li-

mineerd en vervangen.
4. Bepaling van de seizoenfactoren, waarbij de Census gewicliten worden ge-

bruikt om deze te modificeren.
5. Correctie voor seizoeninvloeden en extremencorrectie.
6. Bepaling van de trend-conjunctuur door toepassing van een 13-punts

voortschrijdend Henderson gemiddelde.
7. Vervang de beginwnarde van T,, door die onder 6 Verkregen en herhaal de

stappen 4 en 5 ~n maal.

De eerste resultaten van de CPBX1 1-methode voor werkloosheidscijfers zijn
bevredigend en tonen een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van zijn
voorgangers de Census X-1 1- en de CPB-methode [vgl.CBS (1976)]. Het be-
zwaar dat een duidelijke stochastische modelstructuur ontbreekt, blijft oven-
gens onverkort gelden en opent wegen voor verder onderzoek. Een aankno-
pingspunt daarbij biedt mogelijk de door Durbin & Murphy (1975) ontwikkel-
de regressiebenadening wnaraan eveneens een gemengd additief-multiplicatief
model ten grondslag ligt.
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3.5. De SABL-methode

De SABL (Seasonal Adjustment Bell Laboratories)-~methode is een correctie-
procedure voor maandcijfers, waarbij in het bijzonder aandacht wordt ge-
schonken aan de transformatie der data en de grafische presentatie der resul-
taten. Het is een operationele methode die nog steeds in ontwikkeling is, zoals
blijkt uit de reeks publikaties van een der geestelijke vaders van de methode:
W.S. Cleveland jvgl. bijv. W.S. Cleveland, Dunn & Terpenning (1978), W.S.
Cleveland & Devlin (1980), W.S. Cleveland & Terpenning (1982)].
Zoals de meeste seizoencorrectiemethoden is SAI3L een algoritme voor de

berekening van de trend-conjunctuur en de seizoencomponent. Deze decom-
positie is in grote mate geYnspireerd op de X-1 1 methode, wier fiosofie van het
gladstrijken (smoothing) in SABL wordt gevolgd. Er zijn echter drie belang-
rijke verschillen.
In de cerste plaats zijn de filters robuuster dan in de X- 11, waardoor over-

correcties aan het eind (en begin) van de reeks worden vermeden. Een tweede
belangrijk verschil tussen de X-1 1 en SABL betreft cie aard van de decomposi-
tie. De X-1 1 kent twee mogelijkheden: de additieve of de multiplicatieve vari-
ant, waarbij de lnatste door een logaritrnische transformatie is herleid tot een
speciaal geval van de additieve variant. De SABL-methode biedt een veel rui-
mere kiasse van mogelijkheden waarin de additieve en multiplicatieve model-
len als speciale gevallen voorkomen. Dit wordt bereikt door toepassing van de
machtstransformatie van Box & Cox (1964). De oorspronkelijke reeksen x
worden daarom onderworpen aan deze klasse van transformaties, ~ zoda-
nig dat:

( x~ indien p > 0
~ =~lnx indienp =0

I ~xPindienp <0

waarbij p empirisch wordt bepaald. (Het middel van de machtstransformatie
wordt overigens ook wel gebruikt in de context van de Box-Jenkinsmodellen).
Een derde onderscheidend kenmerl van de SABL-methode is de uitgebreide
benutting van grafische methoden voor diagnose en interpretatie, welke door
de programmatuur op afroep worden verschaft. Vooral bij de seizoenanalyse
van grote aantallen reeksen is dit grafisch hulpmidclel erg handig. Wegens de
gelijkenis met de X-1 1 wordt er her kortheidshalve van afgezien de afzonder-
lijke stappen in het algoritme te vermelden. Hiervoor zij verwezen naar de
reeds geciteerde auteurs. Opgemerkt zij dat de grafische presentatiemogelijk-
heden aan SABL een bijzondere aantrekkelijkheid verlenen voor gebruik op
grote schaal.

4. BEOORDELING DER METHODEN

Nieuwe methoden worden ontwikkeld omdat gebruikers onvoldaan zijn over
de resultaten van de bestaande. Illustratief hiervoor is de CPBX1 1-methode
die door het CBS werd ontwikkeld om het probleem van de overcorrectie in de
werkloosheidscijfers te vermijden. Hiermede is niet gezegd dat de laatst ont-
wikkelde methode toegepast op een willekeurige reeks tevens de meest optima-
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le werkwijze garandeert. Uiteindelijk zal de onderzoeker zich in zijn keuze la-
ten leiden door eigen inzicht, ervaring en beschikbare programmatuur.
In het verleden is door Fase et al. (1973) een vergelijkend onderzoek in-

gesteld tussen een negental alternatieve seizoencorrectiemethoden. Deze me-
thoden omvatten mede de eenvoudige additieve en multiplicatieve correctie-
methoden ult de elementaire statistische leerboeken. De X-1 1 scoorde, beoor-
deeld naar zeven gezichtspunten als stabiliteit bij reeksverlenging en residueel
seizoen, het hoogst. Kuipers (1978) herhaalde dit vergelijkend onderzoek en
betrok tevens de X-1 1-ARIMA in zijn analyse. Hij kwam tot de slotsom dat in
termen van stabiliteit deze correctieprocedure het meest te verkiezen was voor
de beschouwde tijdreeksen. De beoordeling van de kwaliteit van de X-1 1-
ARIMA methode ten opzichte van de Census X-l 1 en de signaal extractieme-
thode van Burman (1980) was doel van het onderzoek door Den Butter et al.
(1982). Hiertoe beschouwen zij een drietal varianten van de X-11-ARIMA me-
thode. Zij concludeerden dat, afgemeten aan de door hen gebezigde criteria
als stabiliteit of afwezigheid van residueel seizoen, de X-1 1 en de X-11-ARI-
MA varianten weinig in kwaliteit verschillen. Deze uitkomst is met name ver-
rassend omdat de X-1 1-ARIMA juist is ontworpen om een grotere stabiliteit
in de seizoeiifactoren te verkrijgen. Interessant hierbij is dat hun bevinding in
het bijzonder geldt voor de X-1 1-ARIMA variant van Statistics Canada met
een beperkt aantal mogelijke ARIMA-modellen. Het verdient daarom volgens
deze auteurs aanbeveling bij toepassing van de X-1 1-ARIMA zelf de desbe-
treffende modellen te schatten.
Elke comparatieve beoordeling van seizoencorrectiemethoden wordt gehin-

derd door het feit dat het werkelijke seizoen onbekend is. Een oplossing voor
dit probleem biedt de analyse van een reeks met een ingebrachte seizoenbewe-
ging. Gm die reden is tot slot door ons voor een gesimuleerde reeks met een
bekend seizoenpatroon nagegaan hoe goed hieruit het seizoenpatroon zich
laat schatten [vgl. Fase (1982)]. Ten behoeve van de X-11-ARIMA is hieruit
het volgende univariate ARIMA-model geschat:

(1 + 0,45 .8+0,20 B2) VV12x~= (1—0,87 B
12)a~

(5,8) (2,6) (32,0)

Dit model is ingevoerd in het X-1 1-ARIMA programma. Nadat het program-
ma de seizoenfactoren heeft berekend, kunnen deze vergeleken worden met de
werkelijke — en in dit voorbeeld bekende! — seizoenfactoren. Ads beoorde-
lingsmaatstaf gebruiken we daarbij de gemiddelde absolute afwijking, gedefi-
nieerd als:

1 12

met S~ de werkelijke en ~ de geschatte seizoenfactoren in jaar i en maand j.
Onderstaande tabel bevat deze maatstaf voor het X-11-ARIMA model als-

mede voor een drietal andere correctiemethoden [CensusX-1 1, Multiplicative
Moving-methode (MM), Multiplicative Fixed-methode (MF)]. Gebezigd zijn
de synthetische data tot zeg 1983, zodat de berekende seizoenpatronen met de
bekende uit 1983 vergeleken kunnen worden (zie tabel 2).
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Tabel2: Kwaliteit seizoencorrectie volgens vier methoden

methode gemiddelde absolute afwijking

X-l1-ARIMA 0,624
Census X-11 0,839
MM 0,687
ME 1,283

De uitkomsten in tabel 2 leren dat de gemiddelde absolute afwijking voor de
X-1 1-ARIMA methode het laagst uitvalt, maar dat deze methode op de voet
wordt gevolgd door de multiplicatieve variant met bewegende seizoenfactoren
(MM-variant). Dit is een verrassend resultaat waaraan overigens geen algeme-
ne geldigheid kan worden toegekend [zie ook Fase et at. (1973)]. Hoe dit ook
zij, geconcludeerd mag voorshands worden dat de X-11-ARIMA procedure in
dit, overigens zeer gekunsielde voorbeeld, als beste uit de bus komt. Dit is ook
wat men zou verwachten van een methode die is geintroduceerd als verbete-
ring van de beproefde Census X-1 1 methode. Niettemin is, zoals de resultaten
van Den Butter et at. laten zien, in de praktijk voorzichtigheid geboden met
dit soort uikomsten en mag men niet te snel concluderen dat de X-1 1-ARIMA
methode het meest geschikt is. Het resultnat is vermoedelijk mede afhankelijk
van de beschouwde reeks. Een seizoenanalist zal zich daarom telkens opnieuw
moeten beraden over de meest in aanmerking komende methode.

5. BESLUIT

Het voorgaande biedt een overzicht van een aantal operationele methoden
voor seizoencorrectie die bovendien sterk in de belangstelling staan. Voor al
deze methoden is programmatuur beschikbaar of gemakkelijk te verkrijgen
[zie ook Den Butter et at. (1982), Fase (1980, 1982)]. De seizoenanalyse is het
lnatste decennium tevoorschijn gekomen uit het wat onooglijke en vnak on-
derschatte domein van de beschrijvende statistiek. :De resultaten van de sei-
zoenanalyse raken een ieder. Dit mnakt deze activiteit tot ‘one of our most im-
portant statistical tools’ tCleveland et aL (1982), p. 52], welker ontwikkeling is
begunstigd door de opkomst van de electronica. Ook de belangstelling van de
wetenschap voor de seizoenanalyse heeft hierdoor een opleving ondergnan.
Het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek organiseerde in 1976 en 1981, in
samenwerking met het National Bureau of Economic Research, een tweetal
bijeenkomsten, geheel gewijd aan de problematiek der seizoenanalyse [zie
Zellner (1978, 1983)]. Deze bijeenkomsten hebben cen belangrijke stimulans
gegeven aan verder onderzoek en hebben geleid tot verdieping van inzicht.
Het in deze bijdrage gebodene beperkt zich tot de grote lijnen. Geen aan-

dacht is geschonken aan oude methoden als die van Wald (1936) of Zaycoff
(1936) of aan de Bayesiaanse benaderingswijze van bijy. Akaike (1980) van
wiens hand een reeks publikaties ter zake verscheen. Evenmin is stilgestaan bij
de werkdagencorrecties of de correctiemethoden die zich richten op week- of
dagcijfers [zie bijv. Cleveland & Grupe (1981), Hillmer (1982), Pierce (1979)].
Daarnaast is er een lange traditie om, binnen het kader van het traditionele re-
gressiemodel, het seizoeneffect te meten via dummy-variabelen [zie Fase
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(1968) en Rosen (1979) voor toepassingen]. Belangrijk is vooral de vaststelling
dat het terrein der seizoenanalyse bruist van onderzoekactiviteit, waarvan ook
het marktonderzoek bij de voorspelling van toekomstige marktontwikkelin-
gen de vruchten kan plukken. Stridiron (1941, p. 214) schreef ruim 40 jaar ge-
leden ‘Prognose van het komende seizoen biedt minder moeilijkheden dan
prognose van de conjunctuur, aangezien het seizoen een grotere mate van
constantheid bezit’. Niettegenstaande de kern van waarheid in deze constate-
ring, is er sindsdien vooruitgang en verfijning in het instrumentarium der sei-
zoenanalyse mogelijk gebleken. Deze ontwikkeling is ook voor de markton-
derzoeker boeiend en nuttig.
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14. Sensorisch onderzoek van
voedingsmiddelen en de relatie tot het
consumentengedragsonderzoek

J.E.R. FRIJTERS

SAMENVATTING

In het sensorisch onderzoek worden de kleur, geur, smaak en textuur van voedingsmiddelen on-
derzocht met behuip van proefpersonen, die deze produkten onder (quasi)-experinientele omstan-
digheden in een laboratoriumsituatie beoordelen. Deze vorm van onderzoek is een tussenschakel
tussen bet sociaal-psychologisch consumentengedragsonderzoek en bet natuurwetenschappelljk
voedingsniiddelen onderzoek. In dit artikel wordt in het kort ingegaan op enkele methoden die in
bet sensorisch onderzoek worden gebruikt.

1. INLEIDING

Voedingsniiddelen zijn economische goederen die behoeften van consumenten
dienen te bevredigen, net als auto’s, kieding en meubilair om maar een paar
willekeurige voorbeelden te noemen. In tegenstelling tot veel andere op in-
dustriele schaal voortgebrachte produkten zijn voedingsmiddelen voor de con-
sumenten uiteindelijk van biologische betekenis. Zij leveren namelljk de beno-
digde stoffen voor de opbouw van het lichaam en voor de beseherming van het
lichaam tegen ziekten en infecties. Bovendien zorgen zij voor de energie die
nodig is voor het verrichten van lichamelijke arbeid. Voor het echter zover is
dat de nutri~nten ook daadwerkelijk deze functies kunnen vervullen dienen
ze wel eerst in het maag-dannkanaal te zijn opgencimen, dat wil zeggen dat
het voedsel waarin deze stoffen voorkomen eerst gegeten of gedronken moet
zijn.
Wat zijn nu de factoren die de voedselkeuze en voedselopnameregulatie be-

palen? Deze vraag vereist een uitermate complex antwoord. Om dit te vermij-
den kan worden gesteld dat dergeiike factoren grofweg in drie groepen kun-
nen worden opgedeeld. Ms eerste zijn er de factoren die kenmerkend zijn voor
voedingsmiddelen of voedselsoorten zeif. De verzameling van dit soort voed-
selgebonden factoren wordt meestal aangeduid met het begrip voedselkwali-
teit. Op de tweede plaats treft men de sociaal-econo,nische en culturele facto-
ren, zoals de beschikbaarheid van bepaalde produkten, de prijs, normen en
wa~rden met betrekking tot het gebruik van bepaalde produkten, en dergeii-
ke. De derde groep van factoren zijn persoonsgebonden. Deze zijn afhanke-
lijk van de persoon die de voedselkeuze manict. Men kan hierbij denken aan
uitwendige factoren, zoals leeftijd, gezondheidstoestand, erfelljkheid, licha-
melijk activiteitsniveau en geslacht. Daarnaast zijn er zuiver psychologische
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factoren. Deze zijn weer onder te verdelen in sociaal-psychologische factoren
die voornamelijk in het consumentengedragsonderzoek worden bestudeerd,
en in waarnemingspsychologische factoren, die van oudsher door experimen-
teel psychologen worden bestudeerd. Sociaal-psychologische factoren zijn ge-
relateerd aan voedselattituden, terwiji waarnemingspsychologische factoren
betrekking hebben op de sensorische perceptie. Het waarnemen van de geur,
smaak, textuur, vorm, kleur en temperatuur van voedingsmiddelen. Het on-
derzoek van deze aspecten en vooral de methoden die daarbij gebruikt worden
vormen het eigenijke onderwerp van dit hoofdstuk.

2. ATTITUDE EN SENSORISCHE PERCEPTIE

Hoewel, zoals al is opgemerkt, voedingsmiddelen uiteindelijk een belangrijke
biologische functie voor de consument vervullen, kan men zich toch afvragen
of consunienten die rol in hun keuzegedrag expliciet onderkennen en tot nit-
drukking brengen. Is het zo dat consumenten voedingsmiddelen voornameiik
zien als verzamelingen van voedingsstoffen en andere chemische bestanddelen
die een bepaalde nitwerking op hun lichaam hebben? Waarschijnijk niet, al
zullen er zeker uitzonderingen te vinden zijn. De wijze waarop consumenten
voedingsmiddelen percipi~ren hangt af van de functies van het eetgedrag en de
gemotiveerdheid voor bepanide soorten van eetgedrag. Naast de bevrediging
van de eetlust kan voedingsgedrag andere instrumentele functies hebben. Dit
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het eetgedrag van mensen die ziek zijn
en een bepaald voedingspatroon volgen om beter te worden, of in het gedrag
van iemand die ziclizeif te dik vindt en door een bepaalde wijze van eten wil
afvallen. Dat dergelijke motivaties die het eetgedrag sturen tot uitdrukking
komen in de attituden, dus in kennis, affect en gedragstendentie ten opzichte
van voedingsmiddelen ligt voor de hand. Het betekent tevens dat houdingen
ten opzichte van voedingsmiddelen geheel afwijkend kunnen zijn van die wel-
ke voort komen uit een goede voedingskundige kennis van de biologische en
biochemische effecten op het lichaam van de consumptie van een bepaald voe-
dingsmiddel. Deze zienswijze impliceert dat de perceptie van voedingsmidde-
len en de daarmee verbonden attituden-structuren op de eerste plaats sociaal-
psychologisch bestudeerd dient te worden. Kenmerkend voor een dergelijke
benadering is dat een voedingsmiddel wordt gerepresenteerd als een verzame-
ling van psychologische attributen (eigenlijk cognities). Voor verschillende
marktsegmenten of consumenten kunnen profielen worden opgesteld van der-
geiike attributen die aan een bepaald voedingsmiddel worden toegeschreven
en die afhankelijk van het voedingsmiddel en van het marktsegment in
kwestie, een bijdrage leveren voor het maken van de voedselkeuze of het ont-
staan van de koop- of eetintentie.
Wat voor soort psychologische attributen worden zoal aan voedingsmidde-

len toegekend? En wat is het gewicht dat consumenten aan ieder van deze toe-
kennen bij het maken van een voedselkeuze? Een recent leeronderzoek (Lin-
den en Klingeberg, 1981) uitgevoerd door studenten van de Yakgroep Huma-
ne Voeding van de Landbouwhogeschool kan bij wijze van illustratie worden
gebruikt om een antwoord op deze vragen te geven. Op grond van een litera-
tuurstudie werden 16 attributen geselecteerd die het meest frequent in consu-
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Tabet 1. Psychologische kenmerken die aan voedingsmzddelen worden toegeschreven.

1 Bekendheid
2 beschikbaarheid
3 Bereidingswijze
4 Combineren
5 Eetgemak
6 Feestelijkheid
7 Gezondheidswaarde
8 Houdbaarheid
9 Lijnen
10 Prijs
11 Smaak/Geur
12 Textuur
13 Uiterlijk
14 Verteerbaarheid
15 Verzadigingswaarde
16 Yoedingswaarde

bekendheid met
gemakkelijk/moeilijk te verkrijgen
gemak/ongemak van de bereiding
veel/weinig combinatiemogelijkheden
gemakkelijk/moeilijk te kauwen
weinig/zeer geschikt voor bijzondere gelegenheden
erg gezond/erg ongezond
lang/kort bewaarbaar
gunstig/ongunstig effect op lichaamsgewicht
erg duur/erg goedkoop
aangenaamheid voor wat betreft sm.aak en geur
aangenaamheid voor wat betreft textuur
aangenaamheid voor wat betreft vorm en kleur
gemakkeijk/moeillik te verteren
hoge/lage verzadigingswaarde
hoge/lage voedingswaarde

mentengedragsonderzoek worden gebruikt. Deze zijn vermeld in Tabel 1. De
16 kenmerken werden in paren aan ieder van 45 (dietetiek) studenten voorge-
legd zodat iedere proefpersoon dus 120 paren ter beoordeling kreeg voorge-
legd. De vraag die steeds beantwoord diende te worden luidde: Welke van de
twee eigenschappen vind je het belangrijkst bij het kiezen van een voe-
dingsmiddel? Na uitvoering van het onderzoek werden uit de verkregen data
schaalwaarden berekend voor alle kenmerken met behuip van Thurstone’s
Case V van de Wet van Paarsgewijze Vergelijkingen (Thurstone, 1927). Deze
waarden zijn gerangschikt van meest belangrijk naar minst belangrijk, en
staan vermeld in Tabel 2. Wat opyallend is aan deze resultaten is dat voor deze
groep studenten de attributen die refereren aan bioiogische functies van voe-
dingsmiddelen, zoals verteerbaarheid en voedingswaarde, lang genoteerd
staan. Daar staat tegenover dat attributen zoals gemak van bereiding, prijs,
visueel uiterlijk, en smank en geur als meest belangrijke kenmerken worden

Tabel 2. Resultaten paarsgewUze vergelUking produktkenmerken.

Kenmerk Schaalwaarde

1 Smaak/geur
2 Prijs
3 Uiterlijk
4 Bereidingswijze
5 Bekendheid
6 Beschikbaarheid
7 Gezondheidswaarde
8 Feestelijkheid
9 Lijnen

10 Textuur
11 Eetgemak
12 Combineren
13 Houdbaarheid
14 Voedingswaarde
15 Verzadigingswaarde
16 Verteerbaarheid

0.47
0.42
0.41
0.34
0.31
0.15
0.09
0.09
0.09
0.04

—0.02
—0.26
—0.30
—0.51
—0.66
—0.94

meest belangrijk

minst belangrijk
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gezien. Smaak en geur, en visueel uiterijk en textuur zijn kenmerken die be-
trekking hebben op de zintuiglljke waarneming en die gcrangschikt worden
onder het begrip smakelijkheid. Blijkbaar is dit aspect zeer belangrijk bij het
tot stand komen van voedselkeuzen, althans als wordt afgegaan op het door
deze studenten gepercipieerde belang. Dat dit niet ten onrechte is kan worden
bevestigd door ervaringen van consumentengedragsonderzoekers (buy. Soims
en Hall, 1981) en door uitkomsten van experimenteel psychologisch en biolo-
gisch onderzoek (hi. Kroeze, 1979; Barker, 1982).
Hoewel het begrip smakelljkheid bekend is uit het leven van alledag is het

eigenlijk nilnder eenduidig dan het lijkt. De smakelijkheid van een voe-
dingsmiddel zoals bepaald door middel van een vragenlijstmethode in een so-
ciaal-psychologisch surveyonderzoek is in eerste instantie gerelateerd aan de
attitude van de respondent(en) ten opzichte van het voedingsmiddel. Voor een
belangrijk deel is een dergeiike attitude een residu van vroegere ervaringen
met het product of met producten uit een bepaalde kiasse. De smaak
(zoet/zuur), geur en textuur (droog/sappig, taai/mals) van een sinaasappel,
ommaar weer een willekeurig voorbeeld te noemen, wordt tijdens het consu-
meren met behulp van de zintuigen waargenomen. Deze sensaties worden cog-
nitief gecodeerd, en deze worden daarna in het langdurend geheugen van de
waarnemer opgeslagen. Deze geheugensporen zijn in feite een aantal cognities
die aan deze soort sinaasappel (als voorbeeld van een klasse) of aan sinaasap-
pels in het algemeen (als productsoort) worden gekoppeld en vormen dus een
bestanddeel van de psychologische representatie hiervan.
De smakelijkheid van een voedingsmiddel als attitudecomponent is niet uni-

dimensioneel, hetgeen volgt uit het feit dat diverse zintuigen zijn betrokken bij
de sensorische perceptie wanneer een bepaald voedingsmiddel wordt geconsu-
meerd. Zoals reeds eerder is genoemd spelen de waarneming van de geur, de
smaak, het visueel uiterlijk en de textuur (met behulp van de zintuigen die in
de spieren en pezen van het kauwapparaat zijn gelegen) een belangrijke rol.
Maar ook sensaties die ontstaan door middel van de temperatuurzintuigen,
koude en warmte, en die welke worden waargenomen met behuip van de tast
en drukreceptoren in de mond- en keelholte dragen hiertoe bij. Samenvattend
zou men kunnen stellen dat de smakelijkheid van een voedingsmiddel in feite
de sensorische aangenaamheid is op grond van het totaal van zintuiglijk waar-
genomen mdrukken. Een expliciet onderscheid dient te worden gemaakt tus-
sen smakelijkheid als attitudecomponent (residu van vroegere sensorische er-
varingen) en smakelijkheid als hedonische ervaring op het moment van con-
sumptie van het voedingsmiddel. Smakelljkheid van een voedingsmiddel als
attitudecomponent wordt meestal onderzocht in een sociaal-psychologisch
veldonderzoek, waarbij verschillen tussen voedselcategorie6n (bijv. verschil-
lende soorten groenten, of verschillende merken limonade) centraal staan.
Smakelljkheid van voedsel als hedonische ervaring welke het gevoig is van sen-
sorische perceptie van een voedingsmiddel wordt meestal onderzocht in een si-
tuatie die te vergelijken is met een psychologisch experiment, waarbij veel eer-
der verschullen tussen varianten van ~n type product centraal staan. Het ligt
voor de hand dat sensorisch onderzoek wordt uitgevoerd in de sfeer van de
kwaliteitscontrole en product ontwikkeling. Ook in het onderzoek naar ver-
schillen tussen mensen voor wat betreft de zintuigilike waarneming van voe-
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dingsmiddelen neetut het sensorisch onderzoek een belangrijke plaats in. Men
kan hierbij bijvoorbeeld denken aan verschillen tussen bejaarden en jongere
mensen, mensen met en zonder suikerziekte etc.

3. SENSORISCH ONDERZOEK

Kenmerkendvoor het sensorisch onderzoek is het gebruik van (meestal mense-
lijke) waarnemers (proefpersonen) aan wie ~n of meer voedingsmiddelen,
geuren, smaakoplossingen of andere ‘objecten’ wordt of worden aangeboden.
Aan hen wordt gevraagd aan de monsters (00k wel stimuli genoemd) te rui-
ken, ervan te proeven of er alleen maar op te kauwen, al naar gelang de soort
van object en het zintuig dat in het geding is. Tenslotte wordt gevraagd om ~n
of meer vergelijkende of absolute beoordelingen te geven. Dit kunnen eenvou-
dige ja/nee antwoorden zijn, maar er kunnen ook beschrijvingen worden ge-
geven of kwantitatieve uitspraken aan de hand van beoordelingsschalen wor-
den gedaan.
De laatste jaren is de belangstelling voor het sensorisch onderzoek toegeno-

men. Hiervoor kunnen een aantal redenen worden gegeven. Op de eerste
plants is het een gevoigvan het toegenomen ‘consumentisme’. Door de grotere
invloed van de consumentenorganisaties is da- zorg die de producenten nan de
kwaliteit van hun produkten besteden eveneens toegenomen, waardoor de be-
hoefte aan sensorisch onderzoek is vergroot. Daarnaast is in deze kringen ook
het besef gegroeid dat een kwaliteitsbeheer en -beleid dat uitsluitend is geba-
seerd op meer traditionele fysisch-chemische produktkenmerken onvoldoende
is. Men is gaan inzien dat deze gegevens op zijn minst dienen te worden aange-
vuld met informatie over de zintuigiik waarneembare eigenschappen. In km-
gen van consumentengedragsonderzoek is de belangstelling voor het senso-
risch onderzoek toegenomen, voornamelijk uit de behoefte om attituden ten
aanzien van sensorische aspecten van voedingsmiddelen te kunnen vertalen in
werkelijk waar te nemen attributen. Tenslotte is er een vierde factor te noemen
die een gunstige invloed heeft gehad op de belangstelling voor het sensorisch
onderzoek. Dit is de wetenschappelijke en vooral de rnethodologische vooruit-
gang die de laatste jaren op dit terrein is geboekt. Deze is vooral toe te schrij-
yen ann het toegenomen besef dat het sensorisch onderzoek een vorm is van
toegepast experimenteel psychologisch onderzoek. Methoden die door psy-
chofysici en psychometrici zijn ontwikkeld worden dan ook steeds vaker toe-
gepast.
Voor buitenstaanders is het niet eenvoudig een goed inzicht te krijgen in de

methodenvan het sensorisch onderzoek. Dit komt met name door het feit, dat
er binnen deze discipline geen algemeen geaccepteerd begrippenstelsel is ont-
wikkeld en dat veel van de methoden zijn geleend van diverse andere weten-
schappen. Dit heeft er tevens toe bijgedragen dat de verscheidenheid aan ge-
bruikte methoden groot is. Er zijn beschrijvende en kwantitatieve methoden,
toetsings- en schattingsprocedures, sensorisch analyt:ische en sensorische pine-
ferentiemethoden en er worden zowel ~ndimensionele als meerdimensionele
methoden gebruikt. De bedoeling van dit artikel is om op slechts enkele van
deze (psychologische) methoden in te gaan. Noodzakelijkerwijs is de behande-
ling zeer globaal. De aandacht zal vooral worden gericht op de achtergronden
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en de beginselen van deze methoden, zonder al teveel detaillering.

4. HET WAARNEMEN

Het onderscheid tussen attitude en zintuiglijke waarneming is al eerder
besproken. Om de meetmethoden waaraan in dit betoog aandacht wordt
besteed goed te kunnen begrijpen, is het nodig dat eerst wordt stilgestaan bij
het waarnemingsproces zelf.
Voedingsniiddelen zijn te beschouwen als verzamelingen van fysisch-chemi-
sche eigenschappen, waarvan er een nantal door middel van instrumenten
kunnen worden bepaald. Sommige eigenschappen kunnen fungeren als prik-
kel (stimulus) voor een bepaald zintuig. Sucrose opgelost in water bijvoor-
beeld zal liet smaakzintuig stimuleren wanneer door iemand van deze oplos-
sing wordt gedronken. In het algemeen geldt dat v66r en tijdens de consump-
tie van een voedingsmiddel de zenuwceilen van meestal meer dan ~n zintuig
worden gestimuleerd. In het geval van de sucroseoplossing wordt bijvoorbeeld
het netvlies geprikkeld door het licht dat gereflecteerd wordt met als gevoig
dat een bepaalde kleur wordt waargenomen. Ook wordt de temperatuur en
viscositeit waargenomen en ook de smaak, in dit geval zoetheid. Een ba-
sisprincipe is dat ieder zintuig gevoelig is voor ~n specifieke soort van energie.
Het gevolg van perifere stimulatie van een zintuig is dat fysiologische activiteit
wordt opgewekt. Deze resulteert dan in potentiaalverschillen die langs banen
van het zenuwstelsel naar de hoger gelegen gedeelten van de hersenen wordt
gevoerd. Hier wordt deze activiteit (op tot nu toe onbekende wijze) getrans-
fonneerd in een bewustzijnsinhoud met een waarnemingskarakter, daarom
ook wel sensorische perceptie genoemd. Deze bewustzijnsinhoud kan heel
complex zijn, maar ook heel eenvoudig, afhankelijk van het aantal zintuigen
en soorten prikkels die aan het ontstaan ervan hebben bijgedragen. In de (be-
wustzijns)psychologie wordt ervan uitgegaan dat sensorische percepties zijn
opgebouwd uit kleinere elementen, die sensaties worden genoemd. Er wordt
verder vanuit gegaan dat de zintuigen de informatie aanleveren in termen van
elementaire sensaties die op het niveau van de hersenschors volgens waarne-
mingspsychologische wetmatigheden worden gesynthetiseerd tot complexe be-
wustzijnsinhouden, de sensorische percepties.
Uit deze schematische beschrijving kan worden opgemaakt dat het waarne-
men kan worden beschouwd als een drietraps-proces met als achtereenvolgen-
de ‘het object’ (fysisch-chemisch), ‘de zintuigen’ (fysiologisch) en de ‘sensori-
sche perceptie’ (waarnemingspsychologisch). De cognitief gecodeerde sensori-
sche waarneming kan worden geNntegreerd in al bestaande attitudesystemen
(sociaal-psychologisch). Het laatste stadium van een dergelijk proces is ‘het
gedrag’ dat de waarnemer naar aanleiding van de sensorische waarneming kan
vertonen, bijvoorbeeld wanneer deze persoon zijn waarneniing beschrijft. Het
zal duidelijk zijn dat voor een buitenstaander slechts twee van deze stadia
waarneembaar zijn. Dit zijn het door de waarnemer waargenomen object (het
voedingsmiddel wanneer het daar om gaat) en het gedrag dat de proefpersoon
vertoont, bijvoorbeeld het eetgedrag. De fysiologische activiteit opgewekt
door het object en de resulterende bewustzijnsinhoud blijven voor de bui-
tenstaander onzichtbaar. Echter, voor de waarnemer zelf is de bewustzijnsin-
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obje ctieve o.ttributen psychofysische SenSQtiGS

fysisch verbanden zoutheid rood
chemisch hardheid worm

eetgedrng ervnring

beoordeting

neurole _ neurole coordino.tie
transmissie in de hersenen

Figuur 1: Schematische weergave van de waarnendngvan cen voedingsmiddel.

houd wel waarneembaar, en wel voor hem alleen. Dit is nu precies de reden
waarom in het sensorisch onderzoek van proefpersonen gebruik wordt ge-
maakt, en niet van instrumenten zoals dat wel het geval is voor fysisch-
chemische eigenschappen van het voedingsmiddel. Het waarnemen voltrekt
zich op unieke wijzebinnen de proefpersoon en alleen hij heeft toegangtot het
resultaat door middel van introspectie. De taak van de sensorisch onderzoeker
is, om uit het gedrag van een proefpersoon kennis omtrent de sensorische per-
ceptie af te leiden.
Samengevat kan uit het voorafgaande worden geconcludeerd dat het senso-

risch onderzoek gericht is op de bestudering van relaties tussen fysisch-chemi-
sche kenmerken van het voedingsmiddel als externe stimulus en de daarmee
corresponderende kenmerken van de sensorische gewaarwording (interne per-
ceptie), waarvan de proefpersoon indirect blijkt geeft door middel van zijn ge-
drag. Dit is nog eens afgebeeld in het schema in Fig. I

4. ENKELE HOOFDPROBLEMEN IN HET SENSORISCH
ONDERZOEK

Gegeven de aard van het waarnemingsproces zoals in algemene termen is ge-
schetst presenteert zich nu in mm of meer logische volgorde een serie
vraagstellingen waarrnee sensorisch onderzoekers regelmatig worden gecon-
fronteerd. Eerst zullen vier van deze problemen, die ieder een eigen aanpak en
meetmethode vragen, worden aangestipt, waarna op ieder van de afzonderlij-
ke vraagstellingen verder zal worden ingegaan.
leder zintuig reageert op een bepaalde soort van energie, zoals eerder al is

opgemerkt. De eerste en meest voor de hand liggende vraag is dan ook: Wat is
de kleinste hoeveelheid van een bepaalde soort energie die nodig is om een sen-

zintuigen
smank gehoor
reuk zien
tast kinaesthese
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sorische gewaarwording op te wekken? In termen van geur- en smaakonder-
zoek vertaald wordt dus gevraagd wat de laagste concentratie is van een be-
paalde geur- of smaakcomponent die nog juist kan worden waargenomen. De-
ze vraag representeert het detectieprobleem en de bepaling van de zogenaamde
drempelwaarde.
Wanneer deze laagste concentratie, de drempelconcentratie, bekend is, kan

ervan uit worden gegaan dat alle concentraties die hoger zijn in de meerder-
heid van de gevallen tot een sensatie zullen leiden. De vraag die zich nu voor-
doet is: Hoe neemt de sterkte van de sensatie toe met een toename van de con-
centratie? Stel dat de zoetheidssterkte die hoort bij een bepaalde sucroseoplos-
sing ‘x’ wordt genoemd. Is dan de waargenomen zoetheidsintensiteit tweemaal
zo groot wanneer de sucroseconcentratie wordt verdubbeld? Het meten van
intensiteiten van sensaties en het beschrijven van de functionele relatie tussen
een bepaald type sensatie en de bijbehorende stimulus (smaak- of geurcompo-
nent) wordt het probleem van het psychofysisch meten genoemd.
Aangenomen dat het psychofysisch verband tussen waargenomen zoetheid

en suikerconcentratie bekend is, dan komt onmiddellijk de vraag naar vo-
ren: Wat is het verband tussen de waargenomen intensiteit van de sensatie
en de (on)aangenaamheid van de sensatie? In het voorbeeld vertaald: Wat is
de relatie tussen de waargenomen zoetheidsintensiteit en de aangenaaxnheid
van de zoetheid? Het zal duidelijk zijn dat deze vraag niet alleen refereert aan
het sensorische aspect van de zintuiglijke waarneming, maar ook ann de affec-
tieve betekenis (ook wel hedonische waarde genoemd, hedos = lust) hiervan.
Omweer eenvoorbeeld te geven: ‘Wanneer de concentratie van sucrose in wa-
ter toeneemt zal ook de waargenomen sterkte van de zoete smaaksensatie toe-
nemen. De vraag is nu hoe met een toename van de waargenomen zoetheid de
aangenaamheid van zoet toe- of afneemt. Het meten van de affectieve waarde
(aangenaamheid, hedonische waarde) van een sensorische gewaarwording
noemt men het hedonisch meten of the preferentie meten.
Tot nu toe is steeds als voorbeeld gebruikt de waameming van de zoetheid

van sucrose opgelost in water. In tegenstelling tot het drinken van een oplos-
sing van ~n smaakstof, is de sensorische perceptie die het gevoig is van het
nuttigen van een voedingsmiddel in de meeste gevallen complex. Dit is het ge-
voig van de fysisch-chemische complexiteit van de meeste voedingsmiddelen.
Bij grondige bestudering dient de sensorische perceptie, die opgebouwd is uit
een nantal afzonderlijke geur-, smaak- en textuursensaties, in termen van deze
elementen te worden geanalyseerd. Dit gebeurt vaak door middel van de
constructie van een sensorisch geur-, smaak- of textuurprofiel.

5. HET DETECTIEPROBLEEM

Er zijn grenzen aan de gevoeligheid van ieder zintuig. Naarmate de nog juist
waarneembare concentratie van een bepaalde geur- of smaakcomponent lager
is, des te gevoeliger is het zintuig. Voedingsmiddelen bevatten yank grote hoe-
veelheden verschillende chemische verbindingen. Koffiegeur bijvoorbeeld be-
vat meer dan 500 verschillende componenten. Deze chemische substanties
kunnen in principe door middel van gaschromatografische en massaspectro-
metrische technieken worden aangetoond. Voor de zintuiglijke waarneming
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van de geur zijn ze niet nile even belangrijk. Alleen die stoffen, die in een con-
centratie aanwezig zijn die hoger is dan de drempelconcentratie, zijn van bete-
kenis. Voor veel enkelvoudige componenten zijn drempelconcentraties be-
paald in diverse media. Nog steeds bestaat een belangrijk onderdeel van het
sensorisch onderzoek uit de bepaling van de zintuig]ijke gevoeligheid voor be-
paalde stoffen. Hiervoor zijn een groot aantal verschillende methoden be-
schikbaar. De onderlinge verschillen tussen deze methoden bestaan hoofdza-
kelijk uit verschillen in experimentele procedure, die wordt gevolgd bij het
nanbieden van de stimuli, en uit de wijze waarop de verkregen data worden
geanalyseerd. De meest gebruikte methode is de ‘Methode van enkelvoudige
stimuli’. Hierbij wordt een reeks van oplopende concentraties van een compo-
nent in water of lucht geprepareerd, al naar gelang of het gaat om de smank of
de geur. Soms wordt aan een dergelijke reeks een ‘blank’ stimulus (aileen wa-
ter of alleen lucht) toegevoegd. Deze concentraties worden al of niet in wile-
keurige volgorde ann ~n of meer proefpersonen aangeboden. Hen wordt ver-
zocht van de oplossingen te proeven of aan de geuren te ruiken. Steeds dienen
ze met ja of nee aan te geven of een smank of geur wordt waargenomen. Na
be6indiging van het experiment wordt per concentratie de proportie ja-
antwoorden berekend. De concentratie die overeenkomt met 50% ja-
antwoorden wordt de absolute drempel voor die groep proefpersonen en die
component genoemd.
Voor het schatten van dit 50% punt bestaan een groot aantal verschiilende

methoden en modellen (bijv. Guilford, 1954). Veel gehanteerd is de Normit
methode. Deze houdt in dat alle proporties ja-antwoorden worden omgezet in
(lineaire) standaardnormaalafwijkingen met behulp van de cumulatieve nor-
maalverdeling. Vervolgens wordt met behulp van sinipele linenire regressie een
detecteerbaarheidscurve geconstrueerd, waarbij ‘x’ de concentratie (of de lo-
garithme van de concentratie) is, en ‘y’ de bijbehorende normit (standaard-
normaalafwij king).
Behalve de absolute drempel van een component kan ook de verschildrem-

pel voor een bepanlde concentratie worden bepaald. Dit is de concentratie die
in 75% van de annbiedingen als sterker dan een bepaalde standaardconcentra-
tie wordt waargenomen. Hiertoe wordt steeds ~n paar stimuli in plants van
~n stimulus aangeboden. E~n van de twee stimuli van ieder paar is hetzelfde
in nile paren die worden aangeboden en deze stimulus wordt daarom stan-
daardstimulus genoemd (meestal de langste concentratie van de reeks). De
vrnag nan de proefpersoon luidt steeds: Welke van de twee stimuli heeft de
sterkste smank? (of geur als het daar om gaat). De proefpersoon dient altijd
een keuze te maken, ook al meent hij dat beide stimuli even sterk zijn. Een
dergelijke procedure heet daarom ‘gedwongen keuze procedure’. Bij de bere-
kening van de verschildrempelconcentratie gaat men in grote lijnen op dezelf-
de wijze te werk als in het geval van de absolute drempelconcentratie. In dit
geval wordt echter voor de berekening van de normit behorende bij een be-
paalde proportie juiste uitspraken eerst een correctie toegepast. Dit is nodig
om tegemoet te komen aan de kans dat de proefpersoon een gedeelte van zijn
uitspraken juist heeft als gevolg van goed raden.
Een gedeelte van een experiment dat op de Vakgroep Humane Voeding is

uitgevoerd kan als illustratie dienen voor de bepaling van de verschildrempel-
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Tabel 3. Stimulusconcentraties; aantallen en proporties juiste uitspraken met bUbehorende nor-
mits (standaardnormaalafwjjkingen). De discrimineerbaarheidsfunctie tttssen z (normit) en In S
(logarlibme van desucroseconcentratte in water) is oak gegeven.

Sucroseconcentratie Aantallen juiste
(maul) uitspraken/aanbied.

Proportie
juiste uitspraken

Normit
(z)

0,0006 20/39
0,0013 20/39
0,0025 23/39
0,0050 33/39
0,0100 33/39
0,0200 35/39

0,5128
0,5128
0,5897
0,8462
0,8462
0,8974

-

—1,977
—1,977
—0,915
0,502
0,502
0,827

Discrimineerbaarheidsf’unctie: z =0,5897 In S + 3,2556
Verschildrempel: 0,0040 Mol/1

Naar: Frijters, J.E.R. en Rasmussen-Conrad, E.L. (1982).

concentratie van sucrose opgelost in water. Aan 13 overgewichtige vrouwen
werd drie maal zes paren stimuli nangeboden. Een paar bestond uit een oplos-
sing van sucrose in water en de ‘blank’ stimulus: gedistilleerd water. Zij dien-
den steeds nan te geven welke van de twee nangeboden stimuli bet zoetst was.
De concentraties, de aantallen en de proporties juiste uitspraken met bijbeho-
rende normit-waarden, die via een tabel zijn verkregen, zijn vermeld in Tabel
3. Ook de discrimineerbaarheidsfunctie is gegeven; in dit geval berekend met
een gewogen Normit-procedure (Gacula & Kubaln, 1978) wnarop verder niet
ingegnan zal worden. (Er wordt in dit verband trouwens gesproken over dis-
crimineerbaarheidsfunctie en niet over detecteerbanrheidsfunctie omdat bet
gnat over het wnarnemen van verschillen en niet om absolute detectie). Door
deze discrimineerbaarheidsfunctie gelijk te steilen nan nul kan de verschil-
drempelconcentratie ten opzichte van water worden berekend. Deze bedraagt
0.0(W) mol/1.
Voor de bepaling van verschildrempels is de eerste psychofysische wet van

belang die door Weber (1846) is opgesteld en die daarom ook nanr hem is ge-
noemd. Deze onderzoeker ontdekte dat de grootte van de verschildrempel af-
hankelijk is van de concentratie van de standaardstimulus, en ook, dat er een
wetmatigheid bestaat in deze afhnnkelijkheid (zie ook bijvoorbeeld Ekmnn,
1959). Weber kwam tot de volgende relntie:

____ AS
S2S1 — — Constant. (1)

In deze uitdrukking is S~ de standaardstimulusconcentratie en AS is de ver-
schildrempelconcentratie die ann S~ toegevoegd moet worden om S2 te krijgen.
De stimulus S2 wordt dus in 75% van de aanbiedingen als sterker dan S~ wnnr-
genomen orndat AS de verschildrempelconcentratie is. Uit deze wetmatigheid
blijkt dat er steeds een constante fractie van de standaardstimulusconcentratie
moet worden toegevoegd om een waarneembaar verschil tussen S2 en S1te ver-
krijgen.
Voor geurstoffen bijvoorbeeld blijken de waarden voor de Weberfractie te

vari~ren rond 0,24, voor smaakstoffen rond 0,15 (Waird & Noma, 1978). In
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deze paragraaf is uitsluitend aandacht besteed nan die bepaling van absolute en
verschildrempels. Deze begrippen spelen een belangrijke rol bij het sensorisch
onderzoek en ook bij bet chemisch onderzoek van aromastoffen. Des te op-
merkelijker dat in meer geavanceerde theorie~n over het waarnemen van lage
fysische intensiteiten wordt afgezien van het gebruik van deze begrippen. In de
‘Signaal Detectietheorie’ die bier niet behandeld zal worden (Green & Swets,
1966) wordt bet bestaan van dergelijke sensorische drempels zelfs ontkend.
Talrijke experimenten bevestigen deze theorie in zoverre, dat er inderdaad bij
toename van de concentratie geen punt wordt gevonden waarbij de proportie
ja-antwoorden abrupt overgant van 0% nnar 100%. Deze overgang is altijd
heel geleidelljk, wat erop duidt dat ook andere factoren een rol spelen bij bet
totstandkomen van een ja-antwoord (in bet geval van absolute detectie). Het
ziet emaar uit dat deze geavanceerde theorie6n in de toekomst ook bij bet sen-
sorisch onderzoek van voedingsmiddelen zullen worden gebruikt.

6. PSYCHOFYSISCH METEN

De absolute drempelconcentratie wordt beschouwc[ als het laagste energieni-
vean waarop bet zintuig actief is. Concentraties boven deze waarde geven
meestal aanleiding tot bet ontstaan van een sensatie, die naarmate de concen-
tratie toeneemt, steeds sterker wordt. Een concentratie hoger dan 0,0040
Mol/l sucrose in water geeft dus aanleiding tot een smanksensatie, die zoet
wordt genoemd. Zoetbeid is de sensorische kwaliteit (hoedanigheid). De vraag
is nu hoe precies de waargenomen intensiteit toeneemt met de sucrose concen-
tratie. Een bescbrijving van een dergelijk functioneel verband kan pas worden
gegeven wanneer vaststaat hoe een bepaalde waargenomen zoetheidsintensi-
teit kan worden gemeten. Immers, zoals in een van de voorafgaande paragra-
fen reeds is opgemerkt, sensaties zijn persoonlijke ervaringen die niet van bui-
tenaf kunnen worden waargenomen. Om te komen tot een schaal voor subjec-
tieve (= sensorische) intensiteit van sensaties werd door Fechner (Adler, 1966)
in 1860 gebruik gemankt van de al eerder besproken Wet van Weber. De alge-
mene vorm van een dergelijke schaal verkreeg hij door bet doen van twee aan-
namen. Ten eerste definieerde hij een eenheid voor bet meten van de sensatie,
en wel als volgt. Twee stimuli S2 en S~ die ~n verscbildrempelconcentratie van
elkaar verschillen worden juist-waarneembaar-verschillend genoemd: bun
sensorisch verschil is ~n j .n.d. (just-noticeable-difference= juist-waarneem-
baar-verscbil). Door vervolgens de Weberfractie te integreren onder de aan-
name dat alle j .n.d.‘s psychologiscb gelijk zijn verkreeg Fechner de volgende
vergelij king:

I=klogS + C. (2)

Hierin is I de waargenomen intensiteit (gemeten in j.n.d. ‘s) van een stimulus
en S de fysiscbe sterkte van die stimulus (in bet geval van geur en smaakoplos-
singen, de concentratie). De grootbeden k en C zijn beide constanten, die em-
pirisch bepanld dienen te worden. De vergelijking (2) stant bekend als de Wet
van Fechner. In bet psycbofysiscb onderzoek werd deze wet gebruikt tot in
de jaren vijftig. Rond die tijd is er scherpe kritiek gekomen op de geldigheid
ervan, met name van de kant van S.S. Stevens, boogleraar in de psychofysi-
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ca aan de Harvard Universiteit (Stevens, 1961). Deze kritiek ricbtte zich op
een drietal aspecten. Ten eerste op de aanname dat alle j .n . d. ‘s subj ectief ge-
lijk zijn. Uit zijn experimentele bevindingen concludeerde Stevens dat dit niet
bet geval is. Ten tweede op de constantie van de Weberfractie. Het blijkt in-
derdaad dat bij lage en bij boge prikkelsterkte de Weberfractie verscbillend is
van de fracties die bepaald kunnen worden voor stimuli van middeimatige
sterkte. Het derde punt dat Stevens naar voren bracht was, dat sensaties niet
pers~ indirect (dat is door vergelij king van twee stimuli) gemeten hoeven te
worden. Integendeel, Stevens ging ervan uit dat een proefpersoon in staat is
om een direct kwantitatief oordeel te geven over de intensiteit van een bepaal-
de sensatie. Om te komen tot directe schattingen van waargenomen intensitei-
ten ontwikkelde Stevens ‘De Methode van Magnitude Estimation’ (Stevens,
1956). Bij deze metbode wordt de proefpersoon v66r de aanvang van bet expe-
riment een standaardstimulus aangeboden. Hem wordt verteld dat deze een
subjectieve sterkte heeft van 10. Gedurende bet experiment wordt ann de
proefpersoon een serie stimuli van verschillende concentraties aangeboden.
De proefpersoon dient nu de waargenomen inensiteit van de sensaties te be-
oordelen in verhouding met de intensiteit van de standanrdstimulus. Als een
bepaalde stimulus dus als 10 maal zo sterk als de standaardstimulus wordt
waargenomen, dient de proefpersoon bet getal 100 te geven. Is een stimulus 5
maal zo sterk, dan geeft de proefpersoon het getal 50. Is de intensiteit van de
teststimulus de belft van die van de standaardstimulus, dan geeft hij een 5.
Een groot voordeelvan deze metbode is dat de proefpersonen bun eigen getal-
len kunnen kiezen. Dit kunnen ook niet-gehele getallen zijn. In bet geval dat
de proefpersoon de bedoelde sensatie niet wanrneemt (wanneer de concentra-
tie van de teststimulus lager is dan de drempelconcentratie) dan geeft hij een
nul als response. -

Na be~indiging van bet experiment wordt op grond van de data een zoge-
naamde macbtsfunctie berekend. Deze wordt ook wel de Stevens functie ge-
noemd. De algemene vorm van een dergelijke psychofysische functie is:

1= kSn, (3)

Waarin I de waargenomen intensiteit van een stimulus is, en S de concentratie
van die stimulus. De grootheid k is een scbaalconstante; de grootbeid n is een
constante die specifiek isvoor zowelbet zintuig (bijv. smaak) als voor bet type
stimulus (bijv. sucrose) dat is gebruikt. Wil men bet feit in rekening brengen
dat bet zintuig pan werkzaam is boven de absolute drempelwaarde, dan wordt
vergelijking (3) gewijzigd in:

1= k(S—50)% (4)
waarin So de drempelconcentratie is. De Wet van Stevens en de bijbeborende
‘Metbode van Magnitude Estimation’ (waarvan overigens ook een aantal van-
anten van ontwikkeld zijn) beeft als grootste voordeel de eenvoud wanrmee
psychofysiscbe functies kunnen worden bepaald. In vergelijking met de indi-
recte methode die door Fecbner werd voorgestaan is deze metbode veelminder
omslachtig. De tank van de proefpersoon lijkt op bet eerste gezicht erg moei-
lijk, maar onderzoekers die ervaring met de metbode hebben zullen kunnen
beamen dat de meerderbeid van de proefpersonen na slecbts ~n enkele oefen-
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Ta bet 4. Exponenten (n) en constanten van individuele psychofysischefuncties 1= kS” voorsucro-
se opgelost in water.

Proefpersoon n k

1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
11
12
13

0,74
1,68
1,03
1,59
2,00
1,56
1,39
2,45
1,92
1,25
1,84
0,99
1,24

1
18

65
34

105

341

135

176

168

120

68

118

45

67

Geniiddeld 1.51* 87**

* Rekenkundig gemiddelde

** Geometrisch gemiddelde

Naar: Frijters, J.E.R. en Rasmussen-Conrad, E.L. (1982).

zitting de procedure goed kunnen uitvoeren. Sinds de introductie van de Wet
van Stevens en de bijbeborende metbode zijn letterlijk bonderden experimen-
ten uitgevoerd volgens dit principe.
Een ander gedeelte van bet biervoor reeds genoemde sucrose-experiment

kan als voorbeeld voor bet psycbofysisch meten met bebulp van ‘Magnitude
Estimation’ worden gebruikt.
Na een oefenzitting werd aan de 13 overgewicbtige proefpersonen 3 maal 6

concentraties van sucrose in water aangeboden. I)e volgorde van de stimuli
was willekeurig. De concentraties waren 0,0600; 0,1148; 0,2089; 0,3082;
0,69 18 en 1,3000 Mol/l. Op grond van de resultaten van bet experiment werd
na afloop voor iedere proefpersoon een psycbofysiscbe zoetbeidsfunctie be-
rekend. Deze zijn gegeven in Tabel 4. Men vindt hierin een kolom onder k, de
schaalconstante, en een kolom onder n, de exponent van de macbtsfunctie. De
Tabel 5. Representatieve exponenten (n) van de psychofysische functie 1= kS~ voor een aantal
sensaties.

Sensatie Exponent (n)

1 Elektrische Prikkeling (Huid) 3,5
2 Visuele Verzadiging (Rood) 1,7
3 Gewicht 1,1
4 Lengte van Lijnen (Visueel) 1,0
5 Oppervlakte (Visueel) 0,8
6 Huid vibratie (250 Hz) 0,6
7 Koffiegeur 0,5
9 Luidheid (1000 Hz) 0,3
9 Helderheid (Yisueel) 0,3
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Tabel 6. Exponenten voor een zevental geuren.

Component Exponent (ii)

I Aceton 0,75
2 Amylacetaat 0,21
3 Benzylacetaat 0,33
4 1-Butanol 0,52
5 Ethylacetaat 0,31
6 1-Pentanol 0,45
7 1-Propanol 0,65

Naar: Patte et al., 1975.

variatie tussen de individuele waarden van n is van betekenis, omdat dit bet
onderlinge verschil tussen de proefpersonen representeert. In dit voorbeeld is
de variatie aanzienlijk. Ecbter, de groepsexponent die berekend is op grond
van de individuele exponenten is gelijk ann 1,51, een waarde die dicbt bij de
waarde van 1,45 ilgt wat ongeveer bet gemiddelde is van de in de literatuurge-
rapporteerde waarden voor de exponent van sucrose in water en bepaald op
ongeveer dezelfde wijze als in dit experiment.
Uit onderzoeken blijkt dat de exponent die wordt verkregen voor een psy-

chofysische functie onder andere afbankelijk is van bet type stimulus dat ge-
bruikt is, maar ook van bet zintuig waarmee deze stimulus wordt waargeno-
men. Tabel 5 geeft een overzicht van exponenten voor diverse soorten sensa-
ties; bet zijn gemiddelden over verschillende typen stimuli. In Tabel 6 zijn de
waarden opgenomen van de exponenten van psycbofysische functies van een
zevental geuren (nanr Patte et al, 1975). Hieruit blijkt duidelijk de variatie tus-
sen stimuli die met betzelfde zintuig worden waargenomen.
Hoewel vaak wordt gesproken over de exponent voor een bepanlde stimulus

dient toch Iliet te worden vergeten dat allerlei experimentele omstandigheden
van invloed kunnen zijn op de exacte vorm van de verkregen psychofysiscbe
functie. Zo blijken van invloed te zijn, de grootte van bet bereik van de con-
centraties die worden gebruikt, de wijze waarop de stimuli worden aangebo-
den, de volgorde wanrin dit gebeurt etc. Bij bet toepassen van de ‘Metbode
vanMagnitude Estimation’ dient de onderzoeker rekening te bouden met de
invloed van dergelijke factoren.

7. HEDONISCH METEN

Een sensoriscbe waarneming is opgebouwd uit sensaties die een bepanide kwa-
liteit en een bepaalde intensiteit hebben. Zij vormen de elementen van de sen-
sorische perceptie, die als gevolg van de organisatie van de elementen volgens
psychologisehe mechanismen tot stand komt. Sensaties dienen afzonderlijk te
worden gemeten, al of niet in samenhang met de fysische stimulus.
Er is ecbter nog een belangrijk ander aspect nan de sensorische perceptie,

zoals al eerder is uiteengezet. Dit is de affectieve beleving van datgene wat
door de proefpersoon wordt waargenomen. Dit kan voor hem nangenaam,
neutraal of onaangenanm zijn. De affectieve beleving van datgene wat wordt
waargenomen representeert de motivationele verbouding van de waarnemer
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ten opzichte van bet waarnemingsobject. Daarom wordt bet ookwel bet hedo-
nische aspect genoemd. Het is duidelijk dat er bij bet sensoriscb onderzoek al-
tijd een onderscbeid moet worden gemaakt, en dit is zeer fundamenteel, tus-
sen dat wat wordt waargenomen en de affectieve beleving van die waarne-
ming. De waargenomen zoetbeid van een bepaalde sucroseoplossing is bij-
voorbeeld niet betzelfde als de ervaren aangenaambeid van deze zoetheid.
Staat in de psychofysica de relatie tussen stimulus en sensatie centraal, in de
psychohedonica probeert men wetmatigheden te vinden voor de bescbrijving
van bet verband tussen de intensiteit van een sensatie en de hedoniscbe waarde
van deze sensatie. Dit type onderzoek is nog moeilijker dan bet psychofysiscb
onderzoek omdat bet bier gaat om de relatie tussen twee psychologiscbe groot-
heden. Het meeste onderzoek dat tot nu toe is verricht is niet uitgevoerd met
voedingsmiddelen, mnar met relatief eenvoudige stimuli.
Reeds voor Wundt, de grondlegger van de experimentele psychologie, werd

in 1874 een grafiscbe afbeelding gegeven van een psychobedoniscb verband.
In zijn algemeenbeid ziet een dergelijk verband er als volgt uit. Met een toena-
me van de wnargenomen intensiteit van een bepaalde sensatie zal ook de aan-
genaamheid toenemen, dit echter tot een bepaald punt, waarna een verdere
toename van de intensiteit leidt tot een afname van de aangenaamheid. Het
verloop kan dus worden voorgesteld door een functie met ~6npiek, vandaar
dat deze functie soms wel enkel-gepiekte-preferentie functie wordt genoemd.
Het punt dat de maximale aangenaaniheid represent eert is dus bet zogenaam-
de ideaalpunt. Met een voorbeeld kan dit worden toegelicbt. Wanneer de con-
centratie van sucrose in water toeneemt, neemt de waarneembare zoetbeid
eveneens toe. Met een toename van de wnargenomen zoetheid zal aanvanke-
lijk de zoetbeidsaangenaainheid toenemen en daarna vanaf een bepaald punt
weer afnemen, waarbij de aangenaamheid kan overgaan in onnangenaam-
heid.
Het meten van hedonische waarden die nan sensaties worden toegekend ge-

beurt in bet algemeenminder gefundeerd dan bet meten van de intensiteit van
een sensatie. Dit is bet gevolg van bet gebrek aan inzicht in psycbologiscbe
processen die leiden tot bet functionele verband tussen de intensiteit van een
bepaalde sensatie en de (on)aangenaamheid van de sensatie. Voor bet meten
van de bedonische waarde wordt een aantal verscbillende schaaltypen ge-
bruikt, bestnande uit een volgorde van categorieen (ordinale schalen). Deze
kunnen zowel door cijfers (hijvoorbeeld van 1 t/m 9, waarbij 1=zeer onnan-
gennam en 9 zeer aangenaam) worden verankerd als door woorden (bijvoor-
beeld, zeer onaangennam, onnangennam. een beetje onnangenaam, neutraal,
een beetje aangenaam, aangenaam. zeer aangenaam). Dit type scbaal noemt
men vaak een Likert-scbaal, naar de uitvinder ervan, en deze wordt in veel an-
dere vormen van (sociaal)psycbologisch onderzoek ook gebruikt. In bet senso-
riscb onderzoek wordt een categorieschaal die wordt gebruikt voor bet meten
van de affectieve beleving vaak ook wel bedonische schaal genoemd. Naast de
hiervoor genoemde typen kunnen ook wel de zogenaamde ‘visual-analog’
schalen of ongestructureerde schalen worden gebruikt. Een dergelijke schaal
wordt gevormd door een lijnstuk van een bepaalde lengte, waarop de proef-
persoon een kruisje moet zetten om zijn affectief oordeelover de sensatie ken-
bnar te maken.
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Door Moskowitz (1976) is een algemene vorm gespecificeerd voor de functie
die de (on)aaiigenaamheid van een sensatie relateert aan de sterkte van de sen-
satie. Deze functie ziet er als volgt uit:

A =](I) = k1(I+k2)
2+k

3, (5)
wanrin Ide intensiteit van de sensatie is en k1 t/m k3 constanten zijn die ad hoc
kunnen worden bepaald. (k1 negatief, k2 en k3 positiet).
Om via de waargenomen intensiteit bet verband tussen aangenaambeid van

een sensatie en de concentratie van een stimulus te kunnen leggen, moet voor
ieder type sensatie een dergelijke functie worden opgesteld. Wanneer men be-
denkt dat de sensoriscbe perceptie die optreedt naar nanleiding van bet waar-
nemen van een voedingsmiddel uit een anntal verschillende sensaties bestaat
kan men zicb voorstellen dat de bepaling van een aantal psycbobedoniscbe
functies in een dergelijk geval zeer omslacbtig en moeizaam is. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat veel onderzoekers biertoe niet komen. In plaats van de
bepaling van deze individuele psycbobedoniscbe functies, nodig voor de voor-
spelling van de overall-aangenaamheid van bet voedingsmiddel, wordt een
rechtstreeks verband gelegd tussen instrumenteel bepaalde fysiscbe grootbe-
den en de totale aangenaamheid van bet voedingsmiddel. Dergelijke relaties
worden meestal ad hoc bepaald, en bet is dan ook niet verwonderlijk dat de
predictieve waarde van dergelijke relaties meestal slecbt is.

8. PROFILEREN

Oplossingen van ~n bepaalde smaak- of geurstof in water of in lucbt zijn rela-
tief eenvoudige stimuli. De relatie tussen de concentratie en de sensoriscbe
kwaliteit van de resulterende sensatie is vaak eenduidig; sucrose opgelost in
water leidt tot een zoete smaakgewaarwording, keukenzout in water wordt als
zout waargenomen. Er bestaat blijkbaar een duidelijke ~n-op-~ncorrelatie
tussen de fysische karakteristiek en de kwaliteit van de sensatie. Toch is dit
niet helemaal wanr. Bij hoge suikerconcentraties kunnen nanst de zoetbeid
bijsmaken ontstaan, zoals bijvoorbeeld bitterbeid. Bij lage concentraties van
keukenzout is de sensatie zoet in plaats van zout.
Bij voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld zwarte bessen, uien, gebraden

vlees, whiskey en bier, is de flavour perceptie (=smaak plus geur) veel com-
plexer dan bij de eenvoudige stimuli die hiervoor steeds zijn genoemd. Voor-
dat verbanden kunnen worden gelegd tussen fysiscb-cbemiscbe kenmerken
van dergelijke produkten en de sensorische perceptie dient eerst te worden on-
derzocbt tot welke sensaties de consumptie van een produkt aanleiding geeft.
Dit gebeurt van oudsher door bet toepassen van een zogenaamde profielme-
thode (alboewel steeds vaker gebruik gemaakt wordt van multidimensionele
schanitechnieken; Schiffman et al, 1981). Hiervan bestaan een groot aantal
varianten. De meest eenvoudige metbode bestant uit bet aanbieden van een
aantal verscbillende varianten van ~6n bepaald produkt type aan een aantal
proefpersonen met bet verzoek dit produkt in sensorisobe (en dus niet in affec-
tieve of cognitieve) termen te bescbrijven. Deze beschrijvende sensorische
worden dan verzameld en de meest voorkomende worden bescbouwd als re-
presentaties van afzonderlijke sensaties. Een lijst van dergelijke termen die
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voor een bepnald produkt type is opgesteld noemt men een smank-, geur-, fla-
your of textuurprofiel.
Een andere aanpak die kan worden gevolgd bij bet profileren van een pro-

dukt is de aanbieding van een lijst van termen tegeiljk met ~n of meer varian-
ten van een bepnald produkt type. Een yank gebruikte lijst voor geuren is die
van Harper et al. (1968). De proefpersoon kan de bescbrijvingen op de lijst
aankruisen die van toepassing worden geacbt voor de geurindruk. Meestal
wordt op een toegevoegde schaal van 0—5 de mate anngegeven waarmn de sen-
satie van toepassing wordt geacbt. Dit lantste is afbankelijk van de waargeno-
men intensiteit. Bij verscbillen tussen de proefpersonen onderling wordt door
middel van additionele discussies getracht overeenstenm-ring te verkrijgen over
bet gebruik van bepaalde termen, of men besluit de termen, waarover men bet
niet eens kan worden, toch te bandbaven.
De profiehnetboden zijn aantrekkelijk in gebruik omdat ze erg flexibel zijn.

Ze kunnen gemakkelijk worden aangepast aan de eisen van bet betreffende
onderzoek en ze zijn gemakkelijk te begrijpen voor de proefpersonen waaruit
bet panel is geselecteerd; de meeste proefpersonen kunnen de methode gemak-
kelijk aanleren. Tocb zijn er ook enige nadelen. Op de eerste plants is bet niet
altijd duidelijk dat twee verscbillende bescbrijvende termen ook inderdaad
twee verschillende sensaties representeren. Op de tweede plants levert een der-
gelij ke mm of meer inductieve aanpak yank grote verscbillen tussen de proef-
personen onderling op. Een derde nadeel is van meer tbeoretische aard; vaak
wordt alleen mnar nominale of ordinale informatie verkregen. Profleimetbo-
den zijn echter onmisbaar in bet sensoriscb onderzoek, docb zij worden steeds
vaker gebruikt samen met multivariate scbnaltechnieken, zoals al is opge-
merkt. Technieken zoals factor- en principale-componenten analyse, kunnen
worden gebruikt voor bet ontwerpen van zogenaamde perceptuele ruimten,
waarvan de assen de afzonderlijke sensaties representeren (zie bijv. Frijters,
1976).

9. SLOTWOORD

Detectie, discriminatie, psycbofysiscb en hedonisch meten en bet profileren
van de flavour van voedingsmiddelen is in dit boofdstuk in de notedop aan de
orde geweest.
Niet is besproken dat er vaak grote individuele verscbillen tussen proefper-

sonen onderling bestnan. Dit is ook wel te verwacbten. Mensen verschillen on-
derling voor wat betreft bun biologiscbe kenmerken die belangrijk zijn voor
de werking van de zintuigen. Ze verscbillen ook in de sensoriscbe ervaringen
die ze met voedingsmiddelen hebben opgedaan voordat ze bet laboratorium
van de sensoriscb onderzoeker betreden. Dit beeft met name betrekking op
verscbillen in sensoriscbe preferenties en de wijze waarop met bebulp van de
taal bun indrukken beschrijven.
Ook is niet besproken dat sensaties van voedingsmiddelen nooit op zich

worden waargenomen, maar altijd in de context van bet nuttigen van produk-
ten. Dit betekent dat beoordelingen van sensaties of sensorische percepties ge-
makkelijk belnvloed kunnen worden door de attitude van de proefpersoon ten
opzicbte van bet voedingsmiddel en de situatie wnarin bet wordt geconsu-

229



meerd. Zoals in bet begin van dit boofdstuk is betoogd kunnen deze attitudes
betrekking bebben op niet-sensorische factoren zoals, prijs, bekendheid,
boudbaarheid e.d. Het zal duidelijk zijn dat naast de sensoriscb perceptieve
factoren deze boudingsaspecten van groot belang zijn bij bet verklaren van bet
koop of eetgedrag van de proefpersoon. Voor een goed begrip van bet gedrag
van de proefpersoon ten aanzien van een produkt dient naast bet bestuderen
van zijn sensoriscbe perceptie anndacht besteed te worden nan de bepaling van
de attitude, zoals dat in bet sociaal-psychologiscb consumentengedragsonder-
zoek wordt gedaan. Uiteindelijk is bet sensorisch analytiscb en preferentie-
onderzoek niet meer dan een schakel tussen bet natuurwetenscbappelijk on-
derzoek van voedingsmiddelen en bet socinalwetenschappelijk onderzoek van
bet consumentengedrag (Frijters, 1975).
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