
1. De ontwikkeling van het marktonderzoek van
1975 tot 1990

Evaluatie van een modelmatige benadering

A. OOSTERHUIS

SAMENVAThNG

In dit artikel worden enkele ontwikkelingen in het marktonderzoek tussen 1975 en 1990
beschreven. Het model dat Van der Zwan in 1975 presenteerde is als startpunt genomen. Twee
vragen staan centraal: is de groei verlopen zoals Van der Zwan heeft voorspeld en hoe heeft de
prefessionaliteit van het yak zich ontwikkeld?

1. INLEIDING

Toen de Jaarboeken van de NVvM in 1975 in hun nieuwe opzet begonnen te verschij-
nen, heeft de toenmalige redacteur Van der Zwan de eerste uitgaven geopend met be-
schouwingen overde ontwikkeling van het yak marktonclerzoek.
In zijn eerste bijdrage legde hij de grondslag voor een meer systematische documen-
tatie en analyse van deze ontwikke1ing~, gevolgd door een beschouwing over de toe-
passing van de wetenschap in het bedrijfsbeleid2. Later besprak hij de aanslagen op de
wetenschappelijke integriteit van de marktonderzoeker~, waama hij de serie voorlopig
afsloot met eenmodel voor de groei van de markt~.
Daarna bleef het vele jaren stil en werd de rubriek over cle ontwikkeling van het markt-
onderzoek gevuld met incidentele topics of geschiedschrijving op onderdelen (media-
onderzoek~, image-onderzoek6, industrieel onderzoek7).
Het leek de redactie een goede gedachte vijftien jaar later de draad weer eens op te
nemen en de beste manier om dat te doen is — naar het oordeeL van de auteur — de bij-
dragen van Van der Zwan als startpunt voor een dergelijke beschouwing te nemen. Met
name twee vragen zullen we trachten te beantwoorden:
1 e Is de groei van de markt voor marktonderzoek verlopen volgens bet perspectief dat

Van der Zwan destijds voorzag?
2e Hoe heeft de professionaliteit van het yak zich ontwikkeld?
De beantwoording van beide vragen omvat dan tevens ~vatde titel van deze bijdragen
belooft: de ontwikkeling van het marktonderzoek van 1975 tot 1990.
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2. HET MODEL

In zijn bijdrage van 1978 construeerde Van der Zwan een model voor de ontwikkeling
van de markt voor bet marktonderzoek. Hij stelde zich met name de vraag of het Le-
venscyclus-model als ontwil=kelingstheorievan toepassing was op deze markt en kwam
in algemene trekken tot een bevestigende conclusie, een en ander op basis van een
tweetalenqu~te-onderzoekingen.

2.1 Dc groci vandc rnarkt

Reeds in zijn eerMe bedragen zag Van der Zwan ‘slechts ruimte voor een gematigde
groei’8. Dit werkte hij uit in zija model van 1978. Hij voorspel7de voor fret marktonder-
zoek in de tachtiger en volgende jaren een stagnatie in de groei, aithans een minder
sterke groei dan in de zestiger jaren had plaatsgevonden: tot 1985 een groei van 3,5%
(maximaal 5%) per jaar~.
De werkelijkheid was anders. De voorziene totale omzet in 1985 werd alleen reeds
dozor de bij de VMO (Vereniging van Marktonderzoek-bureaus) aangesloten bureaus
gerealiseerd en hun omzetten vertoonden nadien het volgende beeld in indexcijfers
(1985 =l00):~ -

1986 110
1987 120
1988 124
1989 1361

OmzetstijgingeiV~die wat anders laten zien dan een ‘gematigde groei’. Al met al zijn de
re~Ie bestedingen aan marktonderzoek tussen 1965 en 1990 verzesvoudigd. Ver-
moedelijk heeft Van der Zwan zich wat te sterk laten leiden door zijn modelmatige
benadering, waarbij volgens de theorie van de Levenscyclus’ de ‘rijpheidsfase’ onont-
koombaar wordt gevolgd door een ‘stagnatiefase’1O.
Achterafbezien kan de toepasbaarheid van dit model op de markt voor het marktonder-
zoek worden bctwijfeld. Van der Zwan noemde zeifzijn bevindingen reeds ‘... verba-
zingwekkend, want deze schets is bedoeld voor industri~le bedrijfstakken. . .“‘. Wel-
licht hebben schijnbare overeenkomsten hem misleid en heeft hij de factoren die aan
een verdergaande groei hebben bijgedragen, onvoldoende kunnen inschatten.

2.2 Factoren die de groci bepalen

Wanneer we nu trachten te evalueren waarom de uitkonisten bij nader inzien niet met
het model overeenkomen, moeten we allereerst de omstandigheden waaronder het be-
treffende artikel werd geschreven, in de herinnering teruggeroepen. Men leefde nog
volop in de sfeer van de oliecrisis, die in 1973 door premier Den Uyl was aangekon-
digd met de legendarische woorden; ‘Het wordt nooit meer zoals het geweest is’. Het
bedrijfsleven haalde de broekriem aan, juist ook met betrekking tot uitgaven voor
marktonderzoek. Er ontstond een druk op de prijzen en, daarmee gepaard gaande, een
bedreiging van de kwaliteit van het onderzoek.
In zijn historische terugblik had Van der Zwan gewezen op het feit dat de groei van de
markt schoksgewijze was verlopen. De introducties van de Standaarddiensten en de
Omnibus-service hadden elk tot verruiming van de markt geleidi2. Blijkens zijn con-
cluderende opmerkingen voorzag hij voor de nabije toekomst geen vemieuwingen met

10



een vergelijkbaar effect. Dit nu kan achteraf worden gecorrigeerd. Met name de op-
komst van het telefonisch onderzoek, dat thans zo’n 20% van de omzet voor zijn reke-
ning neemt, stond anno 1975 nog in de kinderschoenen en heeft veel te danken gehad
aan de spectaculaire toeneming van de telefoon-penetratie en de inschakeling van de
computer bij het interviewen (CATI).

Maar niet alleen daar heeft de computer een belangrijke roT gespeeld. Efficiency en
productiviteit hebben in het marktonderzoek op een destijds niet te voorspellen wijze
van de geavanceerde electronicageprofiteerd. Vrijwel alle bureaus hebben, evenals hun
opdrachtgevers, de afgelopen jaren fors moeten investeren in wat men doorgaans ‘auto-
matisering’ noemt. Het valt niet te betwisten dat juist een bedrijfstak, die aan de infor-
matie-verwerking zijn bestaan ontleent, daardoor wezenlijke veranderingen ondergaat.
Als gevolg daarvan is de ontwikkeling in mindere mate gekenmerkt geweest door het
aspect dat voor Van der Zwan een van de belangrijkste gegevens was: ‘Het markton-
derzoek is een arbeidsintensief bedrijf en derhalve gevoelig voor loonkostenstijgingen’.
Hij vreesde dientengevolge voor een ‘uitkleding van het onderzoek wat zijn weten-
schappelijke kant aangaat’ 13~ Vijftien jaar later mag worden geconstateerd dat de groei
van de markt voor het marktonderzoek bevredigend (misschien moeten we zeggen: bo-
yen verwachting) is geweest en dat daaraan de kwaliteit van de dienstverlening en de
toenemende waardering daarvoor in belangrijke mate hebben bijgedragen. Als bedrijfs-
tak heeft het marktonderzoek duidelijk kunnen profiteren van de stormachtige ontwik-
keling van de informatica.
Maar ook andere factoren, in 1975 wellicht nog niet goed in te schatten, hebben hun
bijdrage geleverd. Met name de verbetering van de professionele status van het yak en
de uitbreiding van de opleiding, aan de HEAO’s en aan sommige universiteiten, heeft
de verspreiding van het marktonderzoek in het maatschappelijke veld bevorderd. Op
beide aspecten zal nog nader worden ingegaan.

23 Dc structuurvan de markt

De vraag rijst in hoeverre de groeiende markt ook belangrijke wijzigingen in zijn struc-
tuur heeft ondergaan. Ms Iaatste conclusie wees Van der Zwan in zijn artikel van 1978
op een vergaande verschuiving van de ‘profit’- naar de ‘non-profit’-sector en de daar-
mee gepaard gaande verschraling van het yak doordat de bureaus gedwongen zouden
zijn zich steeds meer terug te trekken op de louter technische kant van het onderzoek,
met name op verwerking van data’4. Hij presenteerde daarbij cijfers die de omzetver-
houding tussen de ‘profit’- en de ‘non-profit’-sector stelden op 10:1 in de periode van
1946-1960, op 4:1 in 1974-1975 en op 2,5:1 in 1976-1977. Kijken we evenwel naar re-
centere jaren dan blijkt dat deze verhouding zich thans beweegt op 4,3:1 in zowel 1987
als 198815. We kunnen eerder spreken van stabilisering op het niveau van 1974-1975
dan van een voortzetting van genoemde tendens.
Stabiliteit zien we ook in de ontwikkeling naar soorten onderzoekl6:

1964 1974 1989

Ad hoc onderzoek 45% 51% 52%
Panel onderzoek 37% 35% 34%
Omnibus onderzoek 17% 12% 11%
Overig 1% 2% 3%
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Een belangrijk element in de structuur van de markt is uiteraard de ontwikkelingaan de
aanbodzijde. Zowel het aantal marktonderzoekers als het aai’ital marktonderzoekbu-
reaus heefteen ge~tadige groei vertoond.
Het aantal leden van de Nederlanderse Vereniging van Marktonderzoekers steeg van
100 in 1963 tot 429 in 1975 en groeide daama door tot 645 in 1985. Hei totaal aantal
werknemers in vaste dienst bij marktonderzoekbureaus wordt thans geschat op ca.
1700, gemiddeld 24,6 per bureau. Zes jaar eerder bedroeg dat aantal nog 1127. Een
aantal kleine bureaus was in die periode gegroeid, maar nieuwe kleine bureaus waren
opgericht zodat het gemiddelde aantal werknemers per bureau vrijwel gelijk bleef’7:

Aantallen bureaus naar grootte 1982 1988

— minder dan 10 pers. leden 25 39
— tussen 10 en 50 pers. leden 16 19
— tussen 50 en 100 pers. leden 3 6
— meer dan 100 pers. leden 3 5

Totaal aantal bureaus 47 69

Totaal aantal personeelsleden 1127 1700

Gemiddeld per bureau 240 24,6

Meer kleine bureaus en een toenemend specialisme schijnen de ontwikkelingen in de
bureauwereld te kenmerken.

Parallel daarmee verliep een ontwikkeling, die reeds door Van der Zwan in 1975 werd
gesignaleerd’s, maar die zich sindsdien versterkt heeft voortgezet: het optreden van
bureaus in groepsverband.

Samenvattendkan worden gesteld dat de verwachtingen van Van der Zwan wat te pes-
simistisch waren getoonzet, vermoedelijk onder de invloed van de heersende tendens
van het moment. De markt voor het marktonderzoek is blijven groeien, mede dankzij
de efficiency-winst onder de impuls van toenemend computer-gebruik.

3. DE ONTWIKKELING VAN HET VAK

Een ander niet zozeer somber als wel zorgelijk beeld dat Van der Zwan schetste, betrof
de ontwikkeling van het yak. Hij vreesde verschraling van het wetenschappe]ijk karak-
ter en wijdde daaraan zelfs een van zijn bijdragen (1976). Er is alle reden om ook op
dat aspect van zijn beschouwingen wat nader in te gaan.

Terwiji de markt tussen 1975 en 1990 een gestadigde groei vertoonde, was de structuur
in het algemeen nogal stabiel. Wanneer we nu enige aandacht besteden aan de vraag
hoe het yak zich in die tijd heeft ontwikkeld, zullen we daarbij de volgende items be-
handelen, die elk van belang zijn voor de ‘professionalisering’ van het marktonder-
zoek: de ontwikkeling van methoden en technieken, de uitbreiding van de opleidings-
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mogelijkheden, en tenslotte de samenwerking van de marktonderzoekbureaus, met na-

me met betrekking tot ethiek en kwaliteitsbeheersing.

3.1 Methoden en technieken

De eerste decennia van het marktonderzoek stonden in het teken van een voortdurende
ontdekkingstocht. Van velerlei disciplines werd geleend. De factoranalyse van de psy-
chologen bleek evenzeer bruikbaar als de clusteranalyse van de biologen. De boom
werd steeds dikker en zijn kruin breder. Is er in dit opzicht de laatste jaren veel nieuws
ontdekt? In het algemeen lijkt er na Multi Dimensional Scaling en Conjunct Meten (‘de
paradepaarden uit de jaren’70’ 19) weinig aan het inst:rumentarium te zijn toegevoegd.
Nieuw is wellicht vooral de bredere toepasbaarheid van allerlei geavanceerde methoden
en technieken, waar een modeme PC praktisch evenveel presteert als zijn grote IBM-
370 broer uit voorbije jaren. Dit leidt niet alleen tot een grotere toegankelijkheid voor
de individuele onderzoeker, maar ook tot andere toepassingsmogelijkheden. Een voor-
beeld daarvan zijn simulaties met een Spreadsheet-programma op basis van onder-
zoekuitkomsten (met name de ‘utilities’ uit de conjunct meting lenen zich daarvoor).
De tijd dat een kostbaar onderzoek alleen een (al dan niet voor de la bestemd) rapport
opleverde, ligt achter ons. Een opdrachtgever, die beschikt overeen PC, de nodige soft-
ware (zoals de SPSS-pakket) en de vereiste opleiding, zal liever een floppy-disk met
data ontvangen. Maar ook als hij minder voelt voor doe-het-zelf activiteiten, bestaat de
mogelijkheid meerte halen uit de resulaten van het onderzoek.

Nieuw maar nog niet ten volle in praktijk gebracht, zijn ook de mogelijkheden die de
Uniforme Artikel Codering belooft en waarvoor naar mijn mening het opnieuw funda-
menteel doordenken van de basisbegrippen data-collection en data-processing in het
marktonderzoek noodzakelijk is. Interessant zijn in dit verband ook de fusie-technie-
ken2o.
Verdergaande verfijning van reeds bestaande instrumenten en modellen gaat uiteraard
ook steeds door, zoals met name de rubriek ‘Theorievormend onderzoek’ in de Jaar-
boeken van de NVvM bij herhaling heeft laten zien.
Wat overigens de toepassing van methoden en technieken in het marktonderzoek be-
treft, geldt nog altijd de opmerking die Van der Zwan hierover in 1977 neerschreef:
‘Vanuit de wetenschap wordt hun geldigheid gepostuleerd, in de praktijk van het on-
derzoek wordt hun toepasbaarheid geproclameerd. Wij wensen er met opzet de nadruk
op te leggen dat hiermee geen veroordeling wordt uitgesproken over de toepassing van
methoden en theorie~n uit de gedragswetenschappen Op het terrein van de marktstudie,
maar wij betogen wel dat die toepassing met meer wetenschappelijke voorzorgen en
scrupules omgeven dient te worden’21. In dit verband pleitte Van der Zwan met name
voor een systeem dat de ‘verkaveling van de dienstverlening in een wirwar van deelta-
ken’ zou worden gecompenseerd door het optredenvan hoofdaannemers perproject die
de verantwoordelijkheid voor het gehele traject, ook in wetenschappelijk opzicht, zou~
den moeten dragen. Voorzover onze informatie strekt is dit een denkwijze die in de
hedendaagse praktijk van het marktonderzoek veld wint.

3.2 Uitbreiding van opleidingen

Een belangrijk verschil tussen 1975 en 1990 wordt gevormd door de wijze waarop de
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opleidingen voor het marktonderzoek zijn gestructueerd. Was het destijds nog zo dat
het yak, behalve middels een bescheiden avondopleiding, tch vooral ‘on the job’
moest worden geleerd, thans leveren tal van instellingen jaarlijks kandidaten voor het
midden- en hogere kader af. Enerzijds is er de spectaculaire groei van de HEAO’s,
waarvan de praktijk heeft aangetoond dat hun afgestudeerden_vanuit het middenkader
naar topfuncties kunnen doorgroeien, anderzijds zijn er de universiteiten die gedegen
specialisten afleveren: Wageningen, Tilburg, Groningen, Rotterdam.
Het zou wellichi de moeite lonen deze ontwikkeling nog eens gedetailleerder in kaart te
brengen22; vo~ralsnog volstaan we met de conclusie dat zij het ‘gezicht’ van het yak
grondig heeft beinvloed. Niet alleen de staf van de onderzoekbureaus is er door ver-
rijkt, belangrijker nog is de grotere deskundigheid aan de vraagzijde van de markt.
Opdrachtgevers die beschikken overeen brede kennis van wat methoden eii technieken
te bieden hebben, zullen beter in staat zijn een verantwoorde~ kosten/baten analyse te
maken bij het inkopen van marktonderzoek.

3.3 Van WBOna4.r VMO

Van niet te onderschatten belang is de toenemende samenwerking in de beroepsgroep
zoals die met name gestalte heeft gekregen in de VMO (Vereniging van Marktonder-
zoekbureaus). 1-let is een ontwikkeling die als ‘1 ware zijn stempel heeft gezet op de
afgelopen tien jaar.
Het begon in 1980 in de boezem van de Werkgroep Bureau Overleg (WBO), waar
werd onderkend dat voor een verdergaande professionalisering van het marktonderzoek
tot hechtere vormen van samenwerking moest worden gekomen. Er werden onont-
koombare vereisten geformuleerd:
a. het hebben van een gedragscode,
b. een systeem voor de handhaving van die code,
c. toelatingscriteria (waarin opgenomenkwaliteitscriteria),
d. periodieke hertoetsing op die criteria.

Bij het begrip ‘gedragscode’ werd aan meer gedacht dan alleen de ESOMAR/IKK
code. Ook de kveringsvoorwaarden behoorden daartoe, aismede opvattingen over pu-
bliceren van onderzoek, normvraag-stellingen en alle andere afspraken die men nog
zoumaken tot handhavingen bevordering van de kwaliteit. -

Inmiddels zijn z~wel voor kwantitatief als voor kwalitatief onderzoek dergelijke kwa-
liteitseisen doorde vereniging gepreciseerd en functioneert een uit deskundige buiten-
staanders geformeerde Commissie voor Toetsing en Toelating met de opdracht alle as-
pecten van de gedragscode te bewaken.
In de korte tijd van zijn bestaan heeft de VMO al aangetoond een belangrijke rol te wil-
Ten en kunnen spelen ten behoeve van de professionalisering van het yak.

4. CONCLUSIES

Men kan deze bijdrage aan dit Jaarboek op twee~r1ei wijze beschouwen. Enerzijds is
het een summiere weergave van de belangrijkste tendensen in de ontwikkeling van de
markt voor marktonderzoek in de afgelopen vijftien jaar, anderzijds is het een evaluatie
van een destijds gepresenteerd groeimodel.
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Wat het eerste betreft werd de opmars van de computer als factor nummer ~n aan-
gewezen. Zowel in de sfeer van de datacollection (CATI, UAC) als de data-processing
is er winst in efficiency en toepasbaarheid geboekt. Maar ook de analyse en het secun-
daire gebruik van de gegevens hebben erbij gewonnen.
Zelfs de rapporten worden verbeterd en verfraaid door de mogelijkheden van Desktop
Publishing. Naar onze mening heeft een en ander de groei van de markt befnvloed.
Een tweede, niet minder belangrijke factor wordt in onze ogen gevormd door de toene-
mende professionalisering, tot uiting komend in de verbetering en uitbreiding van de
opleiding en in de hechtere samenwerking tot bevordering van de status van het yak.
De evaluatie van bet groeimodel leert ons opnieuw met hoeveel behoedzaamheid de
extrapolatie van dergelijke voorspellende modellen gehanteerd moet worden. De markt
is duidelijk meer gegroeid dan het model voorspelde. Waar de bijdragen van Van der
Zwan destijds vooral bedoelden een waarschuwende vinger te heffen, kan hun waarde
ook achteraf niet worden onderschat, maar bet feit dat zij lagen ingebed in de gedach-
ten en gevoelens van dat moment, is onmiskenbaar. Zoals met profetie~n meestal bet
geval is, zij vertellen ons bet meest over de tijd waarin ze zijn ontstaan.

NOTEN
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2. Jaarboek en marktonderzoek

A.E. BRONNER EN C. VAN ROOY

SAMENVAT~ING

Sedert 1975 is er, onder auspici~n van de NVvM, vijftien keer een Jaarboek verschenen. Ver-
spreid over deze jaren verzorgden in totaal 194 versehillende auteurs daarin met elkaar 202 ar-
tikelen. De bovenstaande auteurs publiceerden in een recent nummer van ONDERZOEK een
chronologisch overzicht van alle Jaarboek artikelen, een auteursindex en trefwoordenregister.
De samenstelling van deze overzichten leidde tot het besef dat de inhoud van de Jaarboeken een
aardige weerspiegeling is van trends, modes en nieuwe ontdekkingen inhet marktonderzoek.
In dit artikel vindt een nadere uitwerking van deze gedachte plaats. Aangetoond wordt dat vijf-
tien Jaarboeken ook veel vertellenover vijftien jaarmarktonderzoek.

1. INLEIDING

Aan het eind van de roerige zestiger jaren verzorgde een aantal enthousiaste NVvM-le-
den het eerste nummer van het Tijdschrift voor Marktonderzoek. Het was klein van for-
maat, beperkt van omvang en bescheiden in de pretenties. In het entree-nummer sprak
het bestuur van de NVvM de hoop uit dat dit periodiek cen respectabele leeftijd zou be-
reiken. ‘U, lid van onze vereniging, kunt daar zeif veel aan doen. Door goede, actuele
bijdragen in te zenden. Dan wordt elk nummer afzonderlijk splinternieuw en het Tijd-
schrift zeifop de duur stokoud.’
Maar daar is het niet van gekomen. Eind 1974 verscheen het laatste nummer van het
tijdschrift, dat al op het breukvlak van de decennia was omgedoopt in Marktonderzoek
Kwartaalschrift. Te weinig kopij in combinatie met financinle perikelen dwarsboomden
de levensvatbaarheid. Als het meest geschikte altematief voor het tijdschrift stelde de
toenmalige redactie een Jaarboek voor ‘dat actuele vraagstukken en ontwikkelingen in
het marktonderzoek aan de orde stelt en dat tevens de functie van naslagwerk vervult
door: versiagen van onderzoek, visies op ontwikkelingen en problemen op het vakge-
bied, statistische rubrieken en andere inlichtingen’. Vooral Arie van der Zwan en
Mathieu Meulenbergi hebben zich ingespannen bij het tot ontwikkeling brengen van
deze nieuwe formule, waarmee een professioneel Nederlandstalig publicatiemedium
voorhanden bleef. Of, zoals Gery van Veldhoven, eindredacteur van het eerste uur, het
nog niet zo lang geleden formuleerde: ‘Met het Jaarboek werd een vlaggeschip te water
gelaten in plaats van de vele roeiboten met en zonder riemen die tot dan toe uit de
redactieloods te voorschijn kwamen’.

Onmiskenbaar heeft het Jaarboek zich in later jaren een vooraanstaande positie in het
spectrum van de vakliteratuur weten te verwerven. Vanuit de praktijk wordt wel eens
de kritiek geuit dat het boek te academisch zou zijn. Maar ut een in 1989 gehouden
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onderzoek onder NVvM-leden blijkt dat de lezer zich niet zo snel laat afschrikken. Uit
die peiling komt naar voren dat het Jaarboek zich in een grote belangstelling mag ver-
heugen. Slechts 9% geeft op het Jaarboek niet te (zullen) lezen. Het Jaarboek neemt
dus een belangrijke plaats in in het marktonderzoekveLd. En gezien die positie moet de
wisselwerking Lezer - redacteur - auteur leiden tot een inhoud die telkens weerspiegelt
waar interesses en zwaartepunten in het marktonderzoek liggen.

2. VIJFTIEN KEER JAARBOEK

Voorafgaand aan de voorliggende 90/91-uitgave is er dus vijftien keer een Jaarboek
verschenen. Toen het derde lustrum werd volgemaakt, heeft de redactie van ONDER-
ZOEK, het nieuwsbuLletin van de NVvM, het initiatiefgenomen om te komen tot een
cerste catalogisering. In een poging om de inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de
jaarboeken-serie te vergroten publiceerde zij, in het januari/februari nummer van de
I 990-jaargang, ee chronologisch overzicht van alle tot dan toe verschenen artikelen,
een auteursindex en een trefwoordenregister2.
Eens te meer benadrukt deze inventarisatie het multidisciplinaire karakter van het yak
marktonderzoek. Zowel de thematiek van de artikelen, als de medewerkende auteurs
weerspiegelen de uiteenlopende raakvlakken, die marktonderzoek heeft met andere
wetenschappen en studieterreinen. De inhoud van de Jaarboeken kenmerkt zich dan
ook door een grote variatie aan onderwerpen en invaishoeken. Theoretische beschou-
wingen worden gevarieerd met praktische bijdragen. Afwisselend ligt het accent op
probleemstelling, onderzoeksmethode of toepassingsmogelijkheden. Er wordt stilge-
staan bij ontwikkelingen in de theorie van het marktonderzoek,-zo goed als er aandacht
wordt besteed aan de state of the art van de branche, of aan relevante ontwikkelingen
op het gebied van de statistiek.

Verspreid over de tot nu toe verschenen vijftien edities verzorgden in totnal 194 ver-
schillende auteurs -met elkaar 202 artikelen. En de vraag rijst of er bij een terugblik
daarop een bepaalde ontwikkeling, een trend valt te ontdekken via dit aanbod. In hoe-
verre en op welke wijze klinkt de tijd waarin we leefden en waarin de professie zich
beyond door in—dc artikelen?

3. JAARBOEK WEERSPIEGELT TRENDS

Wanneer in de circa 200 artikelen wordt gesproken over nienwe ontwikkelingen of
nicuwe toepassingen blijkt het vrijwel steeds te gaan om analysetechnieken of metho-
den van dataverzarneling. Nieuwe onbekende onderwerpen van onderzoek neinen een
veel minder pregnante plaats in. In schema 1 en 2 is telkens betjaar aangegeven waarin
voor het eerst aandacht is besteed aan een analysetechniek of methode van dataver-
zameling. Hieruit kunnen we afleiden wanneer de eerste experimenten zijn gedaan
en wanneer de aandacht zich begint te verspreiden met soms snel volgende brede
toepassing in de praktijk (zoals bij conjunct_meten, telefonisch enqueteren, CATI en
CAPI) en soms heel langzame diffusie in de praktijk (LISREL, fusietechnieken).
Schema 1 betreft de analysetechnieken. In het eerste Jaarboek aandacht voor enerzijds
technieken die vanaf de tweede heift van de zestiger jaren al gemeengoed in bet markt-
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Jaarboek analvsetechniek

Schema I. Oi’erzicht eerste aandacht voor een analysetechniek in hetJaarboek

onderzoek waren zoals factor analyse en regressietechnieken en anderzijds voor een
techniek zoals meerdimensionale schaalanalyse uit het begin van de zeventiger jaren.
Conjunct meten krijgt in 1978 voor de eerste keer aanclacht en is een voorbeeld van een
techniek die snel daama een hoge vlucht nam door de inzet van de microcomputer (la-
ter PC).

Schema2. Overzicht eerste aandacht voor een ontwikkeling relevant x’oor dataverzameling in
hetJaarboek

75: discriminant analyse
factor analyse
regressie analyse
meerdimensionale schaaltechniek

76: Mokken schaalanalyse
77: clusteranalyse
78: conjunctmeten

log Iineaire analyse
79: pad analyse
81: correspondentie-analyse
82: HOMALS

Rasch-model
84: LISREL
89: ontvouwingsanalyseMUDFOLD

Jaarboek ontwikkeling relevant voor dataverzam~e1in2

76: enquetedruk
panet-onderzoek

77: non-respons
80: telefonisch enqueteren

privacy
PTT-afgiftepuntenbestand

81: bar code scanning
82: CAPI

repertory grid
83: enqueteren niet-Nederlanders

sensorisch onderzoek
84: on line literatuurzoeken
85: Dillman methodeen revival schriftelijk onderzoek
88: fusietechnieken
89: neurolinguistiek
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Schema 2 concentreert zich op de methode van dalaverzameling, of misschien kunnen
we heter spreken over zaken die relevant zijn voor het veldwerk. Telefonisch enquete-
ren kwam voor het eerst in 1980 aan deorde_en in 1982 registreren we de eerste proef-
resultaten van cornputergestuurd enqueteren. Verder treffen We in het schema ‘klas-
siekers’ aan zoals panel-onderzoek en non-respons en zeer nieuwe onderwerpen zoals
fusie en neurolinguistiek.

Deze schema’s geven de eerste aandacht - de start van een mogelijk verdere diffusie -

aan. Interessant is om te bezien in hoeverre deze aandacht vervolgens van korte duur
blijkt te zijn gewe~st, of het begin is geweest_van een langdurige reeks toepassingen of
experimenten. In navolging van de communicatiewetenschap kunnen wij deze aandacht
benaderen met de agenda-setting theorie: een onderwerp wordt op de agenda gezet en
daama kan worden nagegaan voor hoelang. De artikelen kunnen met deze achtergrond
worden ingedeeld_in een drietal hoofdcategorie~n:
a. artikelen over een onderwerp dat gedurende cen korte periode veel aandacht krijgt,

d.w.z. verschillende artikelen in66n of twee Jaarboeken.
(kort te omschrijven als ‘mode-onderwerpen’)

b. artikelen over een onderwerp dat gedurende een korte periode weiffig aandacht
krijgt, d.w.z. een artikel in 6~n Jaarboek.
(kort te omschrijven als ‘specific topics’)

c. artikelen over een onderwerp dat telkens in de Jaarboeken terugkeert.
(kort te omschrijven als ‘continuing stories~)

Schema 3.Mode-onderwerpen, spec~fieke onderwerpen en ‘continuing stories’ in hetJaarboek’

A. in korte periode veel aandacht (mode-onderwerpen)
beslissingsondersteuningssystemen/consiimentenvertrouwen/dekkingsverschillen/
conjunctuurbeleving/criminaliteit/klantgerichtheid/LISREL/persoonsregistratie/prijs-
indexcijf~r/magnitude estimation/psychofysische schaten/afgiftepuntenbes7tand/sociale
indicatoren

B. in korte periode weinig aandacht (specific topics)
afdankgedrag/bezuinigingsgedragldienstenmarketing/etnische minderheden onderzoek/
fusietechnieken/inkomenswaarderinglneurolinguistieklcross-cultural onderzoek/gezins-
beslissingenlMarkov model

C. continuing stories -

c. 1. academisch: marketing modeLlen
c.2.praktisch: bar code scanning/winkeltypekeuze/CAPI, CATllschriftelijk onderzoek/

image onderzoeklsteekproeven/non-respons/sociate klasse/telefonisch on-
derzoek

c.3. gecombincerd academischlpraktisch:
attitude-modellen/budget-onderzoeklconjunct meten/consumentisme/cul-
turele veranderingen/introductie produkten/marki voor markionderzoekl
meer-dimensionale schaaltechniekenlmerkkeuzelpanel/perceived risklpro-
dukt levenscyclus/tijdsbesteding/correspondentie-analyse/discriminant ana-
lyse/energie gedrag/factor analyse
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Bij deze ‘continuing stories’ kan dan weer een onderscheid worden gemaakt naar de
herkomst van de auteurs die over het betreffende onderwerp publiceren: voomamelijk
uit de universitaire hoek, de marktonderzoekwereld of gecombineerd academisch/prak-
tisch.

In schema 3 heeft een indeling van de artikelen in de hiervoor omschreven hoofdca-
tegorie~n en subcategorie~n plaats gevonden. Deze indeling is gebaseerd op de fre-
quentie van publiceren in bet Jaarboek (zowel per Jaarboek als over de Jaarboeken
heen). Maar als we op grond van de positie van het Jaarboek (zie paragraaf 1) en de
historie van het Jaarboek (zie paragraaf 2) aannemen dat de inhoud een redelijke weer-
spiegeling vormt van hetgeen in de praktijk van bet marktonderzoek belangrijke onder-
werpen of ontwikkelingen zijn, dan geeft schema 3 een beeld van de inhoud van ons
yak gedurende de laatste 15 jaar. Het lijkt een interessante uitdaging om dit schema te
verbeteren of aan te vullen met behulp van gegevens uit andere bronnen (tijdscbriften,
rapporten van onderzoekbureaus, universitaire versiagen, scripties, proefschriften).

4. SLOT

Door de jaren heen hebben wisselende redacties een verscheidenheid aan artikelen in
de Jaarboeken samengebracht, die een bonte weerspiegeling vormt van de talrijke
facetten van ons yak. Een reeks die geopend werd met de spraakmakende bijdrage van
Arie van der Zwan over de toekomst van het marktonderzoek. Haalt het marktonder-
zoek 1984, is de vraag die hij toen poneerde. En bet antwoord daarop is inmiddels be-
kend; voor zover niet uit eigen overtuiging dan toch naar voren komend via de be-
schouwing van Oosterhuis in dit Jaarboek. Met zijn schets van de ontwikkeling van bet
marktonderzoek van 1975 tot 1990 en deze bijdrage over de inhoudelijke aandacht in
ons yak gedurende de laatste vijftien jaar hopen wij een stukje geschiedenis van bet
marktonderzoek vastgelegd te hebben.
Edoch, als we praten over geschiedenis dienen we de uitspraken van twee historici in
het oog te houden: (a) ‘Geschiedenis is een discussie zonder einde’ en (b) ‘Onwetenden
bestuderen bet verleden, verstandigen bestuderen de toekomst’.

NOTEN

1. Om niemand te kort te doen geven wij een overzicht van alle redacteuren van het Jaarboek:

Ben, J.W. van der 1975-1980
Bronner, A.E. 1980-heden
Ester, P. 1988-heden
Leeflang, P.S.H. 1985-heden
Meulenberg.M.T.G. 1975-1983
Middendorp, C.P. 1983-1986
Nauta, A.P.N. 1979-1982
Olivier, A.J. 198 1-heden
Oosterhuis, A. 1975-1976
Raaij, W.F. van 1979-heden
Randoe, G.J. 1975-1980
Tienen, AJ.M. van 1977
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Tulder, JJ.M. van 1979-1984
Veidhoven, G.M. van 1975-1978
Wierenga, B. 1984-beden
Zwan, A. van der 1975-1979

2. zie Onderzoek, achtste jaargang. januari/februari _f990, nr. 1/2
a) chronologisch overzicht van alle artikelen (naam auteurs, titel)

Jaarboek aantal artikelen -

75 --- 16
76 18
77
78 - --

79
80 -

81
82
83
84
85 -

86-87
87-88~
88-879 7
89-90 =

totaal

15
~11
15
14
14
14
t4
10
10
13
13
-12
13

202

b) auteursindex
c) redacteuren iffdex (zie 00k noot 1 van ciii artikel)
d) trefwoordenregister
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3. Innovatie en diffusie. meting en interpretatie

B. NOOTEBOOM’

SAMENVA’JTING

Deze bijdrage gaat in op enkele vraagstukken aangaande onderzoek en ontwikkeling (innovatie)
en de verspreiding van nicuwe produkten in de markt (diffusie). Het accent ligt op wensen en
mogelijkheden van kwantitatief, modelmatig onderzoek, en de daaraan verbondenproblemen van
waameming, meting en interpretatie. Hoe meet men input, output en produktiviteit van onder-
zoek en ontwikkeling (O&O)? Hoe kan men het effect van bedrijfsgrootte in innovatie mo-
dellerenen toetsen? Hoe kan men de vorm vandiffusie curven en van levenscycli modelleren, en
de effecten daarop van marktinstrumenten bepalen? Hoe kan men in de adoptie van innovaties
het effect van bedrijfsgrootte modelleren en toetsen? In hoeverre kan men in de praktijk levens-
cycli identificeren?

1. INLEIDING

Vemieuwing bestaat, zoals bekend, uit de volgende fasen: inventie (uitvinding, in on-
derzoek), innovatie (omzetting in levensvatbaar proces of produkt, in onderzoek en
ontwikkeling), diffusie (verspreiding van toepassing). Dit is een volgorde in logische
zin; in de tijd hoeft het proces niet lineair te verlopen, en kan er sprake zijn van een
voortdurende spiraalbeweging van toepassing en vemieuwing, in een cyclisch proces
van ontwikkeling. Dit proces manifesteert zich onder andere in de levenscyclus van een
merk, produkt, produktgroep, technologie of produktiesector. Innovatie en diffusie kun-
nen ook op elkaar ingrijpen door samenwerking tussen producent en gebruiker. Dit
komt tot uiting in de noties van ‘lead user’ en ‘launching customer’ van Von Hippel
(1985)2. E~n of meer kianten zijn betrokken bij het ontwikkelingsproces, waardoor de
innovatie sneller en doelmatiger kan verlopen. Maar er worden ook restricties opgelegd
op de diffusie omdat de vroege gebruikers gedeeltelijk of tijdelijk exciusiviteit kunnen
eisen.
De aandacht voor innovatie en diffusie dateert al vanaf Schumpeter, maar is de laatste
jaren toegenomen als gevoig van de toegenomen dynamiek van de economie, door
intensivering van de intemationale concurrentie en versnelling van de technologische
ontwikkeling. Zowel de overheid als bedrijven zijn geYnteresseerd in de oorzaken en
vormen van innovatie en diffusie. E6n element hierin is, althans voor de overheid, de
rol van kleine bedrijven, in het kader van het technologiebeleid.
In empirisch onderzoek, ten behoeve van beleidsvorming of ontwikkeling van theorie,
wil men innovatie en diffusie meten. Hoeveel wordt besteed aan onderzoek en ont-
wikkeling in verschullende landen, sectoren van de economie of bedrijven van verschil-
lende grootte? In hoeverre vormen bestedingen werkelijk een maat van inspanningen:
zijn er inspanningen die niet als bestedingen terug te vinden zijn? Hoeveel bedragen de
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inspanningen in absolute zin, en hoeveel relatief tot het totaal van beschikbare midde-
len (intensiteit). Wat is de meest geschikte maat voor dit totaai van beschikbare midde-
Len? Hoe meet itien de output en de produktiviteit van bestedingen/inspanningen aan
O&O? In ho~\~rre moet men corrigeren voor sectorverschillen en bedrijfsgrootte? Hoe
meet men in diffusieonderzoek de penetratie van een innovatie? Welke homogeniteits-
eisen moet/kan men stellen als gaandeweg het produkt verandert, door kwaliteitsverbe-
tering en produktdifferentiatie? Waar ligt de grens tussen een nieuw substituut produk-
en aanpassing van bet oude produkt? Of met andere woorden waar is er sprake van

verlenging van een bestaande levenscyclus dan wel de start van een nieuwe?
In dit artikel wordt eerst nader ingegaan op enkele bekende vraagstukken van theorie
en beleid die men wil onderzoeken, en op-enkele resultaten van empirisch onderzoek
ter zake. Vervolgens wordt ingegaan op de meetproblemen die zich voordoen en de
consequenties voor interpretatie.

2. INNOVATIE.

In de Schumpeteriaanse traditie bestaan verschillende concurrerende hypothesen over
verschillen tussen kleine en grote bedrijven in intensiteit of produktiviteit van onder-
zoek en ontwikkeling (O&O) en over de ~isselwerking tussen O&O gedrag en markt-
struktuur. Inzicht hierin is nodig voor overheidsbeleid t.a.v. octrooien, mededingings-
wetgeving, subsidies (zoals_in Nederland de INSTIR regeling,_die speciaal is gericht op
kleine bedrijven), technologie- en wetenschapsbeleid, e.d.
Een bekend vraagstuk in Schumpeteriaans oitderzoek is of kleine bedrijven in vergelij-
king met grote bedrijven meer of minder O&O intensief zn. Met O&O intensiteit
wordt meestal bedoeld O&O input in relatie tot omvang (input-intensiteif), maar soms
ook output in relatie tot omvang-. Met ‘produktiviteit’ wordt soms bedoeld output in
relatie tot omvang en soms output in relatie tot input. Hier bedoelen wij met de term bet
laatste, en het eerste noemen we output-intensiteit.
In een eerste paragraafgaan we nader in op theorie en empirtsche resultaten van inno-
vatie onderzoek, en in twee volgende paragrafen bezien we enkele problemen van me-
ting en interpretatie.

2.1 Innovatieondcrzoek

In zijo vroegere xverk (‘Theory of economle development and business cycles’) be-
weerde Schumpeter dat innovatie het werk is van de nieuwe, kleine ondememer die de
gevestigde structuren doorbreekt. In zijn latere werk (‘Capitalism, socialism and de-
mocracy’) meende hij dat innovatie meer het werk is van grote, gevestigde bedrijven
met monopolie macht, omdat alleen die de omvangrijke en gespecialiseerde middelen
op kunnen brengen die in de modeme geYndustrialiseerde samenleving voor ver-
nieuwing nodig zijn. Volgens Rosenberg (1982: 106) bestaat het onderzoek van tech-
nologische vemieuwing uit een serie voetnoten bij Schumpeteri. Overzichten van later
werk, gepresenteerd door Scherer (1980), Kamien & Schwarz (1982), Stoneman
(1983), Baldwin & Scott (1987) bevestigen dit beeld: de controverse tussen de kielne
en de grote bedrijven hypothese is nog steeds niet opgelost. In sommige studies vindt
men een toenwme van O&O intensiteit met bedrijfs grootte, in sommige studies geen
effect, in sommige studies een daling met bedrijfsgrootte, in sommige studies eerst een

26



stijging en dan een daling, en in sommige studies (Acs & Audretsch, 1989) bet verloop
volgens een derdegraads kromme.
Een mogelijke verkiaring is dat de kwestie te gecompliceerd is om met een enkelvoudi-
ge, algemene uitspraak over de relatie tussen innovatie en bedrijfsgrootte af te doen. Er
zijn wellicht verschillen tussen verschiLlende sectoren. Het is plausibel, en er zijn em-
pirische indicaties (zie bijv. Rothwell & Zegveld, 1982; Nooteboom, 1984), dat de
voortbrenging van fundamenteel nieuwe basistechnologie~n, voorafgaande aan toe-
passingsinnovaties, en complexe grootschalige applicaties het gebied zijn van grote be-
drijven, of gezamenlijke projecten van grote bedrijven, terwijl applicaties in nieuwe
produkt/markt combinaties en goederen/diensten combinaties bet gebied zijn van
kleinere bedrijven. De redenen hiervoor liggen voor de hand: de eerste categorie inno-
vaties vergt grote teams van hooggespecialiseerde arbeid en grote investeringen, en
draagt grote risico’s, die alleen grote bedrijven of samenwerkingsvormen tussen hen
kunnen dragen. De tweede categorie vergt nauwe wisseiwerking met kianten in een
soort roekeloze beterodoxie en flexibiliteit die perspectief bieden voor kleine onderne-
mers. Zoals aangegeven door Rothwell (1985: 9): de voordelen van grote bedrijven zijn
materieel en die van kleine bedrijven liggen in bet gedrag. De sterke en zwakke punten
van kleine en grote bedrijven zijn elkaars spiegelbeeld (zie ook Nooteboom, 1987).
Hier ligt de these van ‘dynamische complementariteit’ tussen kleine en grote bedrijven:
gedurende de levenscyclus van een produkt (of produktklasse) vervullen kleine en gro-
te bedrijven verschillende, onderling aanvullende rolleri: grote bedrijven lopen voorop
in het genereren van nieuwe basistechnologie; klelne bedrijven in de toepassingsinno-
vaties in nieuwe produkten; grote bedrijven in de grootschalige, efficiente produktie
(veelal na de overname van succesvolle kleine bedrijven); kleine bedrijven in de aan-
passingen voor gespecialiserde restmarkten in de rijpheidsfase van bet produkt (veelal
in de vorm van goederen-dienst combinaties). Deze visie van complementariteit vormt

van de grondslagen van een evenwichtig technologiebeleid gericht op zowel grote
als kleine bedrijven. Voor kleine bedrijven is bet vooral gericht op de diffusie van ken-
nis en know-how, om een breed scala van toepassingen te bevorderen.
De wisselende empirische resultaten kunnen voor een deel ook bet gevoig zijn van
meetproblemen en/of verstorende factoren waarmee onvoldoende rekening wordt ge-
houden. Hierop wordt nu ingegaan.

2.2 De meting i’an onderzoek en ontwikkeling

Omvang van bet bedrijf wordt gemeten in omzet, toegevoegde waarde, werkzame
personen of werknemers (in full time equivalenten: f.t.e.), of kapitaal. Input in inno-
vatie wordt gemeten in O&O uitgaven, O&O budgetten, O&O personeel of tijdsbeste-
ding (in f.t.e.). Hierbij dient men bedacht te zijn op verschillen in O&O binnenshuis, in
samenwerking of in uitbesteding. Binnenshuis kan O&O worden verricht in aparte
O&O afdelingen of elders, bijv. in produktieafdelingen. Een belangrijk probleem komt
naar voren uit een onderzoek van Kleinknecht (1987a, 1987b): de meting van O&O in
termen van formele O&O afdelingen, gespecialiseerde staf en aparte budgetten geeft
een systematische onderschatting van O&O in kleine bedrijven, welke vaak niet for-
meel wordt afgezonderd van produktieactiviteiten. Dit is uiteraard van cruciaal belang
waar we juist het effect van bedrijfsgrootte willen bepalen.
Output is echter de moeilijkst te meten variabele. In vroege studies nam men octrooien,
maar dit levert kennelijk in toenemende mate problemen, omdat resultaten van O&O
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veelal bewust niet in octrooien worden omgezet, omdat daarmee de geheimbouding
wordt prijsgegeven, en de concurrentie aldus op een spoor wordt gezet. Dit hangt af
van de mate waarin de concurrent om het patent been een vergelijkbaar produkt kan
ontwikkelen. In een onderzoek onder 35&bedrijven in Zwitserland vond Harabi (1989)
dat in bet algemeen, d.w.z. over alle sectoren been, voor zowel nieuwe produkten als
nieuwe processen octrooien de minst effeTheve methode voior bet afscherrnen van
winsten werden gevonden. Alternatieven voor octroojen waren: gebeimbouding, voor-
sprong, snelle daling langs de leercurve en superieure verkoop en service. Voor nieuwe
processen waren voorsprong en voor produkten superieure verkoop en service de meest
efectieve wijzevafr winstgarantie. Octrooien werden wel effectief geacht in de chemi-
sche industrie, inclusief de pbarmaceutiscbe industrie en, in mindere mate, de machine-
en metaalwaren industrie. Vanwege de beperkte betrouwbaarheid van octrooien ging
men later over tot een telling van innovaties. Dit laatste is uiterst arbeidsintensief en
enigszins problernatiscb omdat men een modus moet vinden om om te gaan met gra-
daties van innovativiteit~. Een bekende vorm biervan is: nieuw voor de wereld, de
branche, bet land of bet bedrijf. Een dergelijke telling geeft nog niet aan wat bet com-
mercieel belang is in termen van winst, of het maatschappelijk belang in termen van
totale consumptie. Voor vergelijkende studies van landen wordt ook gebruik gemaakt
van andere indicatoren: tecbnologische betalingsbalans (betaling voor licenties), handel
in high-tech goederen en arbeidsproduktiviteit~. De laatste wordt echter ook zozeer
door andere factoren bepaald dat de bruikbaarbeid van de indicator dubieus is. Het
voordeel van de betaling voor licenties is dat alleen commerdeel waardevolle uitkom-
sten worden geteld, op basis van daadwerkelijk verleende (niet alleen aangevraagde)
octrooien. Ben n~fdeel is dat kruiselingse licenties en intra-onderneming licenties zon-
der betaling kunnen voorkomen. Handel in high tech goederen leent zich niet voor de
meting op bedrijfsniveau die in dit artikel centraal staat. De kwaliteit van de meting van
O&O produktiviteit, gedefinieerd als de verbouding tussen output en input is uiteraard
een afgeleide van de kwaliteit van teller en noemer. Wyatt (1985) vond ~opbasis van
een bestand van innovatietellingen voor kleine bedrijven een Veel grotere produktiviteit
dan voor grote bedrijven, maar dit is ongetwijfeld deels bet gevolg van de eerder
genoemde ondcrschatting van O&O inputs in kleine bedrijv~n. Rothwell (1986:127)
merkt echter op dat bet verschil in produktiviteit zo groot is dat bet niet geheel door die
meetfout kan worden verklaard.

2.3 Interpretaties ian innoi’atieonderzoek

Een ander punt is dat men bij de interpretatie van onderzoeksresultaten ook rekening
moet houden met mogelijke sector- of branche-effecten. Scherer (1965) concludeerde
dat ‘interindustry effects... accounted for about as much of the differences in patenting
activity as did interfirm sales differences within industries’. Nelson Peck & Kalachek
(1967) merkten op dat een waarneming van een bogere inputintensiteit (O&O uitgaven
als percentage-van verkopen) grotendeels bet gevoig was van bet feit dat sommige
industrie~n worden gekenmerkt door zowel een grotere dan gemiddelde O&O inten-
siteit als een grotere dan gemiddelde bedrijfsgrootte6.
Voorts besta~n er misverstanden over de grootbeid die wordt gemeten. Veelal wordt
O&O intensiteit gemeten door per grootteklasse van bedrijven de totale input (c.q. out-
put) te delen doQr de totale bescbikbare middelen (werkzame personen) of totale omzet.
Hier vermenigvuldigt men twee wezenlijk verscbillende dingen: bet percentage bedrij-
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yen dat enigerlei vorm van O&Overricbt en de O&O intensiteit van O&O verrichtende
bedrijven. Het is denkbaar dat bet deelnamepercentage oploopt met de bedrijfsgrootte,
terwijl de intensiteit van O&O verrichtende bedrijven afneemt met de bedrijfsgrootte.
Nooteboom (1 989b) heeft in een tbeoretiscbe analyse aangetoond dat dit niet alleen
mogelijk maar ook te verwachten is. De beslissing om al of niet deel te nemen aan een
O&O race werd gemodelleerd als een stochastisch proces van afweging tussen de te
verwacbten netto opbrengst en bet te lopen risico. De te verwacbten opbrengst bangt
onder andere af van de periode dat men monopoliewinsten kan afscbermen. Het risico
wordt bepaald door de kans dat een concurrent de race wint of bet ontwikkelingsproces
te lang duurt om rendabel te worden. Op grond van bepaalde veronderstellingen
omtrent de markt en bet proces van O&O zijn de verwacbte opbrengsten evenredig met
bedrijfsgrootte en is bet risico onafbankelijk van bedr:ijfsgrootte. Volgens de analyse
loopt bet deelnemingspercentage op met de bedrijfsgrootte omda~ de verwachte op-
brengsten toenemen terwiji bet risico van O& 0 gelijk blijft. Het gehanteerde model is
als volgt:

5 (1)
S+cx

waar: p = waarscbijnlijkbeid van deelname aan O&O
S bedrijfsgrootte
a = verbouding tussen bet risico van falen (gedefinieerd als de waarschijn-

lijkheid dat de opbrengst nul of negatief is) en de verwachte opbrengst per
eenbeid bedrijfsgrootte.

De inputintensiteit van O&O kan toenemen of afnemen, afbankelijk van model para-
meters zoals: relatie tussen O&O produktiviteit en bedrijfsgrootte, de aanwezigbeid van
een kostendrempel voor toegang tot O&O in een bepaalde technologie. De parameters
kunnen verscbillen tussen produktiesectoren. Onderzoek is momenteel gaande om bet
model van inputintensiteir te schatten en te toetsen. Het model voor deelname aan
O&O (volgens formule (I)), met verschillen tussen sectoren, is geschat op gegevens uit
de O&O enquete van Kleinknecht (voor bet jaar 1984). Een beperking was dat door bet
hoge aggregatieniveau van de data het aantal waarnemingspunten gering was: vijf
grootteklassen van bedrijven voor twaalf produktiesectoren in de industrie. Daardoor
moesten sommige parameters voor alle produktiesectoren gelijk verondersteld worden.
Dit in aanmerking genomen voldeed bet model redelijk goed. In figuur 1 wordt bet
feitelijke en bet voorspelde verloop van deelnamepercentages gegeven, voor de ver-
schillende clusters van produktiesectoren die zijn gedefinieerd in tabel 1. Onderzoek is
gaande om op grond van meer gedetailleerde data tol meer verfijnde resultaten te
komen.
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3. DIFFUSIE

In de literatuur van economie en marketing bestaat groeiende aandacbt voor diffusie:
de rol van karakteristieken van de potenti~1e gebruiker en van bet produkt, in een pro-
ces van bewustwording en besluitvorming (Rogers, 1962); de rol van de concurrentie-
omgeving van gebruiker of producent (Robertson & Gatignon, 1986)7; de rol van so-
ciale processen en structuren8; bet verloop van levenscycli van produkten en de invloed
daarin van marketinginstrumenten (voor een overzicbt, zie Mabajan & Wind, 1986).
Inzicht hierin is van belang voor overbeid en bedrijfsleven. Voor de overbeid vanuit
technologiebeleid: hoe verloopt de verspreiding van nieuwe technologie onder bedrij-
yen; wordt van kansen gebruik gemaakt? Het midden- en kleinbedrijf blijkt veelal ach-
ter te lopen in adoptie; hoe komt dat, moet er wat aan worden gedaan en zo ja wat en
hoe? Onlangs zijn in Nederland 18 regionale innovatiecentra ingesteld voor de ver-
spreiding van nieuwe technologie naar bet MKB. Hoe moeten die centra bun rol
vervullen? Voor bedrijven is diffusie van belang vanuit de marketing: hoe snel zullen
produkten zich verspreiden in verscbillende marktsegmenten; hoe is het verloop van de
levenscyclus van een produkt, en hoe wordt dit beinvloed doormarktinstrumenten?
We gaan in een eerste paragraaf in op enkele tbeoretische aspecten van diffusie. In een
tweede paragraaf wordt nader ingegaan op bet modelleren van onzekerheid in de adop-
tie, en in een derde paragraaf wordt ingegaan op problemen van meting en interpretatie.

3.1 Diffusieonderzoek

Vroege studies van diffusie speelden zich af op een vrij boog aggregatieniveau, en
daalden niet af tot de processen van besluitvorming van bet individuele bedrijf of de
individuele consument. Een bekend model is gebaseerd op bet principe van besmetting,
en is verwant aan modellen van epidemiologie en van biologische soorten: de toename
van bet optreden van een bepaalde verschijningsvorm, eigenscbap of gebruik hangt af
van enerzijds de resterende potentie, d.w.z. bet deel van de populatie dat de eigenschap
nog niet beeft, en anderzijds de omvang die bet verscbijnsel reeds beeft. Dit laatste
vertegenwoordigt bet besmettingseffect. In do context van de adoptie van een nieuw
produkt in een markt bestaat de besmetting uit direkt contact tussen mensen die de
innovatie al bebben geadopteerd en degenen die dat nog niet gedaan bebben (‘word of
mouth’), of uit bet demonstratie effect dat van adopters uitgaat. In industri~le markten
kan achterstand in adoptie een toenemende concurrentiedruk veroorzaken. Het besmet-
tingseffect leidt tot de bekende 5-vormige logistiscbe curve. Naast bet besmettingsef-
fect kan ook een meer autonoom effect bestaan: de toename bangt direkt af van bet
aantal potenti~le adopters, zonder invloed van degenen die reeds geadopteerd hebben.
Dit effect is meer direkt toe te schrijven aan do merites van bet produkt versus alter-
natieven. Beide effecten worden gecombineerd in bet bekende ‘mixed effects’ model
van Bass, dat in formule Iuidt als volgt:

dn/dt = (a + b.n)(m - n) (2)

waar: n = aantal adopters
dn/dt = toename van het aantal adopters per tijdseenbeid
a = coefficient voor bet direkte, ‘inteme’ effect
b = coefficient voor bet indirekte, ‘exteme’ besmettingseffect
m = bet totale aantal potenti~le adopters.
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Voor produkten waarvoor hot besmettingseffect relatief groot is zal do parameter b
relatief groot zijn. Dit zijn veelal produkten die cognitief meer eisen stellen aan do
adopteren meerrisico met zich moe brengen, waardoorvelen de kat uit do boom willen
kijken en bet oordeel van vroege gebruikers willen boron.
Dit model is voor marketingdooleinden uitgebreid met effecten van marketing-mix
variabelen zoals pz-ijs, distributie en communicatie (voor eon overzicbt zie Kalish &
Son, 1986). Doze kunnen op verscbillende manieren van invloed zijn op do parameters
a, b en m. Aldus kan men komen tot eon dynamiscbe marketing mix politiek. Als
bijvoorbeeld bet besmettingseffect groot is (hoge waarde van do parameter b), dan kan
men wollicbt hot best beginnen met eon lage prijs, om vroegegebruikors over do streep
to trekken en aldus hot besmettingsproces in gang to zetten, laterdo prijs verhogen om
winst to balen wanneer do penetratie op gang komt, en nog later do prijs weer verlagen
om hot verzadigingsniveau (in) op to krikken wanneer do penetratie afvlakt. Eon voor-
waarde is uiteraard dat eon dergelijk prijsgedrag niet strijdig is met bet imago van bet
produkt of met concurrentieoverwegingen. Voor modellen met reclame_wordt hot mo-
del goformuleerd in termon van geYnformeerde potenti~le adopters, en hot proces van
informatie kan dan direct verlopen via reclame of indirect via ‘word of mouth’. Afban-
kelijk van do waarden van do parameters kan bet resultaat weer zijn: relatief veel mi-
ti~le reclame om vroege gebruikers over do streep to krijgen, om bet besmettingsproces
op gang tobrengen.
Factoren die bij do accoptatie van innovaties een rol spelen zijn: relatief voordeel ten
opzicbte van altematieven (prestatie, prijs); compatibiliteit (met normen, gebruikon,
bestaande kennis en opleiding, bestaande complementaire systomen; omscbakelings-
kosten); complexiteit (eisen aan kennis en inzicbt); deelbaarheid (mogelijkbeid om
eerst op kleine schaal to proberen); communiceerbaarheid (door demonstratie, uitleg,
boelden).
In latere modellen is men moor expliciet ingegaan op bet besluitvormingsproces van
potenti~lo gebruikers. Met name Rogers( 1962) beeft school gemaakt met zijn weergavo
van eon bierarcbiscb besluitvormingsproces bestaande uit do fasen bewustwording,
belangstelling, proefneming, evaluatie en adoptie. Later (1983) beeft hij bier van
gemaakt: kennis, overtuiging, besluit, implementatie, bevestiging. Gatignon & Robert-
son (1985) bobben later ruimto gemaakt voor verscbillende adoptie processon, ook met
minder cognitiove ‘processing’ voor minder complexe ofmirider riskante ‘low involve-
ment’ gooderen. In bet vroege stadium van bewustwording speelt visuele informatie
moor eon rol, met als gevolg gebruiksmugelijkheden van massamedia, terwijl voor do
evaluatie van ‘high involvement’ goederen verbale informatie, en do betrouwbaarheid
daarvan, en derbalve ‘word of mouth’ eon belangrijke rol speelt. Negatieve informatie
beeft bier eon sterker effect dan positievo. In doze moor procesmatige benadering zijn
minder modollen gemaakt, hoewel er wel pogingen zijn ondemomen met behulp van
Markov keten modellen met overgangswaarscbijnlijkheden tusson do verschillende sta-
dia in bet besluitvormingsprocos (zie Dolan, Jeuland & Muller, 1986 en Eliasbberg &
Cbatterjee, 1986).

3.2 Modellering van onzekerheid

Onzekerbeid en risico spelen in adoptieprocessen uiteraard eon belangrijko rol, die
groter is naarn~ato bet produkt niouwer en complexer is. In eerder onderzoek is echter
goon oxplicietd afweging gemodelleerd van enerzijds do verwacbte netto opbrengston
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en anderzijds bet risico van adoptie. Dit is onlangs xvel gedaan door Nooteboom &
Boorsma (1990). Hun model houdt rekening met onzekerbeid t.a.v. do tijd en moeite
die bet zou kunnen kosten om eon produkt succesvol toe to passen: hoe lang zal bet
duren totdat hot good werkt, volgens do prostaties die do leverancier heeft voorgo-
spiegold? Dit geeft eon nadere uitwerking van bet begrip adoptierisico en do rol daarbij
van de complexiteit en deelbaarbeid (‘probeerbaarbeid’) van het produkt. Het model
houdt ook rekening met hot feit dat bij snelle tecbniscbe vooruitgang eon remming kan
optreden doordat men in do verleiding komt adoptie uit te stellen om door nog even te
wacbten bet voordeel van verdere verbetering van de prijs-prestatieverbouding te
incasseren9.
Doze effecten zijn voor do marketer van bolang omdat zij eon uitwerking geven van eon
keuze tusson bet verder verbeteren van de tecbniscbe merites van eon produkt, die do
snelbeid van ontwikkeling en do onzekerheid rondom bet produkt verder vergroten, en
hot aanwenden van middelen voor hot vermindoren van onzekerbeid en risico, bijv.
door moor aandacht voor voorlichting, demonstratie, installatie, training, installatie,
begeleiding, onderboud, garanties, terugkoopclausules, e.d.
Evenals in bet model van Nooteboom (1989) voor deelname aan O&O geldt onder
bepaalde novenveronderstellingen dat de verwacbte opbrengst evenredig is met de be-
drijfsgrootte, terwijl hot risico onaffiankelijk is van bedrijfsgrootte. Do veronderstelling
dat do waarschijnlijkboid van adoptie toenoemtmet do verwacbte opbrengst en afneemt
met bet risico leidt tot eon waarschijnlijkheid dat eon potenti~lo adopter adopteert zoals
gespecificeerd in (I). Dit goeft eon variant van bet logistische model die rekening houdt
met eon effect van bedrijfsgrootte in de adoptie door bedrijven, als volgt:

E(dn/dt) = S (in-n) - (3)
S + a(t,n)

waar: E(dn/dt) = do verwachte toename van gebruik
m en n zoals gedofinieerd in (2)
S en a zoals gedefinieord in (1)

De parameter a neomt af met do tijd, door toename van do verwacbte opbrengsten en
afname van bet risico, als gevolg van techniscbe vooruitgang, en neomt af met toeno-
menden, als govolg van bet demonstratie~ffect.
In eon empiriscb onderzoek van do diffusio van computers in do dotailbandel (in Noote-
boom & Boorsma, 1990) voldeed bet model good. De parameter a word daar ook
affiankelijk bevonden van do leeftijd van do ondemomer: bij bogore leeftijd is bet
gepercipioerde risico grotor en/of zijn do gepercipieerde gebruiksmogelijkheden van
eon computer minder.

3.3 Diffusie: meting en interpretatie

Wollicht betgrootste probleom bij modellen van diffusie on levonscycli in do praktijk is
datgedurende penotratie resp. de levenscyclus bet produkt niet constant is. In hot begin
zijn do functie en do technologie van bet produkt nog niet uitgekristalliseord, kinder-
ziektes moeten worden verbolpen, vormgeving en matorialen worden aangepast. Bij
moor massate produktie wordt do produktietechnologie verder ontwikkeld, met bijbe-
borende veranderingen van hot produkt. Naarmate do concurrentie toeneomt en hot
gebruik zich verdor ontwikkelt ontstaat bij aanbieders en gobruikers do behoefte aan
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produktdifforontiatie. In do marktfase van rijphoid en verval kunnen niouwo combi-
natios ontstaan met andere produkton of, met name, diensten. Soms is or goon duidelij-
ke grens to trokken tussen bet oude produkt en do innovatie, on kunnen lovenscycli
worden vorlongd met deelinnovaties, waardoor bet niet duidelijk is waar do one levens-
cyclus eindigt en do andere begint. Verbeterde vorsies van zeilschepen bebben nog lang
geconcurreerd met stoomschopen, en eon tijd lang beoft eon combinatie van do twee
bestaan. Do levenscyclus die men ziet zal vooral afhangon van bet aggregatienivoau dat
men kiest. Als men over do afgelopen deconnia do verkopen van levensmiddelen over
alle soorten winkels aggrogeert, dan ziet men niot veol. Als men onderscbeid maakt
tussen bodienin~swinkels, zelfbedieningswinkols, supormarkten en discounters dan ziot
men plotseling mooie levenscyclus curvon: zie figuur 2. Do grenzen tussen doze
winkeltypen zijn echter vaag en onigszins arbitrair: eon zelfbodioningswinkel is eon
kruidenier met moor dan eon bepaald percentage omzet in zelfbediening; eon super-
markt is eon zelfbedieningskruidenior met moor dan eon bepaald percentage non-food
in bet assortiment; eon discounter is eon supermarkt met eon eenvoudige prosentatie,
eon minder constant assortiment en lagere prijzen. We badden nog eon onderscbeid
kunnen maken in ‘soft’ en ‘bard’ discount. Figuur 2 geeft eeii good beeld van zowel do
zeggingskracbt als do problomon van bet levenscyclusconcopt. Eon bijkomend pro-
bloom doet zich voor als godurendo do tijd do statistische afbakening van produkten
verandert: zo vorandert in figuur 2 in 1975 do afbakoning tussen zelfbedieningsbedrij-
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von en supermarkten in do bron van do data (Nielsen), en men kan tot lelijke vorgissin-
gen komon als men daar niet alert op is. Men zal in do praktijk zo good mogelijk moo-
ton corrigeron voor eventuele verandoringen van bet produkt, bijvoorboeld door in
model (2) rekening to bouden met sprongsgewijzo of moor geloidelijke veranderingen
in do parameters a on b. Als men dat niet doet zal men eon diffusiesnelbeid meton in-
clusief bet effect van produktverbetering, waarmoo men fout gaat als do verbotoring uit-
goput raakt.
Hot aantal adopters wordt gecompliceerd door meervoudig gebruik en herhalings-
aankopen. Men kan bet oorste ondervangon door niet in aantallen maar in bestedingen
to meten, met dan do vraag hoe in do tijd voor inflatie to corrigoren bij eon produkt dat
verandert. Herhalingsaankopen moot men anders modelleren omdat bijv. bet besmet-
tingseffoctof bet aankoopproces uiteraard anders verloopt.
Bij schatting van eon diffusiemodel zoals in model (2) is eon probleem dat men bet
verzadigingsniveau (parameter in) niet kent voordat bet ongeveer beroikt is, en men or
derbalvo voor schatting van do curve naar moot gokkon, wat do resultaten van oven-
tuele prognoses stork kan beYnvloeden.
Eon moor fundamenteel probleem is uiteraard hot gevaar dat bet model eon to beperkte
visle geeft en belangrijke offecten verwaarloost. Zo kan do diffusie van eon produkt
beYnvlood worden door do diffusie van eon bijbeborend complementair produkt: do dif-
fusie van computers is afbankelijk van do ontwikkeling van software. Diffusie zal in
hot algemoen worden beYnvloed door do interactie tussori concurrenton. Daardoor is bet
veel mooilijker en riskanter om do diffusie van eon individueel merk to modelleren en
to voorspellen dan dat van bet totaal van alle merken van eon produkt. Maar ook in bet
laatste geval kan do interactie tusson concurrenten eon effect hebbon dat eigenlijk in
eon eventucel model meegenomen zou moeten worden. Do orvaring bert dat bet dan
meestat to simpel is om eonvoudige kenmerken van marktstruktuur moo to nemon zoals
concentratiomaat. Diffusie wordt niot alleen boYnvloed door do verhoudingen tussen
bestaande concurrenten onder do aanbieders maar ook en met name door tootre-
dingsmogelijkbeden voor niouwe concurrenten. Zo kan bet vervatlen van eon entree
barri~re beiden tot lagere prijzen waardoor do diffusie versnelt, zondor dat dit noodza-
kelijk gepaard gaat met eon vermindering van do ccncentratiegraad. Zoals corder
aangegeven zal do druk van do (huidige en potenti~le) concurrentie onder do potenti~le
adopters ook eon rol spelen. Dit kan maarboeft niot voldoende besloten to liggen in bet
bosmottingseffect. En tot slot kan diffusie beYnvloed worden door institutionele
effecten zoals intorvontie van do overbeid (uit ovorwegingen van veiligheid, mededin-
gingsbeleid, milieu, e.d.) of van belangongroepen (producenten van bet verouderde
produkt die uit do markt dreigen to worden gedrukt). Zoals bij elk model zal men op
dergelijke verstoringen bedacht moeten zijn.

NOTEN

1. Hoogleraarbedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 800. 9700AV Groningen.
2. VonHippel (1985). Voor een toepassing in onderzoek zie Biemans (1989).
3. Aangehaald in Brouwer(1986: 749).
4. Bij het Science Policy Research Unit in Brighton heeft men over een reeks jaren een grote investering

gedaan in de ontwikkeling van een data-base van dergelijke tetlingeri. Cf. Wyatt (t985).
5. Cf. RAWB (1988).
6. Beide resultaten wordenaangehaald in Baldwin & Scott (1987).
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7. Robertson & Gatigi~on (l986~ beweren dat deze rol van de concurrentieo6~tgeving onderbclicht is geble-
yen. Dat mag waar zijn voor demarketingliteratuur, maar is zeker niet waar voor dc ‘industrial organisa-
tion’ (10) literatuur, die zich beroepshalve richt op de invloed van de om~eving, maar vai~olgenshet go-
drag op microniveau onvoldoende uitdiept. Aldus kunnenmarketing en 10 elkaar goed aanvullen.

8. Zie netwerkconcepten in de economie (Hakanseon, 1987) en in de sociologie (Burt, 1982, 1987).
9. Zie voor een uitWerking hiorvan Nootehoom (1989c),
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4. Dc validiteit en betrouwbaarheid van de
bereiksmeting in de SummoScanner

W.D. VAN DER NOORT

SAMENVAITING

Dc SummoScanner heeft de afgelopen jaren als standaard mediumbereiksonderzoek een stevige
positie verworven. Kenmerkend voor de SummoScanner is het gebruik van computergestuurde
telefonisehe interviews en de ‘First Time Read Yesterday methode’ (FRY) voor de bereiksme-
ting. Hoewel veel energie is gestoken in de verdere ontwikkeling van de onderzoeksmethodiek
resteren ceo aantal fundamentele problemen met betrekking tot de validiteit en betrouwbaarhcid
van de bereiksmeting, die tot op heden niet zijo opgelost.
Door de groepering van titels bij de leeskansberckening is de lcesfrequentievraag van doorsiag-
gevende betekenis voor de bepaling van hetbercik per gemiddeld nummer. De vraagstelling naar
~gistercnvoor het eerst gelezen’, oftewel FRY, speelt slcchts een indirecte rol. De validiteit van
de algemene correctic-factoren op de leesfrequcntievraag, die uit FRY worden afgcleid, is on-
danks verbeteringen nog steeds twijfclachtig.
Er zijn vele altematieven denkbaar als methode voor bcreiksmcting, maar elke methodiek kent
zijo elgen serieuze tekortkomingen. In dit artikel wordt de assumptie, dat het meten van hetaan-
tal lezers in het afgelopen vcrschijninsinterval (hetzij via de Recency, hetzij via de FRY-me-
thode) minder ‘biased’ is dan de ongecorrigeerde uitkomsten van de leesfrequentievraag, ter dis-
cussie gesteld. Er wordt voor gepleit om meer energie te steken in de ontwikkeling van
alternatieve mediaplanningsmaatstaven, als aanvulling op mediumbereik.

1. INLEIDING

In 1985 vond de opriebting van SUMMO plaats, hetgeen staat voor Samenwerkings-
verband voor het uitvoeren van Multi Media Onderzoek. Deze vereniging wordt gedra-
gen door de drie marktpartijen die belang hebben bij grootschalig mediabereiksonder-
zoek, ni uitgevers (media-exploitanten), reclame-adviesbureaus en adverteerdersi. In
opdracht van SUMMO wordt door Inter/View Nederland BV de SummoScanner uitge-
voerd, een continu computergestuurd teLefonisch onderzoek naar het bereik en aanver-
wante zaken van een groot aantal media bij een jaarlijkse steekproef van 32.000 Neder-
landers van 13 jaar en ouder. Daamaast krijgt een deel van de steckproef (13.600 per
jaar) tevens ceo uitgebreide schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd m~t vragen overpro-
duktbezit en -gebruik, interessen, meningen en activiteiten. Dit deel van het onderzoek
is bekend onder de naam Doelgroeponderzoek. Door de veciheid aan mogelijkheden
die het biedt om verfijnde docigroeptyperingen te relateren aan mediagedrag is dit het
instrument bij uitstek waarvan voor de mediaplanning graag en veelvuldig gebruik
wordt gemaakt.
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Inmiddels heeft SUMMO bet eerste lustrum achter de rug en dat is een prestatie op
zich. Media-onderzoek wordt niet geheel ten onrechie wel cens getypeerd als een
‘methodologisch mijnenveld’ en bet is dan ook beslist geen makkelijke opgave om in
een dergeijike ambiance de aangesloten leden, met hun uiteenlopende belangen en
docistellingen, zonder ongelukken bijeen te houden en eensgezind dezelfde koers te Ia-
ten volgen.

Het lijkt me in ieder geval cen goed moment om cens wat langer stil te staan bij bet-
geen SUMMO in die afgelopen vijfjaar heeft bereikt en welke verdere ontwikkelingen
in het versehict liggen, dan wel wenselijk zouden zijn. In het bijzonder wil ik daarbij
aandacht geven aan de volgende thema’s: -

* De betrouwbaarheid en validiteit van de bereiksmeting
* Altematieven en aanvullingen voormediumbereik als mediaplanningsmaatstaf

Dit zijn teveh~de hoofdthema’s die, ook intemationaal gezien, al tientallen jaren de
discussies rond media-onderzoek beheersen.

2. DOELSTELLINGEN VANSUMMO

Het doel dat SUMMO zich gesteld heeft is bet uitvoeren van onderzoek naar bereiks-
aspecten van reclamedragers. Drie elementen zijn daarbij van wezenlijk belang:

1. Onderzoek dat onder auspici~n van SUMMO wordt uitgevoerd geldt als de geac-
cepteerde standaard voor alle betrokken marktpartijen. Daartoe functioneert binnen
SUMMO een Technische Commissie~die waakt over de kwaliteit en de verdere ont-
wikkeling van de onderzoeksmethodiek. Voorts is statutair vastgelegd dat voorge-
nomen onderzoeken getoetst worden op methodologisch-techniscbe criteria door bet
Bureau voor Toetsing van Media-onderzoek of het Wetenschappelijk Adviescollege,
beide ingesteld door de Stichting Onderzoek Massacommunicatie.

2. SUMMO probeert zo breed mogelijk lnvulling te geven aan bet begrip multi-media-
onderzoek, dat wil zeggen dat men in principe bet bereik van alle mediumtypen die
als reclamedrager fungcren op onderling vergelijkbare wijze wil meten. Dat is uiter-
aard een ambitieuze doelstelling, die op dit moment dan ook nog niet volledig ge-
realiseerd is. In de SummoScanner, het basisbereiksonderzoek, worden momenteel
de volgende mediumtypen gemeten:
* dagbladen
* weekbladen
* maandbladen
* televisie (STER, RTL Veronique, Super Channel)
* radio -

* kabelkrant
* bioscoop
* Gouden Gids

Op zich een indrukwekkende lijst, zeker als men bedenkt dat bet bij de printmedia
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om meer dan 120 verschillende titels gaat. Wat (nog) ontbreekt zijn huis-aan-huis-
bladen en nieuwsbladen, folders en andere vormen van rechtstreekse reclame, en
buitenreclame. Deze mediumtypcn kunnen niet single source gemeten worden en
hiervoor zijn aparte onderzoeksprojecten in voorbereiding. Zo zal nog dit jaar een
onder inhoudelijke en methodische verantwoordelijkheid van SUMMO uitgevoerd
onderzoek uitgebracht worden naar de contactkansen bij buitenreclame.

3. SUMMO wil voorts het multi-media onderzoek een stap verder brengen, door niet
stil te blijven staan bij het vaststellen van mediumbereik. Het streven is er tevens op
gericht om reclamebereik te meten, dat wil zeggen een zo goed mogelijke indicatie
van de kans dat reclame-uitingen in een medium ook daadwerkelijk onder ogen ko-
men.

3. MEDIA-BEREIKSONDERZOEK: DE ALTERNATIEVEN

Mediabereiksonderzoek heeft in wezen een vrij simpele doelstelling. Per medium wil
men de omvang en samenstelling van het lezers- of kijkerspubliek vaststellen, aange-
duid met het begrip mediumbereik. In essentie houdt dit soort onderzoek zich derhalve
bezig met wat wel enigszins smalend genoemd wordt ‘neuzentellerij’. Niettemin blijkt
media-onderzoek immer aanleiding tot vaak verhitte debatten over onderzoeksmetho-
diek. Voor een deel heeft dat te maken met de belangen die met media-onderzoek ge-
mocid zijn. Aangezien het bereik van een medium gebruikt wordt om de waarde als ad-
vertentiemedium te relateren aan de kosten, heeft allereerst de mediumexploitant er
vanzelfsprekend belang bij dat hij goed uit het onderzoek korut.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is voor een uitgever ‘goed’ niet per defini-
tie gelijk aan zo hoog mogelijk. Het gaat er vooral om dat de uitkomsten ‘unbiased’
zijn en een faire vergelijking met de naaste mediaconcurrenten mogelijk maakt.
Voorts zijn de financi~le belangen van de onderzoeksbureaus om ‘hun’ onderzoek aan-
vaard te krijgen of te houden natuurlijk evident. Dit speelt zeker een niet te verwaar-
lozen rol in het op gang houden van de ‘methodenstrijd’.
Maar zeker is waar, dat het realiseren van een accurate bereiksmeting veel minder sim-
pel is dan het op het eerste gezicht misschien lijkt.

Om het enigszins overzichtelijk te houden wil ik me hier beperken tot de bereiksmeting
van printmedia. Intemationaal zijn er momenteel grofweg drie meetmethoden in ge-
bruik om het bereik van media vast te stellen.

3.1 Through the Book-methode (TIB)

In Amerika wordt door Simmons Market Research Bureau (SMBR) de zogenaamde
‘through the book-methode’ toegepast, waarvan de historie al teruggaat tot de jaren
veertig en vijftig. Kenmerkend van deze methode is, dat het bereik vastgesteld wordt
op basis van specifieke nummers van tijdschriften en dagbladen, waarmee de onder-
vraagde wordt geconfronteerd. Op zich een duidelijke en aansprekende meetmethode,
maar niet zonder praktische en theoretische problemen. Allereerst doet zich het dilem-
ma voor wat het incest optimale ondervragingsmomenl is. Iminers zeker voor (som-
mige) tijdschriften geldt dat de levensduurbehoorlijk lang kan zijn in de zin dat ze nog

41



maanden na verschijning substanti~le lezersaantallen kunnen trekken. Vindt het onder-
zoek betrekkelijk kort na het verschijnen van bet nummer plaats, dan mist men poten-
ti~Ie lezers; wacht men te lang met ondervraging dan is de kans groot dat de lezer dat
alweer vergeten is. In principe leidt de TTB-methode zo tot cen onderschatting van het
bereik. Daarha~t blijft natuurlijk de vraag hoe valide de gegenereerde antwoorden zijn.
In Duitsland is in de Allensbach-experimenten bijvoorbeeld aangetoond, dat met nog
niet in roulatie gebrachte nummers op deze wijze soms vrijwel het nornmle berciks-
niveau van e~iv fitel oplevert (Tennstiidten Hansen, 1981).
Een praktisch probleem is dat bij veel verschillende titels de TTB-methode in zijn
zuivere vorm vi’ijwel onuitvoerbaar wordt. In de praktijk wordt er dan ook gewerkt met
vrij strikte filtervragen en sterk uitgedunde versies van de bladen.

3.2 Recency-methode

De recency-methode is, ineen g7rote hoeveelbeid van verschillende varianten, de meest
toegepaste methode van bereiksonderzoek. In plaats van het lezen van specifieke num-
mers wordt hier bet lezen van cen willekeuitg nummer in ee~ bepaald tijdsinterval vast-
gesteld. Hierbij wordt van de aanname uitgegaan dat elk nummer van een bepaald tijd-
scbrift of dagblad dezelfde levenscyclus beeft. In dat geval zijn er gedurende een
bepaalde periode die overeenkoint met de verscbijningsfrequentie van bet blad, telkens
evenveel lezers van een willekeurig nummer als van een specifiek issue gedurende de
bele levenscyclus. Voor dagbladen wordt dus bet aantal lezers van gisteren vastgesteld,
voor weekbladen het aantal lezers in de afgelopen 7 dagen en voor maandbladen het
aantal lezers in de afgelopen maand als schatting van het bereik van_een gemiddeld
nummer van dat blad.
De introductie van de recency-metbode in Amerika aan het eind van de jaren zeventig
door Mediamark Research Inc. leidde tot cen grote opleving van experimenten en on-
derzoek om bet eigen gelijk dan wel de tekortkomingen van het andere onderzoek aan
te tonen. De gebruikers van onderzoek, de mediaplanners, werden met de moeilijk ban-
teerbare situatie geconfronteerd dat de recency-metbode voor weekbladen gemiddeld
20% meer berei7k opleverde dan de TTB-metbode en voor maandbladen maar liefst
40% meer (Speetzen,1988).
Ook de recency-metbode is onderhevig aan terecbte kritiek. Ten eerste kiopt de metho-
de theoretisch niet. Lemand die eens in de maand de laatste vier Libelles van baar
schoonmoeder krijgt en die vervolgens in de daaropvolgende week leest, heeft in bet
onderzoek slecbts 25% kans om als lezer van een gemiddeld nummer geclassificeerd te
worden, ondanks bet feit dat alle nummer~ gelezen worden. Dit verschijnel staat be-
kend als parallel reading ofwel stapellezen, betgeen dus leidt tot een onderscbatting
van bet bereik. Omgekeerd leidt bet lezen van eenblad op meerdere dagen tot een over~
schatting van het bereik omdat bet een oneigenlijke verhoging betekent van de kans
dat bet blad in bet afgelopen verscbijningsinterval is gelezen. Het meest sprekende
voorbeeld is bier iemand die donderdag Tros Kompas koopt voor de komende pro-
grammaweek en de volgende week cen ander rtv-blad. Gedurende twee verschijnings-
intervallen (weken) wordt hij dan meegeteld als lezer vanTrds Kompas, boewel slecbts

van de twee nummers gelezen is. Dit verschijnsel wordt replicated reading ge-
noemd ofwel herhaald lezen en leidt tot een overscbatting van bet bereik.
Hoewel bet aantonen van deze gebreken in Engeland reeds in 1962 goed was voor bet
winnen van de Thomson Award (Brown, 1981), wordt er in de praktijk van de recency-
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methode nog altijd van uitgegaan, dat de overscbattingen en onderschattingen die van
replicated en parallel reading bet gevolg zijn, elkaar zullen compenseren. Bewijs bier-
voor ontbreekt evenwel.
Een tweede belangrijk bezwaar tegen de recency-metbode betreft de accuraatbeid van
de gegeven antwoorden. Er wordt namelijk nogal een groot beroep op bet gebeugen
van respondenten gedaan, met als extra bezwaar dat cle mate waarin dat bet geval is
voor de verscbillende mediumtypen niet gelijk is. In dit verband wordt veelal het door
V. Appel van SMBR gelanceerde telescoping effect naar voren gebracbt. Het betreft
bier bet verscbijnsel dat een gebeurtenis vaak korter geleden lijkt, dan bet in werkelijk-
beid is, betgeen met name voor maandbladen en ook voor weekbladen tot cen over-
scbatting van bet bereikleidt.

3.3 First Time ReadYesterday (FRY)

In de SummoScanner wordt gebruik gemaakt van eeri soort recency-metbode, nl. de
First Time Read Yesterday ofwel FRY-metbode, waarbij de bovengenoemde manco’s
worden vermeden. Voor alle bladen, ongeacht verschijningsinterval, wordt gevraagd of
men gisteren bet blad beeft gelezen of ingezien. Hiermee wordt bet telescoping effect
voor een groot deel vermeden en in ieder geval voor de verscbillende mediumtypen
vergelijkbaar gemaakt. Voorts wordt voor weekbladen en maandbladen vastgelegd of
bet gisteren de eerste keer was dat men bet betreffende nummer van bet blad heeft
ingezien. Deze vraag is nodig vanwege bet fenomeen van replicated reading. Als schat-
ting van bet gemiddeld bereik wordt bet aantal lezers berekend dat in een gemiddeld
verscbijningsinterval bet betreffende blad voor bet eerst beeft ingezien. Dit gebeurt
door bet aantal ‘gisteren eerste keer lezers’ te vermenigvuldigen met bet aantal dagen
van bet verscbijningsinterval. Dit kan op voorwaarde, dat elke dag een even grote en
representatieve steekproef wordt getrokken. In de praktijk van de SummoScanner
betekent dat voor weekbladen een vermenigvuldigingsfactor van 6 gebruikt wordt en
voor maandbladen factor 25, dit vanwege bet feit dat in de SummoScanner de zaterdag
en de zondag als een gecombineerde dag gemeten wordt. Resteert alleen nog bet pro-
bleem van parallel reading. Aangezien bet leesgedrag van een dag gemeten wordt,
wordt dit verschijnsel vanzelf al beperkt. Het lezen vanmeerdere nummers van een titel
op een dag wordt wel geregistreerd in de SummoScanner, maar de omvang is dermate
klein dat bet niet nodig is dit verscbijnsel in de berekeningen te betrekken.

Kortom cen verbeugend uitgangspunt. Eindelijk een metbode die in ieder geval tbeo-
retiscb tot correcte onderzoeksresultaten kan leiden. Er is intemationaal dan ook grote
belangstelling voor deze onderzoeksmetbodiek. In de Verenigde Staten wordt uitge-
breid ge~xperimenteerd met de FRY-methode als validatie-instrument ten einde een
Gouden Standaard’ voor media-onderzoek te ontwikkelen (Lysaker,1988). Landen als
Duitsland, Frankrijk en Engeland hebben inmiddels experimenten met FRY achter de
rug, vooralsnog naar bet lijkt vooral om aan te tonen dat FRY andere uitkomsten geeft
en (dus) geen gescbikt altematief is voor de nu toegepaste recency-metbode.
Denemarken en Noorwegen bebben inmiddels bet Nederlandse voorbeeld gevolgd en
zijn overgegaan op toepassing van telefoniscb onderzoek en een eigen variant van de
FRY metbode. In Nederland heeft de verdere ontwikkcling van de onderzoeksmetbo-
diek bepaald niet stilgestaan. De buidige SummoScanner is in tal van opzicbten nog
nauwelijks te vergelijken met de Media Scanner, zoals die in 1983 door Inter/View
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geYntroduceerd werd. Dit geldt niet alleen Yoor de centrale bereiksvraagstelling en de
daaraan gekoppelde berekeningsprocedures, maar ook voor zaken als steekproef-
trekking, filtervragen, vraagvolgorde, wegingsprocedures, enqu&eursinstructies,
controleprocedures, etc. Allemaal zaken die van wezenlijke invloed zijn op de kwaliteit
van bet onderzoek en ook op de bereiksuitkomsten. Alle inspanningen ten spijt moet
evenwel geconstateerd worden, dat voor bepaalde scbaduwzijden van de FRY-metbo-
diek nog immer geen bevredigende oplossing gevonden is. Dc buidige Summo-
bereikcijfers zijiibepaald niet boven alle kritiek verbeven en bet is eigenlijk opmerke-
lijk dat een ptiblieke discussie hierover tot nu toe slecbts mondjesmaat gevoerd wordt.
Hieronder wordt nader ingegaan op de knelpunten voor wat betreft de validiteit en
betrouwbaarbeid van demomenteel in de SummoScanner toegepaste bereiksmeting.

4. DE VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID VAN DE
FRY—METHODE

De validiteit en de ( statistiscbe) betrouwbaarbeid van de bereiksmeting in de Sum-
moScanner zijrt t~vee zaken die nauw samenbangen omdat beide niet onafbankelijk van
elkaar geoptimaliseerd kunnen worden.
Allereerst het probleem van de validiteit. Zoals voor elke meetmetbode geldt, worden
er meetfouten geinaakt. Respondenten vergeten mediumconfrontaties, verwarren titels,
begrijpen vragenniet goed, etc. en ook onderzoekbureaus laten wel cens steekjes val-
len. Tot zover ntets nieuws en aan de onderzoeker is de moeilijke taak om qua vraag-
stelling en onderzoeksopzet de voorwaarden te scheppen om meetfouten zoveel mo-
gelijk te reduceren.
Zoals gezegd is er door SUMMO en Inter/View erg veel moeite en energie gestoken in
dit traject en met name ook in bet valideren en verbeteren van de centrale bereiksvraag-
stelling. Daarzwas, los van bet algemene streven naar cen kwalitatief boogstaand onder-
zoek, ook alle reden toe. Normaal gesproken kan men aan onderzoeksuitkomsten niet
direct aflezen in welke mate er sprake is van meetfouten. In de SummoScanner was er
evenwel sprake van interne inconsistentiesThide uitkomsten, die heel zicbtbaar maak-
ten dat er sprake was van een overscbatting van bet gisteren voor de eerste keer
gelezen. Dit uitte zich in bet feit dat bij de berekening van leeskansen, door de toepas-
sing van de - vermenigvuldigingsfactoren, tbeoretiscb onmogelijke leeskansen van
boven de 1 .QO werden gevonden, waardoor een tamelijk arbitraire correctie van de
leeskansen en dus van bet bereik nodig was;Experimenten van Walstra (1985) toonden
aan dat de mate van zowel ‘overclaim’ als ‘underclaim’ opzicbzelf bescbouwd niet
ongebruikelijk groot waren, maarjuist door bet toepassen van de verrnenigvuldigings-
factoren, nam de per saldo resterende overclaim vrij grote proporties aan. Toen de cx-
perimenten met verscbillende vraagformuieringen niet bet gewenste resultaat op-
leverden, is gekozen voor een vrij drastiscbe ingreep in de vraagstructuur. In plaats van
een enkele directe vraag wordt nu via een aantal verschillende vragen op indirecte ma-
nier vastgesteid of bet betreffende nummer gisteren voor bet eerst werd gelezen. Voor
nadere details zij verwezen naar de bijdrage die Appel en Waistra op bet Readership
Symposium in Barcelona (1988Y gepreseiiieerd hebben. De resultaten van de nieuwc
vraagmetbode werden bevredigend bevonden. Leeskansen van boven de 1.00 kwamcn
niet meer voor, dan wel (voor sommige maandbladen) in zo bcperkte mate, dat bet
probleem in ieder geval als ‘beheersbaar’ kon worden gckwalificeerd. Voor de rtv
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bladen werkte de vemicuwde vraagstclling echter aanvankclijk niet goed, en bleken
specificke aanpassingen in de vraagstelling nodig. Het Wetenscbappelijk Advies Col-
lege oordeetde over de experimenten dat al bet mogelijke was gedaan om de FRY-
methode te valideren en dat bet niet in de rede lag nog meer energic in de verbetering
van de FRY-vraagstclling te steken.
Men zou haast zeggen cind goed al goed. Nu was er dan tocb, ongeveermet ingang van
1988/1989 een thcoretiscb juiste en op validiteit getoetste meetmethode. Maar toen de
validiteitsproblemen mm of meer Icken opgelost, kwam er cen ander probleem boven-
drijven, dat van de statistische betrouwbaarheid. Immers, zouden de uitkomsten die
FRY voor cen blad oplevert, recbtstreeks als bereik per gemiddeld nummer gerappor-
teerd worden, dan leidt dat met name voor maandbladen tot onacceptabel hoge
betrouwbaarbeidmarges, aangezien de vermenigvuldiging met 25 bierin uiteraard door-
werkt. Bij eenjaarsteckproef van 32.000 zouden de uitkomsten van cen maandblad met
cen bercik van 10% vari~ren tussen de 8,3% en 11,7% en een maandblad met cen
bereik van 2% zal qua uitkomsten schommelen tussen 1,3% en 2,7%. Dc marges zijn
voor maandbladen 5 keer zo boog als normaal bij cen dergelijke steekproefomvang en
voor weekbladcn 2,4 keer. (Zie voor een uitgebreide beschouwing over betrouw-
baarheid van de FRY-metbode Niekerk en Dc Boon, 1989.)
Voor de gebruikers valt niet goed met media-onderzoek te werken, als de lezerskring
van cen blad louter door steckproeffluctuaties van jaar tot jaar kan verdubbelen of hal-
veren. Want bebalve met accurate cijfers is de mediaplanner vooral ook gcbaat bij
enigszins stabicle cijfers.
Terwille van die stabiliteit is de mate waarin FRY de bereiksuitkomsten van de Sum-
moScannerdaadwerkelijk bepaalt tot op beden nog altild vrij beperkt. Voor geen enkel
dag- week- of maandblad zijn in de buidige SummoScanner de uitkomsten van de gis-
teren (voor de cerste keer) gelezen vraagstelling direct bepalend voor de gepubliceerde
bereikcijfers.

5. HET DILEMMA VAN DEHUIDIGE SITUATIE

Hoe vindt de berekening van bet bereik in feite plants? Om tot cen goede beoordeling
van de buidige situatie te komen, is bet nodig bier jets dieper op in te gaan. Voor de
mediaplanning is nict alleen bet bereik per gemiddeld nummer van ~n medium van
belang. Mediaplannen bestaan doorgaans uit verschilleride titels die meer dan cen keer
worden ingescbakeld. Essenticel is dan vooral ook de berekening van de onderlinge
doublure en de bercikscumulatie. Om deze berekeningenmogelijk te maken, worden de
respondenten permedium individuele leeskansen toegekend, vari~rend van 0.0 voor bet
geval iemand cen blad nooit leest tot bet tbeoretiscb maximum van 1.0 indien nooit cen
nummer wordt overgeslagen. Dc gemiddelde leeskans levert vervolgens bet bereik per
gemiddeld nummer op. Bepalend voor de leeskans is in cerste instantie bet antwoord
op de vraag naar de leesfrequentie, boeveel van de laatste 6 nummers men van bet be-
treffende blad heeft ingezien.
In principe zou men eenvoudigwcg, als iemand aangeeft 3 van de zes nummers in te
zien, cen leeskans van .50 kunnen toekennen, maar in bet media-onderzoek bestaat
onvoldoende vertrouwen in cen dergelijke rechtstreeksc zelfinschatting door de respon-
dent. Vandaar dat deze leeskans, die ook wel de ‘theoretiscbe’ of ‘vaste’ leeskans
genoemd wordt, als bet ware gecorrigeerd of geijkt wordt aan de hand van bet gemeten
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aantal lezers in bet verscbijningsinterval. Ter illustratie zijn in onderstaande tabel, op
basis van een jaarsteefproef van de SummoScanner voor de mannelijke lezers van De
Telegraaf, drie leeskansen naast elkaar gezet: allereerst de recbtstreeks uit de Ieesfre-
quentie afgeleide ‘tbeoretische’ leeskans. Vervolgens de individucel geijkte leeskans,
waarbij per leesfrequentieklasse bet percentage gisteren De Telegraaf gelezen wordt
genomen, en ten slotte de daadwerkelijk in de SummoScanner toegepaste leeskansen,
gebaseerd op de groepsleeskansen van de 6 landelijke dagbladen.

Tahel 1. Vergelijking van drie methodieken ian leeskansherekening voor de manneltike lezers
vanDc Telegraaf: SummoScannertIm 1990, le kwartaal

Mannen

Totaal

Stcekproef

17736

Tbeoretiscbe
leeskans

Individucel
geijkte
leeskans

Grocpslecskans
landelijke
dagbladen

Lcesfrequcntie
DeTclegraaf

<Ivan de6nummcrs
1 van de 6 nurn7rfiei~s
2 van de 6 nummers
3 van de 6 nummers
4 van de 6 nummers
5 van do 6 nummers
6 nummers -

3960
2377
1047
632
355
275
2172

(O.O[
0.17
0.33
0.5111
0.67
0.83
1.00

0.01 -
0.24
0.38
055
0.64
0.68 -
0.93

0.01
0.21
0.35

- 0.52
065
0.68
0.90

Gemiddeld bereik 2 1.2% 2 1.4% 20.4%

Gegeven bet uitgangspunt dat bet bereik per gemiddeld nummer gedefinicerd is als het
aantal lezers in bet afgelopen verscbijningsihterval, geeft alleen de individucel geijkte
leeskans bet juiste bereikspcrcentage, i.c 21,4%. Recbtstreekse vertaling van de
leesfrequentie in de tbeoretiscbe leeskans leidt tot cen duidelijk afwijkende verdeling
van de leeskansen, doch per saldo is bet gemiddeld bereik in dit geval nagenoeg gelijk
aan bet bereik op basis van gisteren gelezen. Het door SUMJMO gepubliceerde bereik
van 20,4% wijkt ecbter sterker af. Dit korut doordat binnende Summo-metbodiek de
leeskansen op groepsniveau berekend worden (in dit geval de zes landelijke dagbladen,
apart voor mannen en vrouwen). We zien hier geYllustreerd dat toepassing van groeps-
leeskansen haast onvermijdelijk cen bron van kritiek vormt. Immers de onderzoeksuit-
komsten voor een blad worden betzij in positieve, betzij in negatieve zin beYnvloed
door de andere bladen in de groep.

Wel bescbouwd zijn dus twee elementen van belang bij de bepaling van bet gemiddeld
bereik van een blad:

1 de score van betbetreffende blad op de Ieesfrequentievraag
2 de leeskansen van de groep, waarbij bet blad is ingedeeld

De leesfrequentievraag is van meet af aan in de SummoScanner van meer doorslag-
gevende betekenis geweest voor de uitkomsten van individuele titels dan de vraag-
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stelling ‘gisteren voor de eerste keer gelezen’. Ondanks alle experimenten rond de
FRY-methodiek is daar tot op beden in feite geen verandering in gekomen. De hoogte
van de groepslceskansen fungeert voor cen individucel blad de facto als eenvan buiten-
af toegekende vaste leeskans orudat de titelspecifieke irivloed daarop overbet algemeen
te verwaarlozen is. Alles staat of valt met de correctheid van de gekozen groepsinde-
ling. De gebanteerde groepsindeling bij de leeskansberekening van de tijdscbriften is
met ingang van bet tweede kwartaal 1988 nader verfijnd, mede op basis van het fre-
quentieprofiel van de titels. De theoretische onderbouwing van dit indelingscriterium is
niet erg overtuigend.
Dit impliceert namelijk de weinig plausibele veronder~steIling, dat bet geaggregeerde
gegeven of cen blad veel of weinig regelmatige lezers heeft (bet Ieesfrequentieprofiel)
causaal gerelateerd zou zijn aan de individuele inschaltingsfout die respondenten ma-
ken bij bet antwoord op de leesfrequentievraag.
Om een concreet voorbeeld te geven: de vrouwelijke respondent die in de SummoScan-
ner zegt alle zes laatstverschenen nummers te hebben gelezen van Libelle, Prive en Vrij
Nederland krijgt respectievelijk voor deze media de volgende feitelijke leeskansen toe-
gekend: .97, .92 en .80. Wellicht zijn ergoede verkiaringen te bedenken voor deze tocb
vrij forse onderlinge verscbillen, die een substantieel effect op bet bereiksniveau beb-
ben, maar bet relatieve aantal ‘zes van de zes lezers’ van deze bladen beeft daar, dunkt
me, weinig mee van doen.
Een groepering van titels dient gebaseerd te zijn op waameembare onderlinge homo-
geniteit van de leeskansen per frequentieklasse van de betreffende titels. Dit criterium
beeft evenwel geen rol gespeeld bij de indeling en daarmee bergt de groepsindeling
onvermijdelijkeen zekere mate van willekeur in zicb.

Ondanks bet belang van de leesfrequentievraag is aan de validatie daarvan door de
jaren heen weinig of geen aandacht besteed. Dit is ook wel begrijpelijk vanuit de visie
dat bet streven is om de mogelijke vertekeningen in de Ieesfrequentievraag te cor-
rigeren aan de band van de daadwerkelijke individuele FRY-uitkomsten voor cen titel.
Deze laatste stap is evenwel in de ontwikkeling van de FRY-metbodiek binnen de
SummoScanner niet gezet. De reden daarvan is, zoals boven reeds toegelicbt, dat dit
vanwege de inberente instabiliteit door statistiscbe fluctuaties voor maandbladen en
kleinere weekbladen niet goed mogelijk is. Het is vanuit de Summo-gedachte weinig
aantrekkelijk om een scheiding aan te brengen tussen bladen die als bet ware ‘vol-
waardig’, inclusief een individuele ijking, gemeten worden en bladen waarvan de
leeskansen (blijvend) op groepsniveau worden vastgesteId. Maar er speelt ook nog iets
anders mee. ‘Is FRY valide?’ Deze vraag wordt door Leendert van Meerem van AGB
in een recent nummer van Massacommunicatie opgewoi-pen. Hij zal niet de enige zijn
bij wie een zekere twijfel over de FRY-metbodiek niet gebeel is weggenomen. Zijn
suggestie dat ook de FRY-methode wellicbt te kampen heeft met telescoping lijkt me
niet terecbt. Wel kunnen we constateren, ook alle internationale ervaringen wijzen
daarop, dat ‘gisteren voor de eerste keer gelezen’ moeilijk meetbaar is en zeer gevoelig
is voor de vraagmetbodiek.

6. EN DE DAGBLADEN?

Voor dagbladen geldt, dat de verschillen in uitkomsten tussen verscbillende meetme-
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thodieken meestal niet erg groot is. In feite_wordt, in tegenstelling tot de week- en
maandbladen, voor dagbladen gewoon de recency-metbode toegepast. In principe gel-
den evenwel de problernen van replicated en parallel reading natuurlijk net zo goed
voor dagbladen. Uit bet onderzoek Dagbladen Binnen Bereik (1985) weten we dat 17%
van de dagbladlezers de krant ook nog de dag na verschijnen leest. Voor landelijke
avondbladen loopt dit percentage zelfs op tot 51%. Voor zover dit regelmatige lezers
betreft, is ervoor de bereiksmeting niets nan de band. Immers een lezer die zijn avond-
krant zowel ‘savonds als de volgende dag leest (replicated reading), leest die volgende
avond ook weer het nicuwe nummer (parallel reading). Voor regelmatige lezers geldt,
dat parallel en replicated reading elkaar inderdaad compenseren. Maar met name de
landelijke dagbladen hebben ook_heel wat onregelmatige lezers en bet is lang niet ze-
ker, dat over- en onderscbnttingen elkaar bier ook opheffen.

7. HOE NU VERDER?

We kunnen al met al concluderen, dat de bereiksmeting in de SummoScanner eigenlijk
maar in zeer bepcrkte mate gebruik maakt van de FRY-methodiek. Voor dngbladen
wordt zondermeer al de ‘gewone’ recency-methode toegepast. Voor tijdscbriften doet
bet groeperen van titels in onbekende mate afbreuk ann bet validiteitsvoordeel, dat de
FRY-meting mogelijk zou kunnen bebben. Ecbt bevredigend is deze situatie niet te
noemen. Een oplossing is niet makkelijk aan te geven. 1k zal eca aantal mogelijkbeden
de revue laten passeren.

7.1 FRY ven’angen door een andere onderzoeksmethodiek -

Het inslnan van nieuwe wegen, dan wel bet terugkeren op de scbreden om de oude
gebaande paden weer op te zoeken, is natuurlijk cen optic die tot de mogelijkbeden be-
boort. Van de ann bet begin geschetste alteruatieven ligt de recency-metbode dan bet
incest voor de band. Maar gezien de geschetste problemen van de recency-metbode is
dit allerminst een kant en klaar alteinatief. Vraag is bijvoorbeeld in boeverre de toe-
passing van recency binnen bet telefoniscb onderzoek specifieke problemen met zich
mee brengt. Wil men dezelfde stringente validiteitseisen stellen als nu aan de FRY-
metbodiek, dan zal in ieder geval nog veel ge~xperimenteerd moeten worden. Of dIe
weg uiteindelijk daadwerkelijk tot een bevredigender bereiksmeting zal leiden, is naar
m’n persoonLijke overtuiging nogal twijfelacbtig.

7.2 Het vervangen van bereik per gem iddeld nummer door een andere mediaplan-
ningsnzaatstaf

Validiteit en betrouwbaarheid van de bereiksmeting zijn op zich natuurlijk belangrijk,
innar een ding moct bierbij niet uit bet oog verloren worden. Zelfs al weet men te
komen tot de meest perfecte en boven alie twijfel verbeven bereiksmeting, dan nog
blijft bereik per gemiddeld nummer innar een bescheiden instrument om de waarde van
media voor ecu reclame-campagne onderling af te wegen. Te veel lijdt nog bet media-
onderzoek onder bet adagium ‘cen lezer is een lezer’. Het streven om zoveel mogelijk
nIle denkbare mediumcontacten te willen meten, hoe lang geleden of boe vluchtig ook,
belemmert bet zicbt op datgcne waar bet cigenlijk om gaat, namelijk reclamebereik. De

48



indertijd door Tcbaoussoglou en van Vliet gelanceerde stelling dat de meting van
kembereik’ een waardevoller indicatie is van reclamebereik dan een geinflateerd be-
reik per gemiddeld nummer, beeft nog nicts van zijn geldigheid verloren.
Het streven naar cen meting van reclamebereik is, zoals we zagen, een van de doel-
stellingen van SUMMO. Veel en verdienstelijk werk op dit traject is verzet door Bron-
ner van bet onderzoeksbureau Veldkamp. Op basis van de literatuurstudie ‘Oog voor
reclame’ en daarop nansluitend experimented onderzoek is de conclusie getrokken, dat
directe meting van bet paginabereik via observatietechnieken, copytesten of elektroni-
sche middelen niet baalbaar is. Inmiddels is ook de vervolgstudie ‘Kwaliteit van Be-
reik’ afgerond en in mei van dit jaar gepresenteerd. In dii onderzoek wordt nangetoond
dat een indirecte meting van reclamebereik zeer wel tot de mogelijkheden beboort. Van
een zeer groot aantal mogelijke indicatoren voor paginabereik, die tevens in de Sum-
moScanner passen, is nagegaan welke factoren in bun onderlinge samenbang de beste
voorspelling van bet pagina-bereik opleveren. Vier keninerken blijken voldoende om
tot een redelijk goede voorspelling te komen (correlaties van .60 tot .70). Die kenmer-
ken zijn overigens niet gelijk voor dagbladen en tijdschriften.
Hoewel implementatie van de bevindingen in de SummoScanner nog geen cenvoudige
zaak is, is bet evident dat praktiscbe toepassing van indicatoren voor de kwaliteit van
bet bereik cen duidelijke verrijking betekent en een genuanceerdere en meer gediffe-
rentieerde mediaplanning mogelijk maakt.

7.3 Verdere vervolmaking van de FRY-methode

Het feit dat titelspecifieke leeskanstoekenning niet volledig mogelijk is, wil niet
zeggen, dat een meer valide leeskansberekening dan in de buidige praktijk, niet tot de
mogelijkbeden zou beboren. De aanname dat de inscbattingsfouten die bij bet beant-
woorden van de frequentievraag gemaakt worden in principe titelonafbankelijk zijn, is
op zich bescbouwd niet onaannemelijk. Van belang zijn mediumtypegebonden facto-
ren, zoals verscbijningsfrequentie, persoonskenmerken van lezer (opleidingsniveau is
wellicbt relevanter dan bet onderscheid naar geslacbt dat nu gemaakt wordt) en ten
slotte lezer/blad kenmerken. Wat dit laatste betreft kan men bijvoorbeeld denken nan de
wijze van verkrijgen. Het is niet onwaarscbijnlijk, dat de inschatting van bet eigen lees-
gedrag door abonnees, losse kopers en bijvoorbeeld lezers die een bInd doorgegeven
krijgen elk cen gebeel cigen correctie behoeven, die op zicbzelf niet titeispecifiek is. In
zijn uitwerking levert dit wel verscbillen in de leeskansen voor bladen, omdat bladen
onderling verscbillen qua wijze van distributie en kenmerken van bun lezerskring.

7.4 Sterke vereenvoudiging van de bereiksmeting

Een laatste altematiefdat ik nog onder de aandacbt wil brengen betreft de mogelijkheid
van een sterke vereenvoudiging van de bereiksmeting. Het euvel waar de SummoScan-
ncr en bereiksonderzoek in bet algemeen nan lijdt, is dat er teveel van de repondent
wordt gevraagd. Dit uit zicb niet cens zozeer in de lengte van de gespreksduur (bet tele-
fonisch vraaggesprek wordt gemiddeld binnen de 30 minuten afgebandeld), maar men
kan van de repondent niet verwacbten, dat deze in bet kader van grootscbalig onder-
zoek bereid of zelfs maar in staat is met die mate van nauwgezetbeid het cigen leesge-
drag te reconstrueren, zoals de onderzoekers dat verlangen. Het onderzoek kenmerkt
zich door lange eentonige opsommingen van titels en vervolgens allerlei detailleringen
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van bet leesgedrag, waar de respondent absoluut bet belang of bet nut niet van inziet.
Een zekere mate van bias in grootscbalig media-bereiksonderzoek is onvermijdelijk.
Het gevaar is -dat juist bet streven naar cen soort (scbijn)nauwkeurigbeid uiteindelijk
meerkwaad dan goed doet.
Vertrekpunt in al bet onderzoek naar bereik in bet afgelopen verschijningsintervnl,
zowel recency als FRY, is de nanname dat dit cen betere schatting geeft van bet lees-
bereik dan de leesfrequentievraag. 1k denk dat bet tijd wordt voor een herbezinning op
dit uitgangspunt. Immers bet blijkt omgekeerd, dat de kritiek op zowel recency nls FRY
juist gevoed wordt door al te onwaarscbijnlijke discrepantiesmet de leesfrequentie. Dc
FRY-metbodiek in de SummoScanner levert in zekere mate nog steeds voor regel-
matige lezers van bepanlde bladen leeskansen op, die theoretiscb onmogelijk zijn. De
kritiek op de recency-methode is dat er voor onregelmatige lezers, met name bij
maandbladen, onwaarscbijnlijk boge leeskansen gevonden worden. Neil Shepard Smith
(1981) toondenan de hand van bet Engelse National Readership Survey nan dat de
overscbatting van maandbladen in vergelijking tot de tbeoretische leeskans, nfgeleid uit
de frequentievraag, zo’n 20 % bedraagt en vraagt zicb op basis biervan af of bet niet
tijd wordt om recency door cen andere metbode te vervangen.
‘Even if respondent’s memories were perfect and they told the exact truth, the recent
reading method tend to over-estimate the average issue readership of certain publica-
tions. This is because of replication’ (Shepherd Smith, 1981, pag 1).

Met andere wojorden, leesfrequentie mag dan geen perfect meetinstrument zijn, maar er
wordt als indicatie van bet leesgedrag terecht toch een redelijke waarde nan gebecht.
Meting vanbet bereik in betafgelopen verschijningsintervnl levert tot nu toe zowel met
FRY als met recency problemen op en de hamvraag is of desondanks de uitkomsten
daarvnn, in de praktiscbe toepassing van bet grootscbalige multi-media onderzoek, dan
tenminste toch meer valide zijn, of minder ‘onrecht’ doen nan bepanlde media dan de
uitkomsten van de leesfrequentievraag. Het overtuigende antwoord op die vraag is naar
mijn smaak nog niet gegeven.
Naar mijn idee zou bet niet onverstandig zijn als de betrokken marktpartijen afstnpten
van de gedachte dat media-bereiksonderzoek een soort, wat van Meerem noemt,
‘beurskoersen’ oplevert, nan de hand wanrvan de waarde van een advertentiemedium
nauwkcurig kan -worden afgemeten. Mediabereiksonderzoek levert o-ok zonder dat
gestreefd zou worden nanr de (schijnbare) verfijnde nauwkeurigbeid, wnardevolle
inzicbten op voor de mediakeuze. Acceptatie van bijvoorbeeld de ongecorrigeerde
uitkomsten van de leesfrequentievraag, zou de weg vrij kunnen maken om meer
energie en aandacht te geven ann de strategie die bierboven in parngraaf 3.2 is nange-
geven: bet ontwikkelen van altematieven en nanvullingen volor mediumbereik als me-
diaplanningsmaaTstaf.

NOTEN

t. Ret is wellicht zinnig de speciale positie van het ~ebuco ten aanzien v~n SUMMO k~rt toe te lichten.
SUMMO is ceo v~rcniging, gebaseerd op het lidrnaatschap van individu~le ondemeniingen, die volgens
cen bcpaalde verdecisleutet contributie verschuldigd zijn. Er zijn ~venwel geen dagbladuitgeverijen lid
van SUMMO. In plaats daarvan is eysinds 1987 ceo overeenkomst tussen SUMMO en het Cebuco van
kracht waarin de levering aan het Cebuco van de gegevens uit de Sur~moScanner en van de overige
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onderzoeken die SUMMO uitvoert, geregeld wordt. De dagbladen dragen daartoe 30% van de totale
ondcrzoekskosten van SUMMO bij.
Overigens behoorde bet Cebuco reeds enige jaren tot de atnemers van de Media Scanner, de naam
waaronder Inter/View het onderzoek exploiteerde, alvorens SUMMO het tot haar standaard bcreiksonder-
zock verhief. Dc participatie van de dagbladen in de toenmalige Media Scanner heeft in niet onbelangrij-
ke mate bijgedragen aan de acceptatie van dit onderzoeksinstrument.
Het Cebuco, als centrale marketing-services organisatie van de Nederlandse dagbladen, stelt de SUMMO-
gegevens via de Cebuco Databank met de bijbehorende zelf ontwikkeldc mcdiaplanningprogrammatuur
aan haar leden ter beschikking en verzorgt tevens als (gratis) service voor reclamebureaus en adver-
teerders computeruitdraaien uit de SummoScanner en het Doelgroepondcrzoek.
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5. Het meten van Brand Equity

De bijdrage van het marktonderzoek bij de bepaling van de
waarde van het merkartikel

A.J. OLIVIER

SAMENVATFITING

Marktonderzoekers zullen moeten leren geen probleemoplossers te zijn, maar informatie-ma-
nagers, terwiji er tegelijkertijd doorgegroeid moet worden van betrokkenheid bij taktische be-
slissingen naar betrokkenheid bij strategische beslissingen. Zo zal bet marktonderzoek op
nieuwe gebieden gaan opereren zoals bijvoorbeeld bij de bepaling vaii de waarde vanhetmerkar-
tiket.

1. INLEIDING

In 1975 vroeg vander Zwanl zich afof het marktonderzoek 1984 zou halen.
Nu achteraf blijkt dat marktonderzoek zelfs 1990 gehaald heeft, kan men zich afvragen
waarom jedereen destijds zonder enig weerwoord naar dit, overigens gedegen onder-
bouwd betoog, heeft geluisterd en het artikel heeft gelezen zonder te reageren.
Dit soort benaderingen paste kennelijk bij de tijdgeest van de 70-er jaren, waarin bet de
gewoonte was dat marktonderzoekers elkaar fel bekritiseerden over de juistheid van de
gehanteerde methoden/technieken en waarin het kennelijk gewaardeerd werd het yak-
gebied te bekritiseren. Achteraf moet vastgesteld worden dat het yak in 1984 in ieder
geval niet achterhaald is. Integendeel, het yak heeft zich met name de laatste drie jaar
versneld geprofessionaliseerd en in dat opzicht kan vastgesteld worden dat het markt-
onderzoek van 1975 het jaar 1990 inderdaad niet gehaald heeft en vervangen is door
een jonge, alerte dynamische kijk op het vakgebied marktonderzoek.

Aan de aanbiederskant zien wij enerzijds een toename van de technische kennis en een
stijgend gebruik van hardware. Anderzijds wordt de financi~1e controle groter, hetgeen
remmend werkt op het commercieel invullen van de mogelijkheden.
De afnemerszijde van de markt maakt een soortgelijke ontwikkeling door. Bedrijven
gaan over tot steeds strakkere budgetbeheersing en hoewel de vraag naar onderzoeks-
gegevens ongetwijfeld toeneemt, vertaalt zich dat niet in een forse budgettoename.
De markt van het marktonderzoek, die in het verleden altijd fors toenam, wordt sinds
1983 gekenmerkt door een gematigde groei.

Aan het begin van de jaren ‘90 ontstaat erderhalve een interessante situatie waarbij een
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steeds zelfbewustere groep van bureauonderzoekers en bedrijfsonderzoekers profes-
sioneler zullen opereren binnen financieel beperktere marges.
Dit nu zal in de komende jaren de belangrijkste uitdaging zijn voor het marktonder-
zoek.

Het Iigt in de lijn der verwachting dat kwantitatieve groel ten dele vervangen zal wor-
den door kwalitatieve groei.
Men kan zich afvragen in welke mate het topmanagement van bedrijven marktonder-
zoekers zien als onderzoek-inkopende managers en gedegen tiitvoerders van veidwerk
of als participanten in het beleid2.
Het is duidelijk dat de laatste optie de voorijeur verdient.
Alleen zal dan wel moeten worden vastgesteld op welke wijze dit gerealiseerd kan
worden.
Het uitspreken van de wens als zodanig heipt niet; er zulleifconcrete wegen moeten
worden aangegeven.
Het gebruik van marktonderzoek bij de waardering van een merk, c.q. een merkartike]
vormt 6~n van de saillante voorbeelden en kan dienen ter illustratie van de toekomstige
plaats en funktie van het marktonderzoek in de marketingstrat~gie3.

2. DE PLAATS VAN HET MARKTONDERZOEK

Allereerst willen wij het marktonderzoek plaatsen in een schema dat aangeeft wat de
plaats van het marktonderzoek kan zijn binnen de besluitvormingsprocessen.

Afbeelding I.De plaats van het marlztonderzoek in de bcsluitvorming

STRATEGIE
Strategische

planning Topmanagement

1 2

Probleem- Informatie

Oplossirig Management

4 3

Markt-
onderzoek

Informatie-
systeem

TAKTIEK

Afbeelding 1 schetst de situatie waarin dan de dimensie ‘oaderzoek-aktiviteit’ langs de
horizontale N-as loopt van probleemoplossing tot informatie-management, terwiji de
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‘besluitvormingsdimensie’ in beeld gebracbt wordt larigs de vertikale Y-as en betrek-
king heeft op de reikwijdte van de op marktonderzoek gebaseerde besluitvorming.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen taktische en strategische besluitvorming.

In bet verleden zijn marktonderzoekers te snel tevreden geweest met een plaats in qua-
drant 4, d.w.z. bet marktonderzoek dat de rol vervult bij bet oplossen van tactische
problemen en die betrekking hadden op belangrijke beslissingen van lagere orde.
Hierbij valt te denken aan selektie van alternatieve produktconcepten, verpakkingsont-
werpen of advertentie-uitingen, e.d.

Deze positionering plaatste marktonderzoek veelvuldig aan bet verkeerde einde van de
geschetste dimensies, terwiji de andere drie ruimtes gedomineerd werden, door top-
management, strategische planners en informatiesysteexn managers. Een professionali-
serend yak zal derhalve niet kunnen blijven hangen in dit vierde quadrant.
De opmars is reeds jaren geleden gestart en zal in de jaren negentig versnellen.
Marktonderzoek zal betermoeten aansluiten bij de gedachtenwereld van bet top-mana-
gement in quadrant 2 en marktonderzoekers zullen moeten leren geen probleemop-
Jossers te zijn, maar informatie managers, terwiji er tegelijkertijd zal moeten worden
doorgegroeid van betrokkenheid bij tactische beslissingen naar betrokkenheid bij
strategische beslissingen.
Ook dit proces is een aantal jaren geleden op gang gekornen.

Afl,eelding 2. Doorgroeimogelijkheden voor het marktonderzoek

De nieuwste technologie ontwikkelingen binnen ons yak geven de marktonderzoeker
de gelegenheid door te stoten naar de quadranten die dichter bij bet topnianagement
staan.
Wij geven een drietal voorbeelden.

STRATEGIE

TAKTIEK
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1. Testmarktsimulatie -=

De mogelijkheden om concrete volumes te voorspellen op basis van micro marke-
tingmodellen stellen marktonderzoekers in staat hun volume-schattingen reclit-
streeks met bet top-management te bespreken4.

2. Het verzamelen van scanner-data is dermate nauw verbonden met methoden van
marktonderzoekers, dat de marktonderzuekers dit traject vooraisnog zullen blijven
beheersen en de gegevens die uit scanning voortkomen, zullen in de toekomst een
steeds indringender rol gaan spelen bij bet opzetten van informatiesystemen5.
De scanningtecbnologie, al dan niet single source, verscbuift het aandachtsveld van
marktonderzoek in de richting van informatie-management. Marktonderzoek dat
zich zowel in de richting van de X-as als ne Y-as ontwikkelt zal uiteinde]ijk in ver-
sterkte mate opportuun wordenvoor top-management.

3. De toenemende interesse van het top-management in de financi~Le aspekten van de
marketing zal ertoe leiden dat er een versterkte aandacht besteed zal worden aan de
waarde van bet merkartikel. De resultaten van marktonderzoek zullen hierbinnen een
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het waarderen van merken biedt marktonder-
zoek de gelegenheid om de aandacht te verplaatsen van taktische naar strategische
besluitvormingen en met betrekking tot dit deelterrein willen wij in dit artikel een
aantalkaders scheppen.

3. DEWAARDE VAN IIET MERK

Er zijn vier belangrijke ontwikkelingen, die de interesse in bet meten van de waarde
van bet merk doen stijgen.

A. Het stijgend belang van marktdominering
B. De stijgende kosten van bet vestigen van merken
C. De stijging van de marketingkosten d~e noodzakelijk zijp om de waarde van de

merk in stand te bouden.
D. Het in elkaar schuivenvan de financi~le discipline en de marketing discipline

Ad A. Het stijgende belang van marktdominering

De theorie van de marktdominantie stelt dat ~dn van de belangrijkste strategie~n van de
organisatie dient te zijn; bet bescbikken over sterke en marktdominerende merken.
De reden hiervoor is relatief simpel.
Wij refereren aan de PIMS-analyse van 2700 bedrijven, waarbij bleek dat er een vrij
duidelijke correlatie bestond tussen marktaandeel en winstgevendbeid6.
Natuurlijk is bet altijd goed marktleider te zija, maar dominerend marktleider te zijn
blijkt zelfs beter. Dit wordt gefilustreerd in nevenstaande label waarin de dominerende
merken tenminste 50% groterzijn dan de runner-up merken en meestal 3x zo groot dan
de daaropvolgende merken die rangorde 4 of lagerbebben.
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Tabel 1. De relatie tussen nmrktdominantie en winstgei’endheid

Rangorde ROI
* Leidende merken

— Sterk dominerende merken 34%
— Marginaal dominerende merken 26%

* Runner-up merken 21%
* Middeigrote merken 16%
* Kleine volgers 12%

Bron: Buzzel & Gale (1975)— The PIMS Principles

De strategische implicaties van deze uitkomsten hebben verstrekkende gevolgen.
Het top-management van nu realiseert zich dat de beste manier om de aandelenkoers
hoog te houden, en daarmee o.a. bedrijfsonvriendelijke overname tegen te gaan, een
sterke winstgevendheid is.
Beurskoersen zijn in dit opzicht een dagelijkse graadmeter voor de performance van de
top-manager.
Sterke winstgevendheid ontstaan o.a. door marktdominantie, waarbij de vraag rijst hoe
sterke merken gebouwd kunnen worden en hoe sterke merken bun vitale strategische
overwichtkunnen behouden.
Het management heeft derhalve behoefte aan maatstaven die de waarde van bestaande
merken uitdrukken. Niet alleen de eigen merken zouden moeten worden gewaardeerd.
Ook de merken van de concurrentie.
Dit alles niet alleen om te bepalen hoe gezond bet merk is, maar ook ten behoeve van
discussies overde merken, c.q. bedrijven die afgestoten of overgenomen dienen te wor-
den.
Marktaandeel-registraties meten marktdominantie, maar reason-why-informatie achter
dit marktaandeel mag niet ontbreken en er zal o.a. gezocht moeten worden naar rele-
vante consumenteninformatie, die bij voorkeur tot firianci~1e kengetallen zal moeten
worden herleid.

Ad B. De stijgende kosten van het vestigen van merken

De tweede faktor die het belang van de merkwaardering doet toenemen is het stijgend
belang van merkdiversificatie. De kosten om dominerende merken op de markt te intro-
duceren zijn in bet verleden altijd a] hoog geweest en zullen in de komende jaren alleen
nog maar verder stijgen. Omdat een belangrijk dee] van de nieuwe produktintrodukties
het uiteindelijk niet zal halen, geven marketeers in steeds sterkere mate de voorkeur aan
assortimentsuitbreiding boven de introduktie van een nieuwe merk.

Daarnaast ziet bet er naar uit dat de detailbandel vanuit de eigen scanning-gegevens
steeds beter beseft dat bet ondersteunen van dominerende merken vaak winstgevender
is dan bet ondersteunen van een groot aantal kleinere merken.
Ret ondersteunen van sterke merken doet immers bezoekersaantallen toenemen, terwiji
bet ondersteunen van kleine merken veel sneller margedaling tot gevoig heeft.
Dit alles leidt ertoe dat de ondememer er steeds meer toe zal over gaan om de sterke
merken, de marktdominerende merken, te ondersteunen,
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Het aantaL assortimentsuitbreidingen zal derhalve toenemen ten koste van het op de
markt zetten van compleet nieuwe merken.
Grote merken zullen derhalve met steeds grotere budgetten ondersteund worden en
naarmate de financi~1e belangen groter worden, zal de behoefte aan waardering van de
waarde van het merkartikel toenemen.

Ad C. De stijgende marketingkosten

De derde factor die het belang van waardering van merken zal doen toenemen, is het
versneLd doordringend besef bij top-managers dat hogere marketinginvesteringen in
een merk de winstgevendheid van volgers onder druk zet, terwijl dit voor marktdomi-
nante merken niet bet geval is.
M.a.w. reklame-uitgaven en promotionele uitgaven die geYnvesteerd worden in domi-
nante merken zullen er eerder toe leiden dat de winstgevendheid vergroot wordt of op
zijn minst gehandhaafd blijft dan uitgaven die gefavesteerd in kLeine merken die de
markt volgen.
Een duidelijke discipline en systematiek in marktbewerking zal zich hierbij op korte
termija terugbetalen.
Nu op basis van scanninginformatie wekelijks omzetregistraties gerapporteerd kunnen
worden neemt bet vermogen van top-management om de effekten van marketingbud-
getten nauwkeuiig te volgen, aanmerkelijk toe.
Analyse van scanning data geeft aanleiding tot de veronderstelling dat boog geprijsde
merken relatief beter afgeschermd zijn van de promotionele aanvallen vanuit de
onderkant van de markt.
B-merk kopers zija sneller bereid om een -A-merk met korting te kopen dan A-merk
kopers bereid zijn om een scberp geprijsd B-merk te kopen.
Ook bier zal de behoefte aan een financi~1e evaluatie van de effektiviteit van de markt
in de toekomst toenemen.

Ad D. Het in elkaar schuiven van de financi~Ie discipline en de marketing discipline

De vierde factor wordt gevormd door het versneld groeiend belang van de financi~Ie
aspekten van bet marketingbeleid.
Aan de 4 P’s van de marketing wordt de P van profit toegevoegd.
Het zija tot op dit moment vooralde strategische planner en de bedrijfseconomische af-
delingen die zich steeds nadrukkelijker met de marketing-aspekten bezig zijn gaan hou-
den.
Wij moeten vaststellen dat marktonderzoek vooraisnog deze boot dreigt te missen.
Toch kan dit uitsluitend een tijdelijke situatie zijn, omdat strategiscbe marketingplan-
ning uiteindelijk weliswaar gebaseerd zal zijn op financi~le gegevens, maar een inte-
gratie vanmarktgegevens in de strategiscbe planning zal in de toekomst onvermijdelijk
zijn en de (bedrijfs)onderzoeker zal bierbij steeds nadrukkelijker op de voorgrond tre-
den.
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Ajbeelding 3. Strategische Planning en Marketing

1980-1990 1990-2000

Strategiscbe Planning Strategiscbe Planning

Financi~le analyse Marktonderzoek

Marketing kosten als Marketing kosten als
kostenfaktor investering in merken

In bet verleden werd in bet kader van strategische planning vooral gewerkt met finan-
ciele dimensies.
De marketinguitgaven zoals reklamebudgetten en promoties werden hierbij voor-
namelijk gezien als kostenfactor en in betzelfde jaar ten laste van de verlies- en win-
strekening gebracbt.
In de jaren ‘90 zullen deze kosten veel meer gezien worden als investeringen, die
noodzakelijk zijn om merken te bouwen en consumerfranchises te behouden.
Marktonderzoek zal bierbij op basis van ad-hoc informatieverzameling of op basis van
scannersdata gegevens moeten aandragen om beleid te toetsen. Mede op basis van deze
maatstaven zal rentabiliteit van marketinginvesteringen moeten worden vertaald in ter-
men van ‘return on investment’, waarbij een korte en een Lange termijn onderscheiden
moet worden.

Eda van de eerste stappen die genomen zullen moeten worden alvorens bet merkartikel
te kunnen waarderen, is een zorgvuldige omschrijving van de factoren die de waarde
van een merk bepalen.

4. HET METEN VAN DE WAARDE VAN HETMERK

Indien deze faktoren bepaald zijn kunnen zij worden gemeten en gefntegreerd in de
strategische analyses.
Fransen en Holzhauer~ zijn over bet meten vrij duidelijk: ‘Elke poging om bet wezen
van bet merkartikel met een zakjapanner in cijfers in formules vast te leggen, eindigt in
een ijskoude zee van wanhoop’ (Citaat).
Het is jammer dat beide auteurs bij bun verder zo uitmuntende analyse van bet feno-
meen ‘merkartikel’ bier, bet voor bet topmanagement belangrijke aspekt van de waar-
dering van bet merkartikel zo lichtvoetig negeren.
De Wet op de Jaarrekening stelt immers dat de balans met toelichting een getrouw en
stelselmatig beeld moet geven van de samenstelling van bet vermogen van een
ondememing op bet einde van bet boekjaar.
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Indien bet bezig van eenmerk tot bet vermogen van de ondememer behoort, is bet in feite
onmogelijk om voorbij te gaanaan de waardering van de merken van de ondememing.
Bij de waardering van bet vermogen van een ondernemer worden immers veelvuldig
cijfers gebanteerd die in absolute sin nooit juist kunnen zijhi Zo worden er o.a. ook
schattingen gemaakt met betrekking tot de omvang van de vervangingswaarde van
vaste aktiva en de snelbeid van de economiscbe veroudering.
Ook dit zijn subjectieveschattingen en op zicbzelf is dit geen enkel bezwaar.
Op grond van taxaties door deskundigen krijgt men op een snelle manier cijfers die nu
eenmaal niet op andere wijze te verkrijgen zijn. E~n ding is duidelijk. Er bestaan geen
alternatieven en de wetgever eist een juist beeld van de ondememing.
Een juist beeld van de onderneming impliceert ten alien tijde dat een aanvaardbaar, zo
goed mogelijk de realiteit benaderend, getrouw beeld van de ondememing sal moeten
worden verkregen.
Het niet waarderen van de waarde van merken is dan een slecht alternatief ten opzicbte
van bet so goed rnogelijk benaderen van de waarde van bet merkartikel~.
Het beboeft verder geen betoog dat bet vaststellen van de waarde van een merk geen
eenvoudige saak is.
Wellicbt zelfs moeilijker dan men in eerste instantie zou veronderstellen. Hiervoor zijn
een aantal duidelijke oorsaken te traceren.
Zo zijn er een aantal verscbillende invalshoeken te onderscbeiden. - -

Marktonderzoekers sullen enerzijds denken aan bet meten van attributen en bet waar-
deren van merken in termenvan schoolcijfers, koopintenties, e.d.

Aan de andere kant sullen bedrijven, die toegang bebben tot verkoopgegevens, geneigd
zija on-i een waafdeoordeel vooral te baseren op scannergegevens en groeimaatstaven
banteren of prijselasticiteiten gaan berekenen.

Accountants zullen geneigd sijn orn de waarde van bet merkartikel vooral te baseren op
cijfers die recbtstreeks nit de balansen kunnen worden afgelezen.
Er is derbalve geen ~nduidige definitie van de waarde van bet merkartikel te geven.
De disciplines zullen elkaar eerst moeten vinden en zal er een goede definitie gemaakt
moeten worden voor de waarde van bet merkartikel.
Allen Baldinger lanceerde onlangs de volgende bruikbare definitie van de waarde van
bet merkartikel9:

‘De waarde van bet merkartikel is de waarde die bet merk toevoegt aan een produkt
waardoor bet merk in staat is op de markt een betere winstmarge of marktaandeel te
bebalen.
Het kan door de kopers van bet produkt en de tussenbandel zowel gezien worden als
een financieel bezit als een combinatie van positieve associaties en gedrag’ (citaat).

In deze definitie kunnen op twee terreinen marktonderzoekgegevens gebruikt worden
orn de waarde van het merk te registreren.
Aan de ene kant zija er de gedragsmetingen die resulteren inverkoop, marktaandelen
en winsten en ann de andere kant sijn daar attitude-componenten zoals bet image.
Beide dimensies kunnen een bijdrage leveren aan de waardering van bet merkartikel.

Het ontwikkelen van een consistent en universeel gedachtenmodel, waarbij gedrag en
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associaties financieel gewaardeerd worden, vormt een toekomstige uitdaging voor de
marktonderzoeker.
Het zou te eenvoudig sijn om een stel formules te ontwikkelen en hiermee de juiste en
te allen tijde geldige formule van de waarde van bet merk te kennen.

Illustratief hierbij is de visie die recentelijk door WPP werd gegeven in baar toelicbting
op bet jaarverslag 10:

‘In 1988, after careful consideration we decided to incorporate the value of the brand
names of J. Walter Thompson in iets balance sheet. This was done on a conservative
basis. It reflects the view that, in bet absence of such revaluation, the balance sheet
would significantly understate the valuaof the Company’s assets’ (citaat).

Er sal derhalve gezocbt moeten worden naar een door alle partijen geaccepteerde
waarderingsgrondslag, die vervolgens door individuele partijen genuanceerd kan wor-
den.

5. MOMENTENWAAROP HET VASTSTELLEN VAN DE
WAARDEVAN HETMERKARTIKEL VAN BELANG IS

De waardering van bet merk sal in drie situaties van belang sijn.
1. Bij fusies en bedrijfsovernamen
2. Bij de strategiscbe besluitvorming m.b.t. de produktontwikkeling
3. Bij de vaststelling van marketingbudgetten

Ad I. Bij fusies en bedrijfsovemamen

Bij fusies of bedrijfsovernamen sal de waarde van het merk een rol spelen bij de
beslissing of men zich een positie op de nieuwe markt sal willen verwerven door mid-
del van toetreden op de markt of dat men ertoe overgaat een bedrijf over te nemen.
Dit is in principe een afweging tussen de kosten om op eigen kracbt toe te treden tot de
markt versus de kosten om een bestaand bedrijfover te nemen.
Is eenmaal de beslissing gevallen om een bedrijf over te nemen, dan sal de waarde van
bet merk of de waarde van de merken een rol spelen bij de selektie van mogelijke kan-
didaten en bij de vaststelling van bet bedrag dat uiteindelijk voor de overname-kandi-
daat betaald sal moeten worden.

Ad 2. Bij produktontwikkeling

Bij produktontwikkeling komt men veelvuldig voor lie keuse te staan of men bet
nieuwe produkt als separaat merk op de markt moet brengen of dat men gebruik kan of
moet maken van een merk dat reeds door de fabrikant Op de markt wordt gebracht.
Een waardering van de waarde van de bestaande merken en een inschatting van de
mogelijkheid om een deel van die waarde over te brengen naar de waarde van bet
nieuwe merk, impliceert in feite dat er een beslissing genomen moet worden m.b.t. een
investering van marketingbudgetten en dit vraagt om zorgvuldige afweging van kosten
versus opbrengsten.
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Ad 3. De vaststelling van marketingbudgetten

Dit impliceert tevens dat wanneer besloten is een merk verder uit te bouwen en der-
halve te investeren, een financi~le evaluatie noodzakelijk is. Dit teneinde te bepalen
welke marketinguitgaven, zoals b.v. aan reklamebudgetten en promotiebeboeften, bet
meest effektieve instrument vormen om de waarde van bet merk verder te doen toene-
men.
Het is goed indien wij ons hierbij, ten beboeve van de rol van bet marktonderzoek,
realiseren dat de waarde van het merk is opgebouwd uit vijfonderliggende componen-
ten die ieder op bun beurt weer onderdeel kunnen vormen van ondersoek.

1. De naam/handelsmerk
2. De produktkwaliteit
3. De reklame-uitingen
4. De promotie -

5. De prijs

De waarde van bet merk bestaat derhalve uit een combinatie van een aantal onder-
liggende waarden en m.b.t. de mogelijkbeden om middels marktonderzoek ieder van
die waarden te waarderen, sal nader ondersoe7k moeten plaatsvinden. Vast staat wel dat
de accenten binnen bet marktonderzoek sullen verscbuiven.

Albeelding 4. Dc groei van het strategische belang in de negentigerjaren

1980-1990 — 199tY-2000

Tactiscb Strategisch

Naam/handelsmerk Naamtesten Merkwaarderingsmeting

Produktkwaliteit Kostenreduktie Produktverbetering

Reklame Impact-meting Kwaiiteit van de
reklame-uiting

Promotie -- Prijs en handels-
promoties

Merkbeeldondersteundende
promoties

Prijsstelling -~ Prijskopers Trouwe kopers -

In plaats van alternatieve namen van nieuweprodukten of range-uitbreidingen te meten
zal de strategis7che onderzoeker van 1990 de waarde meten die bet merk toevoegt aan
bet produkt.
De ondersoeker van 1990 sal geen paired produkten meer met elkaar vergelijken, maar
sal de waarde schatten van een verbeterde produktkwaliteit. De onderzoeker van 1990
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zal minder gefnteresseerd sijn in impact van een TV-commercial en meer gefnteres-
seerd zijn in bet vaststellen van de kwaliteit van advertentie-uitingen.
In de jaren 1990 sal de onderzoeker minder aandacbt besteden aan bet relatief gemak-
kelijk meten van prijs- en promotie-effekten en meer aandacht besteden aan bet com-
plexere terrein van bet vaststellen van de waarde die een promotie-aktiviteit toevoegt
aan de waarde van bet merk.
De ondersoeker van 1990 sal sijn aandacht niet concentreren op bet vaststellen op bet
aantal nieuwe kopers dat een prijsaktie tot gevolg heeft, maar sal vaststellen hoeveel
geld gefnvesteerd moetenworden in een grotere omvang van bet trouwe kopersbestand.

6. CONCLUSIE

Het is seer onwaarschijnlijk dat de theorievorming rondom merkwaardering eindelijk
sal resulteren in een ~6nduidigemaatstaf, die uitgedrukt kan worden in een geldwaarde.
De waarde van bet merk sal eerder gesien kunnen worden als een bedrag wat gelegd
kan worden naast de waarde van bet marktaandeel en naast de waarde van de winst van
bet afgelopen jaar en de winstverwachting voor de komende jaren.
Uiteindelijk sal de waarde die Coca Cola toekent aan bet merk Pepsi erg verschillen
van de waarde die General Motors of Unilever toekent aan de waarde van bet merk
Pepsi. Dit omdat de bijdrage van bet Pepsi-merk aan de bedrijfswinst bij een eventuele
(vermoedelijk tbeoretische) aankoop van dat merk wesenlijk sal verschillen.
De waarde van bet merk is derbalve afbankelijk van de doelstelling van de onderne-
ming.

Het is meer dan waarschijnlijk dat de kennis m.b.t. bet meten van de waarde van bet
merk sich sal ontwikkelen tot een aantal algemeen geaccepteerde uitgangspunten of
wellicht modellen, waarin iedere variabele gewaardeerd kan worden in het licbt van
sijn speciale applicatie.
Het is tevens aannemelijk dat de waarde van bet merk meer te maken sal hebben met
strategische planning dan met bet feitelijke marktaandeel en de ontwikkelingen hierin.

Het stijgend belang dat gehecht gaat worden aan bet meten van de waarde van bet
merkartikel impliceert dat er nieuwe wegen gevonden sullen moeten worden om con-
sumentengegevens te combineren met verkoopgegevens.
Marktonderzoekers kunnen bier bet voortouw nemen omdat velen van ben zowel aan
de bedrijvenkant als aan de bureaukant in hoge mate aanleg hebben om strategisch te
denken.
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6. De banksector en de media;
geholpen en ongeholpen perceptie en preferentie*

J.C. HOEKSTRA EN P.S. ZWART

* De auteurs danken P. Vijn van het Lester Wunderman Instituut en M. Vriens van de Econo-
mische Faculteit RuG voor hun inbreng in dit onderzoek.

SAMENVATITING

Hoe media door besluitvormers bij banken ten opzichte van elkaar worden gepercipieerd, kan
middels de ongeholpen waardering (waarbij de respondenten geen criteria krijgen voorgelegd)
niet goed worden achterhaald. De belangrijkste uitkomst van de geholpenwaardenng (waarbij de
respondenten moeten scoren op aangereikte criteria in de vorm van dertien stellingen) is dat de
media worden gepercipieerd op grond van drie dimensies: de effectiviteit van het medium, lage
kosten, aismede imago/naambekendheid/geen irritatie. Direct mail scoort relatief hoog op de
eerste twee factoren en laag op de derde. Bovendien is er een cluster respondenten dat de media
direct mail en telefoon prefereert.

1. PROBLEEMSTELLING

I.]. Banken en direct mail

Direct marketing (waarvan direct mail deel uitmaakt) is met name de laatste jaren sterk
in opkomst. Als gevoig van de tendens tot individualisering en het toenemend gebruik
van nieuwe informatietechnologie~n moeten en kunnen produktaanbod en mediakeuze
steeds beter worden afgestemd op wensen van specifieke doelgroepen. Illustratief is de
stijging van het aandeel van de rechtstreekse reclame in tie totale reclamebestedingen in
Nederland: van 25% in 1980 naar 30% in 1988 (VEA (1989)).
Ook in de bankwereld is het gebruik van direct marketing toegenomen (Rosenfield
(1989)). Dit is toe te schrijven aan veranderingen in de tijd die consumenten beschik-
baar hebben om te winkelen (inclusief het ven-ichten van bankzaken), aismede aan
technologische veranderingen: de computertechnologie heeft een significante invloed
gehad op de mogelijkheden voor het opbouwen en onderhouden van grote databestan-
den en voor het hieraan ontlenen van specifieke adreslijsten. Verder zijn kostenbeheer-
sing en kosten-efficiency twee sleutelfactoren in de ontwikkeling van direct marketing
bij banken (zie bijvoorbeeld Oggenfuss (1989)).
Gedurende het jaar 1989 is door de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen, in samenwerking met het Lester Wunderman Instituut te Amsterdam, een
onderzoek uitgevoerd naar de rol van direct mail binnen de marketingactiviteiten van
banken. In navolging van Pettit (1987) kwam deze studie voort uit de wens om inzicht
te verkrijgen in:
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— de wijze waarop banken direct mail percipi&en;
— de sterke en zwakke punten van direct mail in vergelijking met andere media;
— de wijze waarop en de reden waarom direct mail wordt gebruikt door banken.
Dit onderzoek concentreert zich op de produktcategorie~n spaar- en leenprodukten voor
de consumenterimarkt; de zakelijke markt wordt derhalve buiten beschouwing gelaten.

1.2. Metliode ~‘anonderzoek

Het onderzoek is in twee fasen ingedeeld, te weten een kwalitatief deel en een kwanti-

tatief deel.
Kwalitatief onderzoek: aan de hand van persoonlijke (expert-)interviews bij tien beslis-
sers op voorrtamelijk hoofdkantoren van banken in Nederland is getracht zicht te krijgen
op de rol van direct mail binnen direct marketing. De belangrijkste resultaten van deze
fase van het onderzoek betreffen een overzicht van tien relevante media, dertien criteria
die van belang zijn bij de keuze van een medium en het inzicht dat de gesprekken ann de
hand van een concreet produkt en een concrete doelgroep moesten worden gevoerd.
Deze resultaten zijn gebruikt als Invoer’ voor de tweede fase van bet onderzoek.

Kwantitatiefonderza?2k: op basis van de resultaten van de eerste fase is een tweeledige
vraagstelling voor hetkwantitatieve onderzoek geformuleerd:
1. Wat is de kennis van en het oordeel over direct mail in de banksector?
2. Hoe wordt direct mail ten opzichte van de andere media gepercipieerd en geprefe-

reerd?
Teneinde op deze vraagstellingen antwoorden te vinden, zijn vraaggesprekkengevoerd
met functionarissen die beslissingsbevoegdheid hebben ten aanzien vnn het inzetten
van verschillende media, dan wel hierover een advies/oordeel kunnen geven. Omdat de
kleine bankkantoren vermoedelijk (zeer) weinig aan direct marketing uitgeven, zijn uit-
sluitend bankkantoren met meer dan 20 werknemers in de beschouwing betrokken.
Het steekproefkader bestaat uit alle banken in Nederland met meer dan 20 werknemers.
Deze verzameling omvat ruim 900 banken. Buitenlandse banken met ~Iechts ~n yes-
tiging in Nederland zijn buiten beschoitwing gelaten. De steekproef uit deze populatie
is op getrapte wijze getrokken: er is een zestal regio’s geselecteerd waar de vraagge-
sprekken zijn gevoerd. Ret aantal in deze regio’s gevestigde bankkantoren bedraagt
1667Hieruit is een steekproef getrokken van 100 bankkantoren. Bij het samenstellen
van de steekproef is uitgegaan van een evenredige verdeling over de verschiLlende ban-
ken, waarbij rekening is gehouden met bet nantal vestigingen per bank. Met betrekking
tot de representativiteit van de steekproef kan worden vermeld dat ten aanzien van de
variabele ‘bank’ de RABO-banken iets zijn oververtegenwoordigd en de ABN-banken
ondervertegenwoordigd. Met betrekking tot de variabele ‘regio’ blijkt dat de regio
Zuid/Oost is over- en West ondervertegenwoordigd.
Zoals vermeld kwam uit bet kwalitatieve onderzoek naar voren dat de in de vraagge-
sprekken te ~stellen vragen zo concreet mogelijk moesten worden gemaakt om de een-
duidigheid van de antwoorden te waarborgen. De gesprekken zijn dan ook gevoerd ann
de hand van een, door de respondent zeif nan te dragen, spaar- of leenprodukt, dat in de
voorgaande 24 maanden door de bank op de markt is gebracht. Wanneer de respondent
geen produkt kon noemen is uitgegaan vaneen spaarhypotheek.
De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen: vragen met betrekking tot achtergrondvaria-
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helen (zoals de bevoegdheden van de respondent, gegevens omtrent de bank in kwescie
e.d.), vragen met betrekking tot de kennis van en het oordeel over direct mail en vragen
met betrekking tot de perceptie en preferentie van direct mail ten opzichte van de
diverse media. In dit artikel wordt ingegaan op het derde onderdeel. Voor de resultaten
van de andere delen van dit onderzoek wordt verwezen naar Hoekstra en Zwart (1990).
Met betrekking tot de invulling van het derde onderdeel is gekozen voor een zo com-
pleet mogelijke benadering wat betreft het meten van percepties en preferenties ten
aanzien van de gehanteerde media. Deze media zijn opgenomen in bijlage 1. Via de
anchor-point’methode (zie onder andere Zwart (1989)) moest de respondent de media
op basis van etgen’ criteria met elkaar vergelijken. Aan de respondent werden de me-
dia stuk voor stuk als ‘anchor-point’ voorgelegd. De respondent moest de overige
negen media rangordenen naar de mate waarin hij ze voor het maken van reclame voor
het gekozen produkt op het ‘anchor-point-medium’ vindt lijken.De criteria werden niet
door de interviewer aangedragen. Dit wordt hier de ongeholpen waardering van de
media genoemd. Deze benadering is in MDS-onderzoek als eerste stap gebruikelijk (zie
bijvoorbeeld Green et al. (1989)). Vervolgens werd de respondent gevraagd elk medi-
um op een 7-puntsschaal te beoordelen aan de hand van dertien stellingen (zie bijlage
2). Ook deze stellingen komen voort uit de, in de kwalitatieve fase gevoerde expert-
interviews. De criteria werden nu wel door de interviewer aangedragen. Langs deze
weg kunnen de media indirect met elkaar worden vergeteken. Dit wordt aangeduid als
de geholpen waardering. Ten slotte werd de respondent gevraagd de media in rangorde
van preferentie te plaatsen. De respondent kreeg hiervocr een globaal criterium aange-
reikt, namelijk: ‘...de mate waarin u ze persoonlijk het meest geschikt vindt voor het
communiceren van het gekozen produkt naar de doelgroep’.
De hypothese luidt dat de geholpen en ongeholpen percepties van de tien media van
elkaar verschillen. Uit het vooronderzoek is namelijk gebleken dat de kennis omtrent
de elementen uit de promotionele mix ten behoeve van het communiceren van bank-
produkten naar consumenten te wensen overlaat. Ret afwegingsproces met betrekking
tot het inzetten van een bepaald medium (of van meerdere media) voor een bepaald
produkt gericht op een bepaald segment vindt niet altijd even weloverwogen plaats. Dit
zou impliceren dat de respondenten wel eens moelte kunnen hebben met het onge-
holpen vergelijken van tien mm of meer alternatief inzetbare media. Vandaar dat de
derde vraag van het onderzoek nader wordt geconcretiseerd in de volgende drie subvra-
gen, uit te werken in paragraaf 2 en 3:
1. Hoe worden de media, waaronder direct mail, door de beslissers van banken in
Nederland geholpen en ongeholpen ten opzichte van elkaar gepercipieerd?

2. Welke achterliggende criteria (dimensies) worden door de beslissers van banken in
Nederland bij deze percepties gehanteerd?

3. Welke preferenties hebben de beslissers van banken in Nederland voor de diverse
media?

Na de beantwoording van deze subvragen worden in paragraaf 4 de ongeholpen en de
geholpen waardering op de volgende punten met elkaar vergeleken:

— de ongeholpen en geholpen positionering van de media;
— de achterliggende criteria die zijn gebruikt bij de ongeholpen en de geholpen

positionering van de media ten opzichte van elkaar;
— de mogelijkheid preferenties van respondenten middels ideaalpunten goed weer te
geven in deze ongeholpen en geholpen positionering.

In paragraaf5 tenslotte worden enkele implicaties van dit onderzoek vermeld.
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2. PERCEPTIES EN PREFERENTIES:

DEONGEHOLPEN WAARDERING

2.1. Inleiding

In deze paragraaf wordt de ongeholpen waardering van de verschillende media behan-
deld. In paragraaf 2.2 wordt een stimulusconfiguratie gevormd van de tien media met
behulp van het computerprogramma KYST. In deze stimulusconfiguratie worden in
paragraaf 2.3 de stellingen en in paragraaf 2.4 de preferenties in de vorm van ideaal-
punten gep]aatst. Hierbij wordt van de programma’s PROFIT en PREFMAP gebruik
gemaakt (zie Green et al. (1989)):

2.2. Dc ongeholpen mediaruimtemet behuip van KYST -

Zoals vermeld wordt in de vragenlijst aan de respondenten gevraagd een rangorde aan
te geven die de mate van afnemende gelijkenis weergeeft tussen de media. Hierbij
wordt ~n medium gebruikt als referentiekader ten opzichte waarvan de andere media
worden gerangschikt (anchor-point methode). Deze procedure wordt gevolgd voor alle
media zodat per respondent een tien-bij-tien niet symmetrische matrix ontstaat, die als
invoer voor her KYST-programma fungeeiTh Omdat de data zijn verzameld op basis
van de anchor-point methode mogen alleen gegevens binnen een nj van de ingevoerde
matrix worden vergeleken. Er is dus sprake van een rij-conditionele matrix. Het doel
van deze fase van het onderzoek is het vinden van een (sub)groep van respondenten die
een goed interpreteerbare stimulusconfiguratie met een lage stress oplevert. De resulta-
ten van de analyse met de subgroep(en) kunnen dan verder worden gebruikt voor de
PROFIT-en PREFMAP-analyse (zie de paragrafen 2.3 en 2.4).
Voor het vindea van een groep met een aanvaardbare configuratie zijn de volgende
stappen doorlopen:

STAP 1. Allereerst is geprobeerd met de gegevens van de gehele groep een configo-
ratie te vormen. Er ontstond een configuratie met een onaa~vaardbaar hoge stress in
twee dimensies (>0.30). We gebruiken hier de twee- dimensionale oplossing, omdat
de vuistregel ((aantal stimuli - 1)14) niet meer dimensies toestaat. Bovendien levert een
oplossing in drie dimensies niet veel betere resultaten op enis een twee-dimensionale
oplossing beter interpreteerbaar. Er kan een tweetal redenen worden genoemd als
gevoig waarvan de stresswaarde van de gehele groep zo hoog uitvalt. Ten eerste kun-
nen de respondenten de media op basis van verschillende_ criteria beoordelen. Ten
tweede is het mogelijk dat de taak om de media te rangordenen te moeilijk is. Dit kan
voor een deel gelegen hebben aan de anchor-point methode. Nader onderzoek is
gewenst omtrent de invloed van de dataverzamelingsmethode (anchor-point versus
paired comparison) op het eindresultaat.

STAP 2. Vervolgens is voor alle honderd respondenten afzonderlijk een configuratie
gevormd. Del ~ti’~ss-waardevan deze individuele configuraties liep van rninder dan 0.05
tot maximnal 020 en was dus veel lager dan die van de totale groep. Dit impliceert dat
de groep inderdaad heterogeen is ten aanzien van de ongeholpen waardering van de
tien media. Uit de afzonderlijke configuraties blijkt wel dat de volgende media relatief
vaak bij elkaar geplaatst zijn:
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— televisie en radio,
— tijdschriften en landelijke dagbladen met responsmogelijkheid,
— direct mail en telefoon.
Sponsoring blijkt vaak ver van de overige media verwijderd te liggen. Op basis van
deze resultaten kan tevens worden geconcludeerd dat voor een dee] van de responden-
ten de taak om de media te rangordenen te moeilijk is gebleken. Deze respondenten
worden verder niet in de analyse betrokken.

STAP 3. Ten slotte is geprobeerd om een subgroep te vinden met een goed interpreteer-
bare configuratie en een acceptabele stress. Daarbij is een drietal wegen bewandeld:
1. Selectie van respondenten met een lage stress. Ret bleek dat vrij veel van de in
totaal veertig respondenten met een hele lage stress in twee dimensies (<0.05) een
gedegenereerde oplossing te zien gaven: een configuratie van media, waarbij ver-
schillende media op elkaar geplaatst werden. Deze respondenten zijn niet verder in
de analyse betrokken.

2. Selectie van respondenten met een lage stress en op elkaar lilkende configuraties.
Het doel hiervan was het vinden van configuraties die op elkaar lijken, waardoor de
stress van elke subgroep lager kon zijn dan die van de groep als geheel. Er zijn
negen groepen samengesteld. Hiervoor zijn onder andere de volgende criteria
gebruikt:
— Zijn dezelfde mediagroepen te herkennen (bijvoorbeeld direct mail bij telefoon,

en tijdschriften bij landeLijke dagbladen met respons, televisie bij radio)?
— Liggen dezelfde media aan de buitenkant van de configuratie?
— Liggen dezelfde media ver van de overige media verwijderd?
De analyse met KYST op elk van de negen groepen geeft echter geen bevredigend
resultaat. De stress in twee dimensies ligt voor alle groepen tussen de 0.20 en 0.35.
Deze stress is te hoog.

3. Selectie van deskundigen op basis van een aantal achergrondvariabelen.
Een deskundige wordt omschreven als een beslisser van een groot hoofdkantoor met
veel beslissingsbevoegdheid met betrekking tot direct mail. Deze omschrijving
resulteerde in een groep van 21 respondenten, waarvan er ~n afviel vanwege het
onjuist invullen van de similarity-matrix. De configuratie van media op basis van
deze twintig respondenten heeft in twee dimensies een stress van 0.21 en is weerge-
geven in figuur 1. Uit deze figuur kan worden afgeleid dat direct mail dicht bij tijd-
schriften, landelijke dagbladen met responsmogelijkheid en telefoon ligt, radio dicht
bij televisie en sponsoring vervan andere media verwijderd is.
Ook enkele andere variabelen zijn gebruikt om een groep deskundigen te defini~ren,
zoals hun kennis met betrekking tot de definitie van direct mail. Deze groepen ver-
toonden evenwel geen betere oplossing dan de zojuist beschreven groep van twintig
respondenten.
De dimensies uit figuur I kunnen als volgt worden gefnterpreteerd:
Ie dimensie: directe versus indirecte communicatie
2e dimensie: communicatie via pers versus ether.

Omdat er sprake is van een relatief hoge stress-waarde moet dit resuLtaat met
voorzichtigheid worden geYnterpreteerd. Opmerkelijk is evenwel dat een groep
deskundigen niet veel verder komt dan het onderscheiden van de media op een tweetal
zeer triviale dimensies. Een volstrekte leek op het gebied van het inzetten van
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Fignur1. Confi~frJfte vanmedia op basis van de deskundigen (zie bifiage 1. pag. 81)

media ten behoeve van de communicatie zou waarschijnlUk tot een vergelijkbaar
resultaat zijn g~komen. We ornschrijven dit dan ook als een ‘lekenresultaat’.
In de volgencle paragraaf wordt getracht met behulp van PROFIT-analyse de dimen-
sies te benoemen op basis van de onderscheiden 13 variabelen.

2.3. Het benoemen van de assen inde driedimensionale ,nediaruimte met PROFiT

Om tot een benoeming van de assen te komen is in eerste instantie eentweedimen-
sionale oplossing onderzocht. In deze oplossing blijkt de plaatsing van veel stellingen
niet optimaal; een eenduidige benoeming van de assen is hierniet mogelijk. Daarom is
vervolgens een driedimensionale oplossing onderzocht. Over het algemeen stijgen de
R-waarden van de stellingen (die de correlaties tussen de media en de stellingen
weergeven) door het toevoegen van een dirnensie. De R-waarde van de stellingen A en
J daa~t door het toevoegen van een dimensie. De R-waarde van de stelling M blijkt ook
in drie dimensies onvoldoende. Dit is te verklaren door de lage score van deze stelling
op de derde dimensie. De R-waarden van de stellingen G7H en L worden in drie
dimensies we] hoog (>0.70). Zoals in figuur 2 te zien is hebben deze stellingen een
hoge score op de derde dimensie. Figuur 2 is opgenomen om na te gaan of een driedi-
mensionale oplossing een betere benoeming van de assen mogelijk maakt. In deze fi-
guur loopt de eerste dimensie van linksvoor naar rechtsachter, de tweede dimensie van
rechtsvoor naar linksachter en de derde dimensie van boven naar beneden. De stellin-
gen zijn weergegeven door een open vierkantje. Deze open vierkantjes staan op de
plaats waar de stelling-vector de bol met middelpunt (0,0,0) en straal I snijdt. De
stellingen zijn dus weergegeven als vectoren vanuit (0,0,0) en door de open vierkantjes.
De media zijn weergegeven als punten. De kruisjes staan voor projecties van de stellin-
gen en de media op het platte v]ak (score-op de derde dimensie is nul). De lengte van
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de gebroken lijn tot de punt of het open vierkantje geeftweer wat de score van het des-
betreffende medium of stelling op de derde dimensie is. De doorsnede van de cerder
genoemde bol en dit platte viak is weergegeven doormiddel van eencirkel.

Uit de figuur blijkt dat de stellingen A en B (de effectiviteit van het medium wat betreft
bet bereiken van een specifieke doelgroep en de mate waarmn de inhoud van de
reclameboodschap via dit medium overkomt) een hoge score op de eerste dimensie en
een lage score op de tweede en derde dimensie hebben. Uit de daling van de R-waarde
van de eerste stelling blijkt dat deze stelling in de nieuwe driedimensionale configuratie
minder goed te plaatsen is. De stellingen A en B komen in aanmerking voor de
benoeming van de eerste dimensie. Er blijken nog meer verschillende stellingen langs
de eerste dimensie te liggen, maar deze hebben ook een component in de andere
dimensies. De benoeming van deze as blijft dus moeilijk.
In de tweedimensionale oplossing leek stelling K (het medium moet worden gebruikt
in combinatie met andere media) belangrijk te zijn voor de benoeming van de tweede
dimensie. Door het toevoegen van een derde dimensie verandert het beeld dusdanig,
dat stelling K minder belangrijk is voor die benoeming. Stelling K heeft namelijk een
vrij grote component op de derde dimensie (zie figuur 2) en kan dus niet alleen

Figuur2. PROFiT in drie dimensies
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gebruikt worden voor de benoeming vande tweede dimensie.
Als conclusie geldt dat het benoemen van de assen ook in de driedimensionale oplos-
sing niet goed rnogelijk blijkt. Met enige reserve zou de eerste dimensie in deze oplos-
singkunnen wordenbestempeld als de effectiviteits/kosten-as.

2.4. Dc deskundigjen in de mediaruimtemet behuip van PREFMAP

Ret PREFMAP-programma plaatst preferenties van respondenten in een stimulus-
ruimte. De invoer van het programma bestaat uit de co6rdinaten van de stimuli in een
k-dimensionale ruimte en de volgorde van de stimuli die overeenkomt met de preferen-
tie van de respondenten. Ret programma bestaat uit een viertal fasen. Voor de interpre-
tatie van de resultaten wordt alleen gebruik gemaakt van fase III, waarin voor iedere
respondent een ideaalpunt wordt gevormd, zodanig dat de afstanden van de stimuli tot
dit punt zo goed mogelijk overeenkomen met de ingevoerde preferenties. Dit heeft de
volgende redenen:
1) Ret beeld dat ontstaat bij het analyseren van de mate van significantie (F-waarden)

en de hoogte van de co~elatieco~ffici~nten (R- waarden) is voor fase III beter dan
voor fase IV, waarin voor iedere respondenteen vector wordt gevormd.

2) Een bijkomend voordeel van fase III is dat een figuur met ideaalpunten gemakkelij-
ker te interpreteren is dan een figuur met vectoren.

Figuur3. Posit(onering van de deskundigen
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Figuur 3 toont de resultaten van PREFMAP, waarbij de in paragraaf 2.2 gevonden
tweedimensionale KYST-oplossing als uitgangspunt is gebruikt. Als toelichting bij
deze figuur dient te worden vermeld dat drie respondenten een te lage F-waarde hebben
bij een significantieniveau van 5%. Deze respondenten zijn aangegeven met ‘-‘. De
overigen zijn aangegeven met ‘+‘. Van twee respondenten Liggen de ideaalpunten
buiten de figuur in het eerste kwadrant.

Uit figuur 3 kan het volgende worden afgeleid:
— Ret gemiddelde ideaalpunt, aangegeven met een open vierkantje, ligt het dichtst bij

directmail.
— Er zijn geen clusters van respondenten die rond ~n van de media liggen.
— Er is een groep respondenten met een relatief hoge score op de eerste dimensie en

een gemiddelde score op de tweede dimensie, die niet wordt bediend door de tien
media. Omdat het benoemen van de assen problemen oplevert, kan moeilijk worden
aangegeven hoe het medium emit moet zien dat die groep kan bedienen. De groep
ligt tussen directmail en t.v. in.

— Point of sale reclame en sponsoring worden door de respondenten weinig geprefe-
reerd.

De ideaalpunten van de meeste respondenten blijken redelijk goed te kunnen worden
weergegeven in de media-configuratie. De meeste voorkeur gaat uit naar de media
direct mail, landelijke dagbladen met responsmogelijkheid, regionale kranten en in
mindere mate ook telefoon. De media sponsoring en point of sale worden het minst
geprefereerd. Idealiter zou er een medium gepositioneerd moeten worden in de
‘vijfhoek’ direct mail, telefoon, televisie, regionale krantenen landelijke dagbladen met
responsmogelijkheid.

3. PERCEPTIES ENPREFERENTIES:

DE GEHOLPENWAARDERJNG

3.1. Degeholpen mediaruimte

In deze paragraaf worden de tien media op indirecte wijze ten opzichte van eLkaar ge-
positioneerd. Hun positionering vindt namelijk plaats op basis van de scores op de der-
tien stellingen. De geholpen mediaruimte is verkregen met behulp van de MAPO-tech-
niek (Merken en Advertentie POsitioneringsonderzoek; Analyse B.V. (1987)).
Alvorens de MAPO-techniek te beschrijven wordt een onderscheid gemaakt in het
analyseren van geaggregeerde versus gedisaggregeerde gegevens.
In dit onderzoek heeft elke respondent (N) elk medium (in) op elke stelling (s) ge-
scoord. Er is dus sprake van een matrix met drie ingangen (N, m en s). Om deze matrix
met behulp van factoranalyse te kunnen analyseren zijn twee wegen bewandeld (zie
ook Wierengaen Van Raay (1987)):
a. Maak gebruik van de individuele respondent gegevens: het gedisaggregeerde niveau.
De matrix met drie ingangen moer worden ‘getransformeerd’ tot een voor factoranalyse
noodzakelijke matrix met twee ingangen. Dit vindt plaats door de (m bij s) matrices
van alle respondenten ‘onder elkaar’ te plaatsen. Er ontstaat dan een datamatrix van (N
x m) bij s. Op deze datamatrix wordt vervolgens factoranalyse roegepast.
b. Ret geaggregeerde niveau. Bij deze benadering wordt over de respondenten geag-
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gregeerd. Er ontstaat een m x s-matrix met in de cellen de gerniddelde scores van de
honderd respondenten.
In deze paragraaf worden alleen de uitkomsten van de eerstgenoemde benadering be-
sproken (zie voor de resultaten van de geaggregeerde benadering Roekstra, 1990).
Hierbij wordt per medium zowel het gemiddelde als de variantie berekend. Er valt dan
na te gaan in hoeverre media op basis van hun varianties elkaar in de factorenruimte
gedeeltelijk overlappen.
De MAPO-techniek is een op factoranalyse gebaseerde techniek die op basis van de (N
x m) bij s matrix nagaat of er onderliggende dimensies op basis van de verzameling cri-
teria (stellingen) zijn aan te wijzen. Via varimax- rotatie wordt naar goed te benoemen
factoren gezocht. De factoranalyse levert voor iedere respondent een factorscore per
factor op. Aangezien elke persoon meerdere-media moet beoordelen (in dii onderzoek
tien), zijn er per persoon meerdere factorscores beschikbaar, namelijk ~n per factor en
per medium. Ret is dus mogelijk zowel de gemiddelde factorscore als de variantie per
medium uit te rekejien. Vervolgens worden de media (op basis van hun factorscores) in
de factorenruimte geplaatst. Dit resulteert in een positionering van de media op basis
van een beperkt aantal relevante factoren (dimensies). Er wordt inzicht verkregen in de
onderlinge verschillen met betrekking tot het image van de media. De MAPO-techniek
is zowel voor alle honderd respondenten als voor de twintig deskundigen uitgevoerd.
Omdat de resultaten nagenoeg met elkaar overeenstemmen wordt alleen de media-
ruimte van de twintig respondenten besproken. Hierdoor kunnen de resultaten met die
uit paragraaf2 worden vergeleken.

Tabel 1. Factorladingen (zie bijiage 2. pag. 81)

factor 1 factor2 factor3

stelling A
stelling B
stelling D
stelling C
stelling F

0.84
0.83
0.82
0.81
0.52

0.11
0.13
0.28
0.t8
0.38 2

0:02
016
-0120
0.17
01316

stelling G
stelting H
stelling I
stelling E

0.06
0.10
0.29
0.3i

-- 0.85
0.83
0.80
0.54

i

ii

-0.14
0120
-0107
-0.01

stellingL
stelling M
stelling J
stelling K

-

- -

0.17
0.19
0.29
-0.13

-0.12
0.01
0.04
0.07

-

0.83
0.82
-0.55
0.48

De dertien criteria kunnen tot drie factoren worden teruggebracht, waarbij de ver-
klaarde variantie 62,9 % is. Na varimax-rotatie kunnen de factoren als volgt worden
benoemd (zie tabel 1):
Factor 1: de effectiviteit van hetmedium;
Factor2: lagekosten;
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Factor 3: imago/naambekendheid/geen irritatie.
Vervolgens worden de media geplaatst in de factorenruimte. In de figuren 4 en 5 staan
de media gepositioneerd op basis van respectievelijk hun factorscores op de factoren I
en 2, en I en 3. In tegenstelling tot de KYST- en PROFIT-analyses bij de ongeholpen
waardering vindt nu in &~n keer de positionering van ije media en de benoeming van de
assen plaats.
De volgende conclusies kunnen worden getrokken:
I. Direct mail en telefoon worden ten opzichte van de factoren effectiviteit van hetme-
dium en lage kosten nagenoeg hetzelfde gepercipieerd. Dit blijkt onder meerdoordat
de cirkels in figuur 4 die de posities van direct mail en telefoon weergeven, elkaar
overlappen. Beide media scoren op beide dimensies hoger dan de andere media.
Telefoon ligt iets extremer dan direct mail. Ten aanzien van de derde dimensie (ima-
go/naambekendheid/ geen irritatie) scoren direct mail en vooral telefoon erg laag.
Deze media roepen dus irritatie op en zijn niet geschikt om het imago c.q. de naam-
bekendheid van een bedrijf/produkt te communicenm.

2. Radio, landelijke dagbladen zonder responsmogelijkheden en vooral sponsoring sco-
ren op de dimensies 1 en 2 laag. Men vindt ze dos niet effectief en niet goedkoop.
Voor het communiceren van het imago enz. scoren ze iets boven bet gemiddelde,
met gunstige uitzondering voor landelijke dagbladen zonder responsmogelijkheden.
Ret is opvallend dat dit laatste medium op de dercle dimensie gunstiger scoort dan
de radio. Ret medium radio neemt over bet algemeen toch een niet al beste positie
in.

lage kosten

effectiviteit

Figuur 4. De mediain relatie tot defactoren I en 2 (ne bijlage 1. pag. 81)
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3. T.v. wordt als erg duur ervaren, maar we] geschikt om het imago enz. te commu-
niceren.

4. Het medium regionale kranten is niet zo effectief, maar wel goedkoop. Op de derde
dimensie scoort bet gemiddeld.

5. Landelijke dagbladen met responsmogelijkheden, tijdschriften en point of sale
scoren mm of meer op alle dimensies gemiddeld. Ret medium tijdschriften wordt
nog we] als vrij effectief beoordeeld. Algemeen kan worden geconcludeerd dat de
deskundigen nu we] in staat zijn om de media op basis van drie relevante factoren
van elkaar te onderscheiden.

imago

effectiviteit

Figuur S. De media in retatie tot defactoren I en 3

3.2 De deskundigen in de geholpen ruimte

Via de MAPO-methode is een geholpen mediaruimte gecre~erd. In deze ruimte is het
mogelijk om via bet programma PREFMAP de twintig deskundigen te plaatsen. De
invoer voor PREFMAP is dus niet (zoals in paragraaf2) de uiivoer van KYST, maarde
uitvoer van de MAPO-analyse. Om de resultaten met die uit paragraaf 2.4 te kunnen
vergelijken beperken we ons tot de tweedimensionale fa&tor~plossing. Evenals in para-
graaf 2.4 bet geval was blijkt ook no dat het ideale-puntenmodel een iets betere oplos-
sing biedt dan het vectormodel. Alleen de respondenten die goed in de ruimte kunnen
worden geplaatst zijn weergegeven in figuur 6 (14 respondenten).
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lage kosten
-it -~

effectiviteit

Ftguur 6. De deskundigen in de geholpen mediarutmte

Uit deze figuur valt bet volgende af te Leiden:
1. Rondom de media direct mail (1) en telefoon (10) ligt een cluster van zeven respon-
denten.

2. De media regionale kranten, landelijke dagbladen zonder responsmogelijkheid,
sponsoring en radio bedienen geen van de twintig deskundigen.

3. Er blijkt een vrij grote groep respondenten (6) te zijn die niet door een medium be-
diend wordt. Deze groep ligt tussen de media direct nail en t.v. in en rechts van Ian-
delijke dagbladen met responsmogelijkheden en tijdschriften. Deze groep vraagt
eigenlijk om een medium dat wel effectief is, maar wat betreft de kosten niet te duur
is. Een medium dus dat de voordelen van direct mail en telefoon versus die van t.v.
kan combineren. Een andere interpretatie is dat deze groep voorstander is van het
inzetten van meerdere media om zodoende meerdere doelstellingen te bereiken: t.v.
voor de naambekendheid en direct mail en telefoon voor het directe contact met de
kiant.

4. VERGELLIKING GEHOLPEN EN ONGEHOLPEN WAARDE-

RING

In deze paragraaf zullen de resultaten uit voorgaande paragrafen met elkaar worden
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vergeleken. Hiertoe wordt de configuratie van media uit de ongeholpen waardering
tegenover die van de geholpen waardering geplaatst. Daarna ~vordende onderliggende
dimensies bekeken die aan deze configuraties ten grondslag liggen. Ten slotte worden
de ideaalpunten van de respondenten inde beide configuraties met elkaar vergeleken.

4.1. Vergehjking van de mediaconfiguraties

De configuratiesuit de ongeholpen en geholpen waardering lijken slechts ten dde op
elkaar. Er zijn een aantal overeenkomsten en verschillen te onderkennen. Voordat
wordt begonnen met de vergelijking van de configuraties moet worden vermeld dat de
ongeholpen configuratie een relatief hoge stress (slechte fit) heeft, terwIji de geholpen-
configuratie een hoge verklaarde variantie te zien geeft (goede fit). De configuratie
verkregen via KYST is dus niet erg betrouwbaar. Dit maakt een vergelijking minder
goedmogelijk.
Er zal eerst een vergelijking worden gemaakt tussen de configuratie van de ongeholpen
waardering en de eerste en tweede dimensie van de confrguratie van de geholpen
waardering.
— De media tijdschriften en landelijke dag aden met respoiismogelijkheid, direct mail

en telefoori zijn in beide configuraties ongeveer gelijk ten opzichte van elkaar gepo-
sitioneerd. Hetzelfde geldt voor landelijke dagbladen zonder responsmogelijkheid,
regionale kranten, sponsoring en point of sale.

— De media televisie en radio staan in de ongeholpen oplossing dicht bij elkaar, terwijl
in de geholpen configuratie radio binnen de groep landelijke daghiaden zonder res-
ponsmogelijkheid, regionale kranten, sponsoring en point of sale ligt, ver van tele-
visie verwijderd.

De vergelijking van de ongeholpen configuratie met de conftguratie in de eerste en
derde dimensie van de geholpen configuratle levert het volgende beeld op:
— In beide configuraties liggen de media televisie en rao dicht bij elkaar. In de

geholpen configuratie ligt daar sponsoring tussen, terwijl deze in de ongeholpen
oplossing ver van televisie en radio verwijderd ligt.

— In beide configuraties zijn de media tijdschriften en landelijke dagbladen met en
zonder responsmogelijkheid, direct mail en regionale kranten bij elkaar geposition-
eerd. In de ongeholpen oplossing ligt het medium regionale kranten echter in het
midden van de configuratie, terwijl dit in de geholpen oplossing meeraan de rand is
gepositioneerd. Voor point of sale reclame kan het omgekeerde worden opgemerkt.

— Telefooniigt in beide configuraties redelijk ver van de andere media verwijderd, en
steeds bet dichtst bij direct mail. Een algemene conclusie is dat de geholpen en
ongeholpen mediaruimten ten dele met elkaar overeenkoinen. Op ‘hoofdlijnen’ is er
overeenstemming, maar er zijn duidelijke verschillen (bijv. de posities van radio en
sponsoring). Als gevolg van de betere oplossing van de geholpen ruimte (een goede
verklaarde variantie) wordt aan die ruimte meerwaarde gehecht.

4.2. VergelUking van de onderliggendedirnensies

Op basis van de mediaconfiguratie die in de ongeholpen waardering met KYST is
gegenereerd, zijn de assen met behulp van de dertien stellingen moeilijk te benoemen.
In de drie-dimensionale oplossing kan de eerste dimensie met enige moeite als de
effectiviteits/kosten-as worden benoemd. Ret lijkt erop dat de deskundige bankman-
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agers de media slechts kunnen positioneren op basis van de voor de hand liggende
dimensies directe/indirecte communicatie en communicatie via pers/ether.
Bij de geholpen waardering zijn de assen goed te benoemen. In de driedimensionale
oplossing kunnen deze assen als volgt worden beschreven: effectiviteit, lage kosten en
het bevorderen van imago, naambekendheid en geen irritatie.
Concluderend kan worden gesteld dat de assen bij de geholpen waardering duidelijk
beter te benoemen zijn dan bij de ongeholpen waardering. Bij de ongeholpen waarde-
ring blijken op d~n dimensie de criteria effectiviteit en lage kosten bij elkaar te staan,
terwijl deze bij de geholpen waardering iederop eenverschillende dimensie liggen. Dit
laatste geeft een veel beter inzicht in de verkiaring van de positionering van de media
ten opzichte van elkaar.

4.3. Preferenties

Omdat de twee mediaruimten slechts ten dele met elkaar overeenkomen is het uiter-
mate lastig de preferentieruimten goed met elkaar te vergelijken. Daar komt bij dat de
geholpen preferentieruimte qua oplossing beter is dan de ongeholpen preferentieruimte
in die zin dat de respondenten erbeter in kunnen worden geplaatst.
Bij vergelijking van de ruimten kan het volgende worden geconcludeerd. Over het al-
gemeen komen de preferentieruimten redelijk met elkaar overeen. Gegeven het feit dat
de geholpen preferentieruimte de respondenten beter kari plaatsen, kunnen de uitkom-
sten van de ongeholpen preferentieanalyse als een bevestiging van die van de geholpen
analyse worden beschouwd. Deze winnen daardoor iets aan kracht. Bij de uiteindelijke
conclusies met betrekking tot de preferenties van bankmanagers van de tien media zal
dan ook worden gekeken naar de resultaten van de geholpen preferentieruimte.

Tot slot van deze paragraaf wordt vermeld dat de preferenties voor de media ook op
zich kunnen worden bestudeerd, dus los van de percepties van de media. In aanvulling
op de bovenstaande analyse is door middel van clusteranalyse gekeken naar de voor-
keuren van de honderd bankfunctionarissen voor de tien media.
Uit de clusteranalyse op alle honderd respondenten blijkt dat twee clusters een sterke
voorkeur voor direct mail ~n telefoon hebben. Zij vertonen geen voorkeur voor radio en
televisie. Dit zijn met name beslissers van de RABO-bank en in mindere mate die van
de NMB. Deze twee clusters bevatten samen de helft van het aantal respondenten. Een
groep van veertig respondenten vertoont een relatief sterke voorkeur voor radio en tele-
visie en minder voorkeur voor direct mail en telefoon.
Deze groep bevat relatief veel beslissers van de AMRO-bank. Een laatste relatief kleine
groep van tien respondenten vertoont ook voorkeur voor direct mail, maar niet voor
telefoon. De groep van twintig deskundigen laat twee duidelijke clusters zien. E~n die
vooral direct mail maar ook telefoon prefereert en ~dn die televisie en in mindere mate
radio, tijdschriften en landelijke dagbladen prefereert.

5. IMPLICATIES

Wanneer bankmanagers met behuip van aangereikte criteria een vergelijking moeten
maken tussen de door hen gehanteerde media, komen zij tot een tamelijk consistent
beeld. De media worden beoordeeld op grond van effectiviteit, kosten en de moge-
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lijkheid van het medium om imago en naambekendheid te cre&en en irritatie te vermij-
den. In de praktijk worden de media evenwel niet op grond van door derden aangereik-
te criteria vergeleken. In dit geval (de ‘ongeholpen’ vergelijking) komen de in dit on-
derzoek als deskundig aangemerkte bankmanagers niet verder dan een oordeel op
grond van ‘lekencriteria’: directe versus indirecte communicatie, en communicatie via
pers dan we] via ether. Bij de totale groep van honderd geYnterviewde bankmanagers is
eigenlijk geen enkel consistent beeld te ontdekken. E~n en ander impliceert dat bet
bankmanagers onbreekt aan, voor bet nemen van mediabeslissingen benodigde kennis
en inzicht. Voor het bankmanagement kan hieraan de conclusie worden verbonden dat
educatie op het gebied van communicatie-media aan te raden is. Vermeerdering van
kennis van en inzicht in de mogelijkheden Yan de in te zetten media kan zeker bijdra-
gen aan een efficient en effectief mediabeleid binnen de bankwereld. Hierbij kan wor-
den aangetekend dat er sprake is van verschil in preferenties binnen verschillende
banken: RABO en NMB vertonen voorkeur voor direct mail en telefoon, terwijl de
AMRO-bank voorkeur heeft voor radio en t.v. Vermoedelijk is dit verschil toe te schrij-
yen aan van elkaar afwijkende bedrijfsculturen; de vragen zijn immers voor dezelfde
productcategorie~n beantwoord. In bet kader van de bovengenoemde educatie verdient
bet aanbeveling om de onderbelichte media meer centraal te stellen waardoor een meer
evenwichtige afweging tussen in te zetten media kan plaatsvinden.
In het algemeen kan worden gesteld dat de banken in meerdere of mindere mate een
voorkeur vertonen voor direct mail. Bovendien verwacht bijna 40% van de responden-
ten een veschuiving binnen het communicatiebudget ten gunste van direct mail. Aan-
gezien de districts- en bijkantoren sterk leunen op het hoofdkantoor wat betreft de be-
schikbaarheid van bestanden en het ontwikkelen van campagnes dient vanuit de
hoofdkantoren de nadruk te worden gelegd op de kwaliteit van bestanden en van bet
creatieve proces. Waar deze kennis niet of in onvoldoende mate aanwezig is dient een
beroep te worden gedaan op externe instanties.
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BIJLAGE 1. DE TIENMEDIA

BIJLAGE 2. DE DERTIEN STELLINGEN

directmail

2 televisie

3 radio

4 tijdschriftenmet responsmogelijkheid

5 landelijke daghtaden met responsmogelijkheid

6 landetijke dagbladen zonder responsmogelijkheid

7 regionale kranten/ huis-aan-huis-bladen

8 sponsoring

9 point of sale reclame

10 telefoon

A De effectiviteit van het medium wat betreft het bereiken van een specifieke
doelgroep is groot.

B De inhoud van de reclameboodschap komt viadit medium goed over bij de
consument.

C De aandacht voor de reclameboodschap, de attentiewaarde is hoog bij dit
medium.

D Bij gebruik van dit medium wordt de consument sterk gestimuleerd om te
reageren.

E Een promotiecampagne is met dit medium snel op te zetten en uit te voeren.

F De resultatenvan de promotiecampagne kunnen bij dit medium goed worden
gevolgd.

G De kosten van de promotiecampagne zijn voor dit medium laag.

H De kosten van de promotiecampagne per bereikte consument zijn voor dit
medium laag.

I De kosten van de promotiecampagne per gerealiseerde transactie zijn voor
dit medium laag.

J Retmedium leidt tot irritatie bij de consument.

K Ret medium moet wordengebruikt in coinbinatie met andere media.

L Ret medium is geschikt voor het bevorderen van het imago van de bank.

M Ret medium is geschikt voor het bevorderen van de naambekendheid van
produkten.
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7. Getting to the top

Een cross-culturele vergehjking van ‘Young Urban
Professionals’

P. ESTER EN H. VINKEN*

SAMENVAT~ING

Niet alleen werden yuppies (young urban professionals) als consumentensegment populaironder
marktonderzoekers, maar met name in de media werd gesuggereerd dat zich met yuppies een
omvangrijke nieuwe culturele en politieke categorie in demoderne samenleving had aangediend.
Uit alledaagse en quasi-wetenschappelijke beelden blijkt dataan yuppies een unieke combinatie
van liberale sociaal-ethische en conservatieve sociaal-econornische waarden wordt toegedicht.
Verder zouden zij zich onderscheiden door een lage mate van politiek engagement en een sterke
nadruk op distinctie in leefstijl. Gebruikmakendvan survey-gegevens uit zeven landen (Canada,
Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Spanje, VS en West-Duilsiand) werd gevonden dat yuppies
zich weliswaar onderscheiden door hun hoge mate van sociaal-ethisch liberalisme, maar dat zij
daar geen conservatief sociaal-economisch perspectief aan koppelen, evenmin als zij gekenmerkt
worden door laag politiek engagement of een sterke nadruk op leefstijldistinctie. In tegenstelling
tot eerder onderzoek naar de aan yuppies toegedichte houdingen kangeen bewijs gevonden wor-
den dat yuppies deel zijn van het oprukkend cohort jonge, linkse professionelen die wel als de
‘nieuweMasse’ van de jaren negentig worden geduid.

1. INLEIDING
Marktonderzoekers hebben bet niet makkelijk. Geconfranteerd met zeer snelle en veel-
al diffuse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualiseringsprocessen, de
opkomst van nienwe leefvormen en leefstijlen, fragmentatie van waarden en normen,
demografisehe veranderingen, verschuivingen in esthetische voorkeuren, verande-
ringen in aspiraties en ambities, zijn zij in een niet aflatende poging verwikkeld om
toch redelijk homogene en benaderbare consumentensegmenten te traceren. In korte
tijd heeft dit geleid tot een veelheid van veelal spraak- en smaakmakende consumen-
tenprofielen. Het rusteloos zoeken naar noviteiten op bet gebied van consumentenge-
drag heeft het taalgebruik verrijkt met termen als dinkies, yuppies, preppies, ultra’s,
jonge senioren, grampies, etc. Soms betreft het zeer fraaie vondsten, zoals de ‘negos’,
de zogenaamde ‘nette Egozentriker’ (Horx, 1987). Zelfs een onverdachte discipline als
de godsdienstsociologie laat zich niet onbetuigd in de wedijver om het traceren van dif-
ferenti~1e, in dit geval levensbeschouwelijke, leefstijlen. Zo ontdekte Stoffels (1990) in
zijn dissertatie-onderzoek naar waarden en normen van evangelisehe christenen in
Nederland een segment dat hij aanduidt als ‘Yespies’, ofwel de ‘young evangelical sub-
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urban people’. Kenmerkend voor al deze segmentatiepogingen is, dat niet alleen naar
een inkleuring wordt gezocht aan de hand van louter demografische variabelen, maar
dat ook aspecten als intrinsieke motivatie, externe ori~ntatie, sociale identiteit en
distinctie, politieke en culturele attitudes, een majeure rol spelen. Hier is de invloed van
leefstijlonderzoek (Bourdieu, 19&4; Ganzeboom, 1988; Mitchell, 1984) duidelijk waar-
neembaar.
Zo snel als deze nieuwe consumentenprofielen opkomen, zo snel verdwijnen ze door-
gaans ook weer. Een uitzondering hierop vormt het onderwerp van dit artikel, namelijk
de yuppies (young urban professionals) die sinds het begin van de jaren tachtig het le-
vendige object vormen van, meerof minder amusante, alledaagse en semi-wetenschap-
pelijke beschouwingen in met name de media. De term ‘yuppie’ kon voor het eerst
beluisterd worden in 1983 en wel in joumalistieke analyses van de kiezersaanhang van
de toenmalige Amerikaanse senator Gary Hart (Hammond, 1986). Het jaar 1984 werd
zelfs door het toonaangevend tijdschrift N~wsweek uitgeroepen tot ‘The Year of the
Yuppie’ en het begeleidend omslagarrikel concludeert dat de yuppies een dominante
culturele en politieke groepering zijn gaan -worden in de Amerikaanse samenleving.
Ook de Nederlandse media laten zich niet onbetuigd in het optekenen van verbeel-
dingsvolle bijdragen aan het yuppiefenomeen, met een subtiel gevoel voor ‘couleur
locale”. Yuppie ‘war zweifellos das gefiuigelte Wort der 8Oer Jahren’ aldus Horx
(1989: 211), en de term functioneerde als een ‘Yuppie-Vorwurf...eine Art Minimal-
Denunzierung der kleinste gemeinsame Abgrenzungs-Konsens aller gutn’teinenden
Menschen’.
Yuppies worden gerekend tot de ‘baby boom generation’ ofwel het cohort dat ruwweg
geboren is tussen 1946 en 1966ZDe yuppie, zoals de naam aangeeft, is jong, woont in
de grote stad en is werkzaam als (upwardly mobile) professional. De volgende sleutel-
woorden domineren het yuppieprofiel: bovenmodaal inkomen, hoog aspiratieniveau,
sterk beroeps- en caffi~regericht, hedonistische leefstijl, hardwerkend, eerzuchtig, com-
petatieve instelling, alkeer van ideologie, politiek afzijdig, fixatie op gezondheid, mate-
rialistisch ingesteld, bestedingspatroon met een sterk accent op sociale distinctie, ~xclu-
siviteit en stijl, gevoelig voor geld, status, prestige en erkenning, qua morele
opvattingen permissief en sociaal-politiek liberaal, maar in economisch opzicht conser-
vatief. Voor -een nauwgezette en enumeratieve inventarisatie en beschrijving van de
leefstijl van yuppies kan verwezen worden naar het in meerdere opzichten geestige
‘Yuppie Handbook’ (Piesman en Hartley, 1985).
Centraal in dit artikel staan de houdingen en denkbeelden zoals die in de media aan
yuppies worden toegeschreven. Een terugkerend element in deze mediabeschouwingen
betreft de constatering dat yuppies qua economische opvattingen tot het conservatieve
deel van de natie behoren. Zij stellen zich teweer tegen overheidsinterventie en -regu-
lering, zijn sterk gekant tegen inkomensnivellering, voorstander van drastische belas-
tingverlaging, menen dat de collectieve lasten omlang moeten en hebben een onwrik-
baar vertrouwen in de werking van de markt. Hun morele opvattingen zijn evenwel
opmerkelijk permissief, hetgeen zich uit in algehele tolerantie ten aanzien van modeme
leefvormen, nadruk op persoonlijke vrijheid en ontwikkeling, afkeervan autoritarisme,
voorstander van seksuele vrijheid, steun voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
Men combineert als het ware de liberale opvattingen van de jaren zestig en begin jaren
zeventigmet het verondersteld econo1misdm conservatisme van de jaren tachtig (Dekker
en Ester, 1998, 1990). Deze inzet gaat echter niet gepaard met ethisch of politiek
engagement. De idee hierachter is dat de yuppie zich niet laat verleiden tot diepgaande
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interesse en participatie op het politieke of het morele vlak zolang hierin niet direct het
eigenbelang duidelijk is. Naast permissiviteit en liberalisme kenmerken yuppies zich
dan ook door hun als consumentistisch te typeren vrijblijvendheid (vgL ook bet artikel
van Ester en Halman in deze bundel). Saillant is deze ~‘ermengingvan vleugjes nar-
cisme, materialisme, hedonisme en consumentisme in de Ieefstijl van yuppies die sterk
bepaald wordt door hun hang naar sociale distinctie. De behoefte zich te onderscheiden
van anderen is uiterlijk aanwezig in hun consumptiepatroon en de niet onbelangrijke
conspicious display’ van hun consumptiedrang, maar wellicht belangrijker is het dat
de distinctieneiging op bet niveau van attitudes gecultiveerd wordt in doelstellingen die
yuppies naar de top moeten leiden, een gedrevenheid die zich behalve in de werkkring
ook in de priv~sfeer en de vrijetijd uit en zich ontlaadt in ‘positieve stress’, een emo-
tioneel en fysisch welbevinden en de idee zelf sterk de hand te hebben in de eigen
toekomst. Immers uit een ook extem duidelijk gecommuniceerde positieve fysieke en
emotionele balans spreekt het gevoel ‘on the fast track’ te zitten. Piesman en Hartley
(1984) stellen in dit verband dat het dagelijkse ‘work-out’-programma op de squash-
baan of op de ‘running track’, naast bet onvermijdelijke wekelijkse bezoek aan de psy-
chiater, een overlevingsstrategie is van yuppies om hun ‘high stress existence’ het
hoofd te kunnen bieden. Uit deze aandacht voor bet welbevinden spreekt de zelfingeno-
menheid met bet eigen levensgeluk.
In dit artikel willen we de empirische houdbaarheid van deze combinatie van houdin-
gen en denkbeelden toetsen. Daar is ook alle reden toe, aangezien tal van beschouwin-
gen over bet yuppiefenomeen sterk beschouwend, speculatief en tamelijk oppervlakkig
van aard zijn. Gedegen empirisch onderzoek naar houdingen en opvattingen is slecbts
sporadisch verricht. Bovendien geven deze zeldzame studies over bet yuppiefenomeen
aanleiding om ernstig te twijfelen aan de aan yuppies toegeschreven combinatie van
houdingen en denkbeelden (vgl. Hammond 1986; Delli Carpini en Sigelman, 1986;
Graetz en Evans, 1989; Dekker en Ester, 1988, 1990).

2. HYPOTHESEN
Een tweetal hypothesen omtrent aan yuppies geattribueerde houdingen en denkbeelden
werden eerder op basis van Nederlandse survey-gegevens beproefd en verworpen
(Dekker en Ester, 1988, 1990). In dit artikel willen we goeddeels vergelijkbare hypo-
thesen cross-cultureel toetsen. Door meerdere landen in de analyse te betrekken, is een
meer systematische en finale toetsing van de geopperde sociaal-politieke en economi-
sche ‘distinctiveness’ van yuppies mogelijk. De eerste hypothese heeft eenvoudigweg
betrekking op de vraag of yuppies ook werkelijk de in de media sterk geaccentueerde
en smaakmakend bescbreven attitudes vertonen. Met andere woorden de hypothese zal
beproefd worden dat yuppies zich kenmerken door sociaal-ethisch liberalisme, sociaal-
economisch conservatisme, morele permissiviteit, politieke onthechting en een sterke
gerichtheid op sociale distinctie. De tweede hypothese specificeert de aard van de ver-
schillen in houdingen en denkbeelden tussen yuppies en niet-yuppies. We volgen bier
Delli Carpini en Sigelman (1986: 507-509) die drie analytische mogelijkheden oppe-
ren. De eerste mogelijkbeid beheist dat yuppies zich slechts van niet-yuppies onder-
scheiden in overeenstemming met hetgeen op basis van hun afzonderlijke achtergrond-
kenmerken aannemelijk is. Yuppies vormen als het ware de som van hun eigen delen:
ze zijn jong en huldigen daarom vaker moreel permissieve denkbeelden dan ouderen,
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ze wonen in de grote stad en onderscheiden zich daarom van niet-stedelingen door bun
tolerante opvattingen, ze zijn professionals en delen de meer tolerante opvattingen van
professionals. In deze zin zijajonge, urbane professionelen bijzonder tolerant. Anders
gezegd, deze ‘traditional groups thesis’ zou opgeld doen indien in een mullivariate
analyse van de aan yuppies toegeschreven attitudes alleen cumulatieve effecten
aangetroffen worden van bun specifieke achtergrondkenmerken. De tweede mogelijk-
heid gaat een stap verder en stelt dat de voor yuppies kenmerkende houdingen en denk-
beelden bet gevolg zijn v-an de differenti~le werking van bun acbtergrondkenmerken op
onderscheiden attitudes. Zo zouden de moreel-permissieve opvattingen herleid kunnen
worden tot bun leeftijd, de sociaal-politieke tolerantie tot bun grootstedelijk leefmilieu,
en bet ecoi~omiscb conservatisme tot bun professionele status. In onderzoekstermen
vertaald, verwacbt deze ‘special effects thesis’ geen cumulatieve effecten van de afzon-
derlijke achtergrondkenmerken maar veeleer wisselende boofdeffecten. De Iaatste
mogelijkbeid die Delli Carpini en Sigelman opperen is de zogebeten yuppie class the-
sis’. Deze these stelt dat bet de unieke combinatie is van jeiigdige leeftijd, bewoner van
de grote stad en bet werkzaam zijn als professional die een yuppie tot yuppie maakt. Dc
specifiek aan yuppies toegedicbte attitudes worden niet zozeer verklaard door de cumu-
latieve of dIfferenti~le werking van hun achtergrondkenmerken, maar door interactie-
effecten van deze kenmerken. Het is met name deze Iaatste perceptie van yuppies als
een specifieke groep met een opmerkelijke configuratie van houdingen en denkbeelden
die de belangstelling voor bet yuppieverschijnsel heeft gegenereerd. In zijn meest zui-
vere vorm wordt dit weerspiegeld in de ‘yuppie class thesis’, reden wanrom in dit
artikel alleen deze laatste these door ons cross-cultureel zal worden getoetst. Samen-
vattend luiden de beide hypothesen als volgt:

HI: Yuppies onderscbeiden zich van niet-yuppies door een bogere mate van sociaal-
ethisch liberalisme en sociaal-econzorniscb conservatisme, door een lagere mate
van ethisch en politiek engagement, en door een grotere nadruk op de sociale dis-
tinctie.

H2: Yuppies vormen een specifieke sociale groepering in de zin dat hun houdingen en
opvattingen op de voor hen kenmerkend geachte terreinen herleidbaar zijn op
unieke effecten van de combinatie wan bun (acbtergrond)kenmerken (jong, stede-
lijk en professionele status).

3. DATA EN MEETINSTRUMENTEN

Voor de toetsing van de bypotbesen wordt gebruik gemaakt van bet ‘European Values
Survey 1981’ (EVS). Dit survey is geYnitieerd door een groep van Europese onderzoe-
kers die bekend staat onder de naam ‘European Value System Study Group’ (EVSSG).
De belangrijkste doelstelling van dit oorspronkelijk tot de Europese Gemeenscbap be-
perkte waardenonderzoek was bet in beeld brengen van de vermeende culturele eenheid
in Europa aan de hand van een keur van religieuze, morele, sociale en politieke waar-
den (vgl. Halman et al., 1987). Het EVS werd in de jaren tacbtig geheel of gedeeltelijk
ook in landen buiten de Europese Gemeenschap gerepliceerd waaronder de Verenigde
Staten en Canada, een aantal landen in bet Verre Oosten, aismede in een aantal Oost-
europese landen. Een zevental westerse landen is voor de analyses geselecteerd: Cana-
da, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Spanje, de Verenigde Staten en West-Duitsland.
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Voor alle zeven landen konden gelijksoortige meetinstrumenten worden aangewend.
De netto steekproefgrootte in Spanje en de VS is ca. 2400, in de overige landen ca.
1200.
In navolging van Delli Carpini en Sigelman (1986) en Dekker en Ester (1988, 1990)
worden yuppies tamelijk letterlijk gedefinieerd: relatiefjong, residerend in eenstedelijk
woonmilieu en ‘professionele’ arbeid verricbtend. Het laatste kenmerk verdient enige
toelichting. Het verrichten van betaalde arbeid en een hoog opleidingsniveau kan wor-
den gezien als een operationalisering van het als professional werkzaam zijn. Het gaat
evenwel niet om bet verrichten van betaalde arbeid alleen. Met Piesman en Hartley
(1984) achten wij bet onwaarschijnlijk dat yuppies, in hun adoratie van bet ‘getting-to-
the-top’-streven, genoegen nemen met een part-time baan. Vandaar dat bet als profes-
sional werkzaam zijn in EVS-termen is geoperationaliseerd als bet hebben van een full-
time baan met een opleiding die men afsluit op 20-jarige leeftijd of ouder. Stellen we
daarbij de leeftijdsgrenzen tussen de 21 en 40 jaar en defini~ren we stedelijk als
wonend in een middeigrote tot grote stad dan valt in de bovengeaoemde zeven landen
gemiddeld 6% onder onze definitie van yuppie (Dekker en Ester (1988, 1990) vonden
in Nederland 2,6% yuppies). Uitzondering zijn de Verenigde Staten met 10% yuppies
(bij Delli Carpini en Sigelman (1986) waren dat er 2,5%). De overige Europese landen
uit het EVS-bestaad geven eente gering aantalpotenti~1e respondenten te zien en in de
overige niet-Europese landen zijn de data van een dusdanige structuur dat een accurate
toetsing van de bypotbesen niet goed mogelijk is. Opgemerkt dient te worden dat gelet
op bet jaar van ondervraging (1981) en de door ons gehanteerde leeftijdsgrenzen (21-
40 jaar) niet alle yuppies binnen de categorie naoorlogse baby-boomers’ vallen.
Tevens moet worden aangetekend dat in bet jaar van ondervraging de term yuppie als
zodanig nog niet bestond. We achten dit, gelet op bet minimale karakter van deze af-
wijkingen, evenwel geen onoverkomelijke bezwaren.
Zoals gezegd zijn beide hypotbesen recentelijk in een iets andere vorm voor wat de
Nederlandse samenleving betreft beproefd en weerlegd. L)ekker en Ester (1988, 1990)
konden bierbij met behulp van de gegevens uit bet longitudinale onderzoek Culturele
Veranderingen in Nederland meer de nadruk leggen op standpunten in kwesties als
sociale ongelijkbeid, inkomensnivellering, steun voor politieke vrijheden en de nadruk
op de eigen welvaart. In dit artikel kunnen we in essentie drie van de vier onderdelen
van bun hypothese (liberalisme, conservatisme en politiek engagement) cross-cultureel
toetsen. Het vierde onderdeel (nadruk op de eigen welvaart) kan niet bevredigend wor-
den gerepliceerd. Naast bet intemationale perspectief beeft bet EVS echter als
belangwekkend voordeel dat het een veelbeid van indicatoren bevat voor moreel-ethi-
sche vraagstukken en voor diverse leefstijloverwegingen. Hiermee komen we dicht te-
gen bet populistische beeld van yuppies aan en bestant aldus de mogelijkheid ook dit
aan een empirische toets te onderwerpen.
In appendix 1 bij dit artikel worden de indicatoren van constructen en de items opge-
somd die in de analyse zijn betrokken. Zoals in bet voorafgaande betoogd, onderschei-
den yuppies zich wat betreft hun culturele orinntaties van niet-yuppies door een unieke
paring van sociaal-ethisch liberalisme aan sociaal-economisch conservatisme. Onder
sociaal-etbisch liberalisme kunnen we in onderzoeksternien verstaan een hoge mate
van permissiviteit (als tegenpool van restrictiviteit) op bet gebied van morele opvattin-
gen in kwesties als abortus, euthanasie, echtscheiding, (homo)seksualiteit en een hoge
mate van liberaliteit (als tegenpool van behoudendheid) in zaken als autoritarisme,
nationalisme, discriminatiegeneigdbeid, tolerantie in bet algemeen, de perceptie van de
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rol van vrouwen, etc. In EVS laten de volgende denkbeelden zich tot rekenen tot het
domein van het sociaal-economisch conservatisme: een rechtse plaats in de links-
rechtsdimensie, behoudende stellingnames ten aanzien van de rol van de overheid en
het bedrijfsleven, conservatieve ide~en over de betekenis van werk en daarmee samen-
hangend een negatieve perceptie van het misbruik van sociale voorzieningen. Als
nadruk op socialedistinctie willen we een beperkt aantal leefstijloverwegingen uit EVS
noemen: de ori~ntatie op succes als middel tot onderscheid van anderen, wat zowel tot
uitdrukking kan komen in de eigen werkkring als op bet terrein van opvoedingswaar-
den. Ten aanzien van de eigen werkkring duiden items als de hoge niate van beslis-
singsvrijheid in en tevredenheid met het werk, investeren in werk en studie ook bij een
drie-daagse werkweek en de uitspraak of men na bet weekend ‘weer edb7t zin heeft om
te gaan werken’ op bet yuppiesyndroorn. Eveneens in dit beeld past een hoge mate
waarin men zegt zeifverandering aan te kunnen brengen in de lotsbestemming (internal
locus of control) aismede een goede emotionele en fysieke gesteidheid. Vanwege de
‘work-out’- en ‘counseling’-occupaties in de vrijetijd verwachten we dat yuppies zich
zowel fysisch als psychisch gezonder zullen voelen dan niet-yuppies. In EVS kunnen
we in globale ~ermen de geringe mate - van sociaal-politiek en ethisch engagement
benaderen. Dc sociaal-politieke pool is op itemniveau vertegenwoordigd in variabelen
als lidmaatschap van een vakvereniging en politieke partij, mate van politieke interesse,
steun voor radicale actie en een uitspraak dat erniets is waar je alles, laat staan je eigen
leven voor zou opofferen. De ethische betrokkenheid is terug te voeren op het wat wol-
hg omschreven construct ‘metafysische instelling’: het vaak nadenken over de doel van
bet leven, de zinloosheid van het bestaan en over de dood. Een zakehijke, zo men wil
consumentistische bouding ten aanzien van bet huwelijk kunnen we scharen onder de
morele vrijblijvendbeid die gepaard gaat met de lage mate van ethisch engagement.
De eerste hypotbese wordt zowel op construct- als op itemniveau getoetst door een
vergehijking van gemiddeide scores van yuppies, bun generatiegenoten (waaronder de
baby-boomers) en alle andere niet-yuppies. Ten aanzien van de tweede bypothese is
evenals bij Dclii Carpini en Sigelman (1986) en Dekker en Ester (1988, 1990) een mul-
tivariate analyse uitgevoerd op alleen de constructen. Als toetsingscriterium geldt dat
indien de scores op constructen en items slecbts in minderheid onze vermoedens onder-
steunen, de bypotbesen verworpenworden.

4. TRACEREN VANYUPPLES

Onderscbeidt de relatief kleine, maar mediamieke groep yuppies zich in elk land van
haar antipoden en van de leeftijdgenoten wat de toegedicbte boudingen en opvattingen
betreft? In appendix 2 wordt in de eerste twee tabellen per land bet meest volledige
resultaat weergegeven van een vergelijking tussen yuppies -en de twee andere groepen
op de voornaarnste waardendimensies zoals die in de eerste hypotbese geformuleerd
zijn. Het wordt duidelijk dat er van de 22 boudingen in de eerste tabel van de zeven
landen een substantieel deel wijst op significante verscbillen tussen yuppies en leeftijd-
genoten en yuppies en niet-yuppies. Voor de 21 opvattingen uit de tweede tabel geldt
dit in minder mate. Verder zijn deze tabehlen verkort weergegeven zodat een onderlin-
ge vergelijking van landen beter mogelijk is. De resultaten van de toetsing van de
eerste bypothese worden per land kort besproken aan de band van de tabellen in ap-
pendix 2. - -
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In Canada wijzen 8 van de 22 boudingen op significante verscbillen tussen yuppies en
de andere baby-boomers, tussen yuppies en niet-yuppies zijn dat er 12. In meerderheid
betreffen de significante verscbillen houdingen die duiden op een hogere mate van
sociaal-etbisch liberalisme. De economisch conservatieve kant blijft ecbter onderbe-
Iicht. Wel komen bij Canadese yuppies vaker dan bij de anderen de succesorWntatie in
bet werk en de positieve emotionele balans bovendrijven. In label 1.2 zijn bet beginnen
van een studie of een eigen zaak bij een driedaagse werkweek, een zeer goede gezond-
heidstoestand en de beslissingsvrijheid in bet werk onder de opvatlingen de enige vier
die significant positiever bij yuppies zijn dan bij bun leeftijdgenoten. Op deze vier van-
abelen onderscbeiden yuppies zich tevens van niet-yuppies, naast een hogere mate van
tolerantie en bet minder vaak benadrukken van een meer eenvoudige leefstijl in de
toekomst. Er kan noch overtuigend besloten worden dat yuppies zich inhoudelijk
(economiscb conservatievere positie van yuppies ontbreekt) noch substantieel (maar 8
tot 12 van de 22 verschillen significant) van niet-yuppies, laat staan van bun Ieeftijd-
genoten, onderscbeiden. De eerste hypothese wordt voor Canada verworpen.

Franse yuppies lijken zich op bet eerste gezicht beter te profileren dan bun Canadese
soortgenoten. Ecbter van de 9 significant van de leeftijdgenoten afwijkende houdingen
uit tabel 2.1 wijst 1 een niet-voorspelde ricbting op. Tussen yuppies en niet-yuppies
zijn dat 3 van 16 significant afwijkende houdingen. Ook bier geldt dat naast de sterke
ondersteuning voor politiek-liberale waarden en liberale Ieefstijlelementen het ver-
wachte economisch conservatisme van yuppies niet aangetoond kan worden, sterker
nog de yuppies zijn ten opzichte van niet-yuppies significant vaker economisch voor-
uitstrevend. Uit tabel 2.2 kan opgemaakt worden dat him ventrouwen in bet bedrijfs-
leven significant lager is dan bij anderen, dat zij tevens vaker lid zijn van een yak-
vereniging en politieke partij dan beide andere groepen. Frappant, boewel in
overeenstemming met de toenmalige politieke situatie in Franknijk, is bet dat zij even-
eens aangeven dat de samenleving toe is aan een radicale, revolutionaire verandening
en dat werk in toekomst minder belangrijk moet worden. Ret lijkt afdoende
aangegeven dat inboudelijk de eerste hypotbese in Frankrijk niet opgaat. Substantieel
dient de hypothese evenzeer te worden verworpen.
Yuppies in Nederland bebben in vergelijking met bun Franse naamgenoten een confi-
guratie van boudingen die meermet onze verwachtingen overeenkomt (zie ook tabellen
3.1 en 3.2 in appendix 2). Ook bier een aantal houdingen dat significante verschillen
met leeftijdgenoten (8 van de 22) en met niet-yuppies (14 van de 22) oplevert. Toch
blijft bet resultaat voor de Nederlandse yuppie evenals bij de voorgaande landen van
een veelzeggende eenzijdigbeid: steun voor sociaal-polilieke en pnivaat-liberale waar-
den (met een hollandse uitschieter ten aanzien van de acceptatie van soft drugs) en geen
steun voor economisch conservatisme. Yuppies onderscbeiden zich tegen verwachting
in positief van de beide anderen groepen door bun ‘metafysische instelling’: zij denken
vaker dan anderen na over de betekenis en bet doel van bet leven, over de zinloosheid
van bet bestaan, en overde dood. Zorgeloze oppervlakkigbeid en daarmee de veronder-
stelde lage mate van etbisch engagement is de Nederlandse yuppies vreemd, is de ene
interpretatie, een andere speculatieve interpretatie is dat als yuppies vaker lijden onder
de last van essenti~le levensvragen dit kan wijzen op een gevoel van onvrede,
onbestemdbeid, twijfel, een wankel zelfgevoel, ofwel een narcistisch ethos (vgl. Lasch,
1979: 30). Hier wreekt zich de beperkte operationalisening van bet begrip etbisch
engagement. Tabel 3.2 laat een beeld van yuppies zien dat tegen de toegedicbte
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stereotypering ingaat: vaker bondsleden onder de yuppies, een hoge mate van politieke
interesse, steun voor radicale omwenteling, en de reductie van saillantie van werk in de
toekomst (in tegenstelling tot Frankrijk nu zelfs een significant verscbil tussen yuppies
en leeftijdsgenoten). De eerste hypotbese gaat, zo wordt nogmaals aangetoond (vgl.
Dekker en Ester 1988, 1990), niet op in Nederland.
Uit de tabellen 4.1 en 4.2 in appendix 2 blijken in Noorwegen versebillen tussen yup-
pies en alle niet-yuppies sterk aanwezig. Slecbts 5 van de 22 boudingen geven signifi-
cante verscbillen tussen yuppies en bun leeftijdsgenoten; ecbter 16 van de 22 laten dat
voor yuppies versus niet-yuppies zien. Van de laatsten wijzen er twee in de verkeerde
riebting: yuppies hebben in mindere mate een zakelijke bowding ten aanzien van bet
huwelijk dan niet-yuppies en vinden uitkeringsfraude vaker te recbtvaardigen dan alle
niet-yuppies. Dat maakt toch dat nog de meerderbeid van de houdingen de hypothese
ondersteunt. Het probleem zit wederom in bet economisch-conservatisme. Hoewel de
bypotbese substantieel bewaarbeid lijkt te worden moet dezeop inboudelijke gronden
worden verworpen. De verschillende items geven weer dat yuppies weinig verschillen
van leeftijdsgenoten (bovendien is 1 van de 3 significante Verscbillen in tegenspraak
met de voorspellingen: politieke interesseisyin ruimere matebij yuppies aanwezig) en
dat slecbts een derde van de houdingen significante verschi1l~n geeft tussen yuppies en
alle anderen. De afzonderlijke opvattingen kunnen dus ook niet verlioeden dat de
hypotbese verworpen wordt.
Spanje is een land waar yuppies zich ten overstaan van de andere twee groepen redelijk
sterk manifester&n. Sterker dan de Noorse yuppies vinden we in tabel 5.1 (zie appendix
2) significante verscbillen tussen de yuppies en zij die alleen de leeftijd gemeen
hebben. Het al vaker omscbreven probleem van de onderbelichte kant van de yup-
piemedaille is ook in Spanje aan de orde. De yuppies zijn economiscb vooruitstreven-
der dan niet-yuppies en bovendien zijn zij daarbij nog in minder mate succesgeori~n-
teerd dan beide andere groepen. Dit is in strijd mer onze vermoedens. Het
yuppiesyndroDm lijkt in Spanje meer dan in de voorgaande landen op te gaan voor de
progressieve houdingen op de genoemde levensterreinen. Bij de tweede Spaanse tabel
(label 5.2 in appendix 2) loopt de voorspelling evenwel spaak: 5 van de 9 significante
verschillen tussen yuppies en niet-yuppies zijn tegengesteld aan de verwacbting
(vertrouwen in bedrijfsleven, lidmaatscbap politieke partij, politieke interesse, steun
revolutionaire actie, in de toekomstmin7de~ nadruk op geld), bij yuppies versus de
andere baby-boomers is dat I van de magere 4 significante verscbillen (politieke inte-
resse). Ook in Spanje boudt de eerste bypothese geen stand.
Dc natie waar bet begrip yuppie zijn tiorspYong vond en van waaruit bet naar de overige
industrielanden is overgewaaid, de Verenigde Staten, geeft bet scherpste beeld van bet
yuppiefenomeen~ Zo’n 14 houdingen in tabel 6.1 duiden op significaii~e verscbillen
tussen yuppies en leeftijdgenoten en 17 tussen yuppies en niel-yuppies. Ook bier echter
bet inmiddels vertrouwde ontbreken van economisch conservatisme (de perceptie van
misbruik van so-ciale voorzieningen wijst zelfs signific~ht iii tegengestelde ricbting).
Een bedenkelijke smet op bet liberalistische blazoen van yuppies is bun bogere
discriminatiegerieigdbeid in vergelijking met leeftijdgenoten. IntuYtief redenerend lijkt
dit te maken te hebben met de mime vertegenwoordiging van yuppies in de vermarkte
binnenstad (vgl. De Leeuw en Verboef, 1986 en Rutten, 1987). De vraagstelling bij dis-
criminatiegeneigdheid draait otn de tolerantie ten aanzien van minderbeden in de eigen
buurt, en zelfs als directe buren. Het is aannemelijk dat bet zorgvuldig geselecteerde
yuppiecondominium’, volgens Piesman en Hartley (1984) d~ presentatievorm van de
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elgen voortreffelijkheid in yuppiepretentie, niet gebaat is bij buurtbewoners met een
lagere represenratiewaarde. Op bet itemniveau spreken de 13 significante verschillen
tussen yuppies en bun minder fortuinlijke leeftijdgenoten en tussen yuppies en alle
anderen de taal van bevestiging en tegenspraak (label 6.2 in appendix 2). Een viertal
verscbillen spelen tegen bet stereotype beeld in: wederom significant meer vakbonds-
en partijleden onder de yuppies en een bogere mate van politieke interessse, naast bet
niet bevestigen van een lage mate van offerbereidheid. De Amerikaanse yuppies zijn
wel de eersten die bet vermoeden bevestigen dat yuppies zich voor een ‘upwardly
mobile’ levensvervulling extra inspanning getroosten: bij een 3-daagse werkweek
zouden zij niet alleen voor extra inkomsten, maar ook tegen de verveling extra werk
zoeken. Ondanks de substanti~le bevestiging van de progressiviteit, is de kwintessens
van bet yuppiefenomeen de simultane bevestiging van bet economiscb conservatisme.
Zoals gezegd gaat dat in de Verenigde Staten niet op en kan de eerste bypotbese ver-
worpen worden.
In West-Duitsland komen yuppies minder pregnant naar voren dan in bet hierboven
besproken moederland van de yuppies. Slecbts 6 van de 22 indicatoren wijzen op sig-
nificante verscbillen tussen yuppies en leeftijdsgenoten, bij yuppies versus alle niet-
yuppies zijn dat er 14 waarvan 1 (acceptatie uitkeringsfraude) een niet-voorspelde
richting beeft (label 7.1). Bij de afzonderlijke items is bet beeld dramatischer; slechts 5
van de 21 indicatoren geven significante verscbillen tussen yuppies en leeftijdgenoten,
waarbij ecbter 3 indicatoren in strijd zijn met de voorspelde ricbting (tabel 7.2). Een
1 0-tal items tussen yuppies en niet-yuppies leveren significante verscbillen op. Ecbter
ook bier een aantal (4) in de verkeerde ricbting. Als de eerste bypothese voor ddn land
niet opgaat dan is dat West-Duitsland.
In samenspraak met Dekker en Ester (1988: 85, 1990: 312) zij opgemerkt dat er een
mogelijkbeid is dat de eerste bypotbese wel en de tweede niet verworpen wordt. Als de
gemiddelde yuppie voor wat betreft de geattribueerde boudingen niet significant af-
wijkt van de gemiddelde niet-yuppie kan dit de bevestiging zijn van de tweede
bypothese. Immers de combinatie van de sociodemografiscbe kenmerken (jong en/of
urbaan en/of professioneel) had wel significante afwijkingen op kunnen leveren.
Bovendien hoeft de tweede hypotbese niet verworpen te worden als de unieke combi-
natie van sociaal-politieke liberalisme en economiscb coriservatisme niet opgaat. Uit de
interactie-effecten blijkt niet hoe yuppies als sociale categorie inhoudelijk van andere
groepen afwijken, meer dan op basis van bun afzonderlijke kenmerken (jong, urbaan,
professioneel), maar veeleer of zij als speciale groep bestaan en dan wellicbt op basis
vanandere dan de doorgaans aan hen toegscbreven houdingen.

5. ONTLEDEN VAN YUPPIES

Het is de verdienste van Delli Carpini en Sigelman (1986) dat zij naast bet aanwijzen
van verschillen tussen yuppies en andere sociale categoiie~n in bun ‘yuppie class the-
sis’ de aanzet geven voor bet ontleden van bet yuppiefenomeen als een nieuwe klasse;
‘the yuppies’ youth, urban residence and professional status interact in a complex way
to produce a culture that nurtures a certain social and political outlook’ (1986: 507). In
appendix 2 staan in de derde tabel van elk land de resultaten vermeld van een multi-
variate analyse ter toetsing van deze ‘yuppie class thesis’, onze tweede hypotbese2. Inbet onderstaande worden deze wederom in verkorte vorm gepresenteerd (dat deel van
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de tabellen dat direct betrekking heeft op de tweede bypothese) en worden de tabellen
inde appendix wat staccato besproken.

Belangwekkend is dat in tegenstelling tot Dekker en Ester (1988, 1990) er voor
Nederland wel, zij bet niet erg geprononceerde, interacties naar voren komen van de
drie variabelen leeftijd, stedelijkheid en professionaliteit. Het overgrote deel van de
verschillen betreft evenwel directe effecten. Voor zover ze opvallend tegen de stereo-
typering ingaan wordt in onderstaande biervan melding gemaakt.
Tabel III en Tabel 1.3 in appendix 2 geeft aan dat wat Canada betreft jonge, urbane
professionelenmeer dan op basiz& van bun afzonderlijkekenmerken verwacbt mag wor-
den een zakelijke, consuinentistiscbe huwelijksopvatting onderschrijven. Ten aanzien
van alle overige houdingen kan geen significante drieweginteractie gevmden worden
en moet bier al besloten worden de tweede bypothese te verwerpen. Het wonen in de
stad levert in combinatie met andere kenmerken relatief weinig significante interacties
op. Jonge professionelen zijn minder cultureel vooruitstrevend, hanteren minder suc-
cesgeori~nteerde opvoedingswaarden, behben een positievere emotionele balans,
bescbouwen bet gebruik van maribuana en hash vaker als gerecbtvaardigd, vinden dit
minder vaak ten aanzien van de buitenechtelijke verbouding, prostitutie en zeker
ecbtscheiding dan verwacht zou worden op basis van hun leeftijd en professionele sta-
tus. Hun progressieve kenmerken werken door de combinatie van jong en professional
deels zelfs in tegengestelde ricbting aan de oorspronkelijke hoofdeffecten. De profes-
sionals zijn bovendien duidelijk geporteerd voor succesgeori~nteerde opvoedingswaar-
den en staan daarnaast afwijzend tegenover uitkeringsfraude.
Het voomaartiste resultaat in Frankrijk (tabel 2.3 in appendix 2) is een drieweginterac-
tie tussen leeftijd, stedelijkbeid en professionaliteit voor houding ‘merafysiscbe in-
stelling’: zij denken minder vaak na over de essentialia in bet leven dan Le voorspellen
is op basis van de afzonderlijke achtergrondkenmerken. Dit is- in overeenstemming met
de eerdere voorspelling, ecbter deze ene drieweginteractie, die bovendien verwaar-
loosbaar zwak is, is aanleiding om de tweede bypotbese ook voor Frankrijk te verwer-
pen. Ook bier geen ‘nieuwe klasse’. Stedelijkheid levert met leeftijd slecbt een signifi-
cante interactie voor de acceptatie van soft drugs op. Het zijh de jonge professionelen
die opvallen door een lagere mate van culturele vooruitstrevendheid, en ‘locus of con-
trol’ en bet vaker accepteren van soft-drugsgebruik en homoseksualiteit. In Frankrijk
zijn professioTnals eveneens aanbangers van een succesgeori~nteerde opvoeding.
De vaderlandse jonge, stedelijke professionals vertonen, zoals reeds opgemerkt, meer
en sterkere afwijkingen dan in de andere landen (zie ook tabel 3.3 in appendix 2). Zwak
tot nibil zijn de hogere mate van locus of control en de sterkere mate van acceptatie van
euthanasie, relatief goed zijn de sterkere mate van acceptatie van de buitenechtelijke
verhouding en de lagere mate van acceptatie van misbruik van sociale voorzieningen,
wederom in vergelijking met de afzonderlijke constituerende kenmerken leeftijd,
stedelijkbeid en professionaliteit. Nu blijken de Nederlandse jonge stedelingen een
voorkeur voor sitccesgeori~nteerde opvoedingswaarden te bebben. Jonge professione-
len tonen een lagere mate van acceptatie van bomoseksualiteit, prostitutie en ecbtschei-
ding. Stedelijke professionelen hebben in tegenstelling tot jonge stedelingen weer een
lagere mate van locus of control. In bet licht van deze tegenstellingen, maar meer nog
gegeven bet geringe aantal drieweginteracties dient ook voor Nederland de tweede
hypotbese verworpen te worden.
Het analyseresultaat voor de Noorse yuppies zoals ook weergegeven in tabel 4.3 in
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appendix 2 is ook niet dramatisch. Een zwakke drieweginteractie bij de metafysiscbe
instelling, zoals al voor Canada gevonden werd. Leeftijd en stedeIijkhe~d geeft geen
significante afwijkingen en leeftijd en professionele status slechts een viertal (meer cul-
tureel vooruitstrevend, sterkere discrirninatiegeneigdheid, een te verwaarlozen mini-
male afwijzing van de succesori~ntatie in de opvoediing en bet vaker accepteren van
uitkeringsfraude). Van beperkte waarde zijn ook de tweeweginteracties tussen stede-
lijkbeid en professionele status: lagere mate van autoritarisme en metafysiscbe instel-
ling. Opvallend in relatie tot de overige landen is verder bet relatief geringe aantal sig-
nificante afwijkingen als gevoig van directe effecten. Zwak significant is de steun van
de professionelen voor de succesori~ntatie in bet werk. De tweede hypotbese wordt
derhalve ook voor Noorwegen niet bevestigd.
Tabel 5.3 in appendix 2 vertoont ook de totale afwezigbeid van interacties van drie
kenmerken in Spanje. Jonge stedelingen zien zichzelf nog wel in enige mate als cul-
tureel vooruitstrevend, als anti-autoritair en anti-nationalistiscb. Jonge professionelen
onderscheiden zich op bet terrein van de steun voor bomoseksualiteit, prostitutie en
euthanasie. De stedelijke professionelen vinden bet gebruik van soft-drugs en bet pIe-
gen van uitkeringsfraude vaker te rechtvaardigen, maar staanjuist negatiever tegenover
echtscheiding dan zich op grond van hun afzonderlijke kenmerken laat vermoeden.
Ook voor Spanje dient geconcludeerd te worden dat de tweede hypothesegefalsificeerd
wordt.
De Verenigde Staten leveren geen drieweginteracties tussen leeftijd, stedelijkheid en
professionele status op (tabel 6.3 in appendix 2). Dclii Carpini en Sigelman (1986: 507-
515) vonden toch nog enige evidentie voor dergelijke effecten en wel op het terrein van
de te strenge rechtspraak en politieke tolerantie in zoverre bet ging om het bieden van
gelegenheid tot vrije meningsuiting aan ‘militaristen’. Evenals deze auteurs moeten we
besluiten de tweede hypothese te verwerpen. Op de acceptatie van soft drugs door
jonge professionelen na zijn alle andere tweeweginteracties weinig geprononceerd. Bij
de hoofdeffecten valt wel de sterke discriminatiegeneigdheid en de hogere mate van
succesori~ntatie in het werk, naast de afwijzing van economische vooruitstrevendbeid
van de professionelen op.
Tabel 7.3 in appendix 2 ten slotte gaat in op de Westduitse situatie. De combinatie van
jeugdige leeftijd, urbane woonomgeving en het werkzaam zijn als professional levert
bet sterkste drieweginteractie-effect op van alle in de analyse betrokken landen. De
Duitse yuppie heeft een grote voorliefde voor bet legitimeren van bet gebruik van soft-
drugs. Het minder gedogen van prostitutie mag echter weer geen naam hebben. Dc
jonge stedelingen staan afwijzend tegenover euthanasie, net als de jong&profcssionelen
tegenover seksuele striktheid. De laatste groep steunt ook inhoge mate bet nuttigen van
stimularia. De stedelijke professionelen bebben bet weer minder op economische
vooruitstrcvendheid. Al met al vindt ook in Duitsland onze hypothese geen bevestiging.
Dc algemene conclusie die zich op basis van onze bevindingen duidelijk aandient, is
dat de ‘yuppie class thesis’ verworpen dient te worden. -

6. CONCLUSIE

Uit de cross-culturele toetsing wordt duidelijk dat de emstige twijfel aan bet bestaan
van yuppies als nicuwe kiasse met de hieraan toegeschreven houdingen en ori~ntaties
gegrond is. 1-let beeld van yuppies is op bet eerste gezicht, zoals al door verschillende
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‘yuppie-queesters’ is geconstateerd (Hammond, 1986: 498; Delli Carpini en Sigelman,
1986: 515-517; Dekker en Ester, 1988: 94-95, 1990: 321-324), niet meer dan een ban-
dig gebruikte marketingmythe. Of eleganteruirgedrukt: ‘Der Yuppie war em sozialpsy-
chologisches UFO, eine Gespenster-Minderheit, auf der sich wohlfeil berumprilgeln
hell und die obendrein den Vorteil hatte, daB sie nur dullerst vage zu definieren war’
(Horx, 1989: 211).
Toch onderscbeiden yuppies, hoe beperkt ook in aantal, zich in de onderzocbte landen
door bun identificatie met progressieve issues en hun distinctieve leefstijl. In Canada,
Frankrijk, Spanje en de VS zijn yuppies cultureel vooruitstrevender dan de overige ca-
tegorie~n, terwijl dat in Nederland, Noorwegen en West-Duitsland alleen ten aanzien
van alle niet-yuppies bet geval is. De lagere mate van autoritarisme van yuppies ten
opzichte van de twee andere groepen vinden we in alle landen, met uitzondering van
West-Duitsland waar yuppies zich alleen van de niet-yuppies onderscbeiden. Natio-
nalisme en bet afwijzen van politiek protest vindt tevens minder ondersteuning bij yup-
pies dan bij alle anderen. Een evident teken van bun petmissiviteit en liberalisme is de
hoge mate waarin yuppies zich in alle landen op de trits morele issues (abortus, soft
drugs, verhouding, bomoseksualiteit, prostitutie, ecbtscbeiding en eutbanasie) onder-
scheiden van met name de niet-yuppies. Yuppies gaat bet voor de wind (vgl. de positie-
vere emotionele balans, de goede gezondheidstoestand) en ze denken vaker dan de bei-
de andere referentiegroepen een eigen hand te bebben in de inrichting van hun leven
(hoge mate van intemal locus of control). De relatie tussen yuppies en de grotere
nadruk op de eigen welvaart, te verwezenlijken in de yappie-professie, is net als met
bet gebrek aen politiek engagement minder evident en vol tegenspraken. In slechts
enkele gevallen zijn yuppies meer op succes geori~nteerd in bet werk (Canada,
Noorwegen en de VS, ecbter in Frankrijk en Spanje is dit juist miader bet geval dan bij
de andere categorie~n), in Nederland, Noorwegen en de VS zouden yuppies extra
werken voor extra inkomsten (alleen in de VS zouden zij additioneel werk zoeken om
verveling te voorkomen), studeren en een eigen zaak beginnen omvooruit te komen
lijkt de meeste yuppies wel aantrekkelijk, echter de Franse en Nederlandse yuppie zou-
den het werk wel wat minder belangrijk willen zien. Nog een voorbeeld van contradic-
ties is bet streven naar een meer eenvoudige leefstijl in de toekomst. De Amerikaanse
yuppie is hier absoluut niet van gecharmeerd, de Canadese in wat mindere mate even-
mm en de Duitse yuppie in vergelijking met zijn leeftijdgenoot nu juist weer wel.
De resultaten van de variantie-analyse geven aan dat bet liberalisme van yuppies niet te
wijten is aan de unieke combinatie van leeftijd, stedelijkbeid en professionele status,
maar veeleer aan de additieve effecten van deze kenmerken. Yuppies onderscbeiden
zich simpelweg omdat ze jong zijn en jongeren onderscbeiden zich in bet algemeen
door een progressievere opstelling; omdat ze in de stad wonen en ‘city dwellers’
hebben vaker een liberale houding; omdat ze een professionele status bebben en profes-
sionals (gegeven de vereiste bogere opleiding) zijn nu eenmaal liberaler. De eerder
beschreven ‘traditional group thesis’ van Delli Carpini en Sigelman (1986) past in dit
kader beter dan de ‘yuppie class thesis’. Ook van de ‘special effects thesis’ zijn sporen
gevonden: in sommige gevallen werkt professionele status in tegen de effecten van de
jonge leeftijd en bet stedelijke woonmilieu.
In tegenstelling tot Deli Carpini en Sigelman (1986) en Dekker en Ester (1988, 1990)
is er gegeven de EVS-analyse geen aanleiding om jonge professionelen als nieuw
opkomende maatscbappelijke groepering te bescbouwen. De tweeweginteracties van
jonge professionelen zijn weliswaar groter in aantal en substanti~ler dan de
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tweeweginleracties van de overige combinaties maar loch dusdanig ver onder de maal
dat spreken van een ‘nieuwe middenklasse’ met cosmopolitiscbe, liberale waarden niet
gerechtvaardigd is (vgl. Brint, 1984 en Kriesi 1986, 1989). Bovendien zijn de afwij-
kingen ongericht, d.w.z. geen bevestigingvan een ideolog~sch distinctief stelsel van
houdingen, noch in meerliberale nocb in meerconservatieve zin.
Uiteraard blijft bet mogelijk dat de yuppie these gelding heeft op een wijze die wij in
onze analyses niet konden gemeten en wel om twee redenen: de opsporing van de cate-
gone ‘fast trackers’ aan de hand van overwegend demografiscb bepaalde kenmerken is
wellicbt minder goed toepasselijk dn wellicht komt bet yuppiefenomeen met al zijn
leefstijldifferehliaties pas onverbloemd aan bet licht als een fijnmaziger techniek dan
bet survey wordt benut. Zoals Dekker en Ester al oppperden zijn ‘lokale case-studies
met directe ondervraging van yuppies (waarbij) naast houdingen en opvattingen ook
andere elementen van de aan yuppies toegedichte leefstijl meer aandacht kunnen krij-
gen’ (1988: 95) wellicbt een propaat middel tegen de survey-onvolkomenheden. In dat
geval dienen uiteraard ook niet-yuppies meegenomen te worden ter waarborg van de
vergelijkbaarbeid. Om terug te komen op de bepaling van yuppies aan de hand van gro-
tendeels demografische kenmerken: bij een aanvullende classificatie van yuppies
denken we niet aan elementen uit de gerucbtmakende leefstijl van yuppies, immers dat
zou, zoals Carpini en Sigelman terecht opmerken (1986: 517) de consequenties van bet
concept yuppie verwarren met bet concept zelf. Bij een scherpere definitie kan gedacht
worden aan ‘elite-yuppies’ met gemeenschappelijke kenmerken als bijvoorbeeld type
beroep (bij Piesman en Hartley scoren met name vrije-beroepers als advocaten goed op
de yuppie-beroepsprestigescbaal) en inkomensniveau (bet is immers aannemelijk dat de
‘upwardly mobile’ geen genoegen nemen met (voor langere tijd aanboudende) mini-
mumbeloning). Focussen op typiscbe ‘carri~reberoepen’ en bet hoogste inkomensseg-
ment, naast demografiscbe kenmerken, zou wellicbt de economisch conservatieve kant
van bet yuppiefenomeen sterker belicbten, maar brengt in survey-onderzoek bet banale
probleem met zich mee dat de aantallen yuppies onevenredig snel afnemen bij een
hoger aantal karakteristieken.
Een methodologiscbe overweging tot slot. In navolging van Dekker en Ester (1988,
1990) kan opgemerkt worden dat yuppies progressief zijn op sociaal-politiek gebied en
tevens wat betreft bun leefstijlen, maar dat zij relarief weinig progressief zijo op
economisch terrein. In de voorgaande analyses is met ondenling onafhiutkelijk gestelde
indicatoren gezocbt naar een waardenpatroon van yuppies, een yuppiesyndroom. Of
yuppies nu ~n progressieve idee~n aanbangen ~n economisch-conservatieve blijkt nog
niet uil de analyses als niet uitgegaan wordt van samenbang tussen de indicatoren op
individueel niveau. We weten nu ook niet of en in welke mate niet-yuppies dezelfde
‘yuppie-cornbinatie’ van sociaal-politiek liberalisme ~n economiscb conservatisme
voorstaan. Dekker en Ester (1988, 1990) vinden na vergelijking van correlatiematrices
van yuppies en niet-yupies met de verscbillende indicatoren en na factoranalyse op de
beschikbare boudingen geen bewijzen voor bet yuppiesyndroom in Nederland. Een
evengroot dccl van de yuppies als de niet-yuppies bangt in Nederland bet waardenpa-
troon aan dat illustratief wordt geacht voor yuppies. In dit artikel is omwille van ruimte
en tijd geen verdere analyse uitgevoerd op bestaan en aard van bet yuppiesyndroom. ln
een vervolg op dit artikel worden de analysesuggesties ten aanzien van liet yuppiewaar-
denpatroon uit Dekker en Ester (1988, 1990) opgepikt en uitgewerkt met discniminan-
tanalyse en/of singuliere waardendecompositie, technieken die aangeven op welke
houdingenenin hoeverre yuppies zich van niet-yuppies onderscbeiden (vgl. Bourdieu,
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1980). Met deze ‘distinctie’-technieken kan de optimale dicriminator ofte wel bet
meest onderscheid makende stelsel boudingen voor yuppies gevonden worden, een
streven waar ook yuppies bun leven aan wijden.

NOTEN

* De auteurs danken dr. P. Dekker (Sociasi en Cultureel Planbureaul voor zijn methodologiscbc adviezen
en commentaar bij een eerdere versie van dii artikel. Tevens gaat onze dank uit naar drs. L. l-ialman
(VakgrCep Methoden & Technieken KUB) voor het toegankelijk maken van de EVS-data.

I. Zie het artikel van Malt Dings De Nederyuppies’ in De Tijd, 7-2-1987, aismede de biografische per-
soonsbeschrijvingen van een aanial Nederlandse yuppies in het bCek van Thooften Berkeljon (1986).

2. Ter toetaing van de ‘yuppie class-thesis’ zijn voor de set houdingen uit de eerste tabet een serie Va-
riantieanalyses uitgevocrd. In de appendix worden de hoofdeffecten, 2-weginteracties en 3-weginteracties
vermeld van de voor ons belangrijke categorie~n (long bij leeftijd; urbaan bij stedelijkheid; professioneel
werkzaam bij professionaliteit), mils significant afwijkend van het bevolkingsgemiddelde. Deze effecten
zijn gecorrigeerd voor de overige hoofdeffecten en interactie-effecten met behulp van Multiple
Classification Analysis (MCA), onderdeel van ANOVA in het SPSS-x-pakkeL MCA berekent geen af-
wijkingen van het gemiddelde voor de interactie-effecten en daarom is er voor de significante interaclies
een tweede rCnde variantieanalyses uitgevoerd. Hierbij zijn van de interacterende variabelen uit de eerste
ronde nieuwe combinatievariabelen gemaakt, die samen met de resterende variabelen in de tweede ronde
zijn ingevoerd; b.v.: een jonge professional werd een hoofdeffectcategorie van de combinatievariabele
leeftijd en professionaliteit naast de oorspronkelijke variabele stedelijkheid. Van de dan verkregen gecor-
rigeerde afwijking van bet gemiddelde is de som van de hoofdeffectcn voor de betreffende categorie~n uit
de eerste ronde afgetrokken hetgeen resulteert in een unieke bijdrage aan de afwijking van bet gemiddelde
ten gevotge van een interactie. In ons voorbeeld is: het interactie-effect van de hoofdeffectcategorie jong-
professioneel ult de combinatievariabele leeftijd en professionaliteit is bet nieuwe hoofdeffect van deze
categorie minus de som van bet boofdeffecten van jong en bet hoofdeffectvan professioneet. Let wet: op
deze wijze kunnen significante interactie-effecten een aan de boofdeffecten uit de eerste ronde tegen-
gestelde ricbtinghebben ofevensuecl nut zijn. Immers niet van de afwijking, maarvan de betreffende va-
riabele is de significantie getoetst en vermeld.
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APPENDIX I: CONSTRUCTEN EN ITEMS

De boudingen bestaan uit constructen (somscores van versychillende items en zelfin-
schalingen), de opvattingen zijn gedichotomiseerde items, waarvan de in de tabellen
gepresenteerde antwoordcategorie~n worden vermeld.
Houdingen: construct-indicatoren:
1. culfureel vooruifstrevend: eens met in principe opdrachten op werk uitvoeren/eens

met een werkopdracbt niet uitvoeren voordat zelfovertuigd is dat opdracht juist is;
een goede/slechte toekomstige verandering is meerrespect voor bet gezag.

2. autoritarLsme. in principe opdracbten op werk uitvoeren; bel doet Cr niet toe hoe
iemands ouders zijn, men moet ze altijd respecteren; een toekomstige verandering
ten goede is meer respect voor bet gezag.

3. discriminaficgeneigdheid: liever niet als buren: mensen van een ander ras; linkse
extremisten; recbtse extremisten; leden van kleine religieuze sekten; buitenlan-
ders/gastarbeiders.

4. economisch ~ eens lot_oneens dat snellere, effici~ntere en accuratere
secretaresse beter betaald krijgt voor_hetzelfde werk; eens met runnen eigen be-
drijf/directeur benoernen door de eigenaar zelf; eens met Cigenaren die samen met
werknemers directie benoemen, de staat als eigenaar/directie, werknemers als Cige-
naar en benoemen directie in verkiezingen.

5. nationalisnie: beboort in de eerste plaats tot geografisebe eenheden: woonplnats;
provincie; land; zeer tot tamelijk trots Nederlander te zijn (i.c. Canadees, Frans-
man, etc.); alles, zonodig leven opofferen voor mijn land, yolk.
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6. succesori~ntatie werk: belangrijk in bet werk: goed loon/salaris; goede promotie-
kansen; werkkring waarin je iets kan bereiken en niet belangrijk: niet te veel span-
ning; goede werktijden; werk nuttig voor maatschappij.

7. succesori~ntatie opvoeding: eigenschappen waartoe men een kind aanmoedigt:
hard werken; leidinggevende capaciteiten; vastheraclenbeid/volbarding.

8. seksuele striktheid: eens tot oneens dat iedereen de kans moet hebben om zonder
beperkingen complete vrijheid op seksueel gebied te genieten; oneens tot eens dat
men seks helemaal niet vrij kan laten aan ieders persoonlijke voorkeur, dat er
morele wetten moeten gelden waar iedereen zich aan boudt.

9. afr’ijzing politiek protest: boge protestgeneigdbeid (meegedaan of misscbien mee-
doen aan: wilde staking; gebouw bezetten; schade toebrengen; vecbten) protestge-
neigd alleen met inzet van legale middelen (meegedaan of misschien meedoen aan:
petitie tekenen; boycotten; demonstreren mits toegestaan); niet protestgeneigd (zelf
nooit participeren in voomoemde politieke acties). i-Loogste score is minst protest-
geneigd oftewel een sterke afwijzing van (deelname aan) politiek protest.

10. zakeh]ke Jiouding huwehulk: zeer belangrijk als bijdrage tot een geslaagd buwelijk:
een redelijk inkomen; dezelfde sociale acbtergrond; goede buisvesting; gelukkige
seksuele verbouding; gemeenschappelijke smaak en interesse; en voldoende reden
tot ecbtscbeiding: financieel aan de grond zitten, onbevredigende seksuele relatie;
als persoonlijkheden niet bij elkaar passen.

11. metafysische instelling: denkt vaak over betekenis en doel leven; vaak bet gevoel
dat leven zinloos is; denkt vaak overde dood.

12. positieve emotionele balans: voelt zich de laatste weken: bijzonder enthousiast
over iets; rusteloos; tevreden over prestatie; geweldig, d.w.z. dat leven fantastiscb
is; alsof alles voor de wind ging.

13. rechtse zelfplaatsing: zelfplaatsing politieke idee~n recbts van bet midden
14. locus ofcontrol: helemaal niet tot in boge mate zelf uitmaken hoe leven verloopt.
15. acceptatie abortus: goedkeuren abortus als de gezondbeid van de moeder door

zwangerschap bedreigd wordt; als kind waarschijnlijk licbamelijk handicap beeft;
als de vrouw niet getrouwd is; als een getrouwd stel geen kinderen wil.

16. acceptatie soft drugs: gebruik maribuana/hash nooit tot altijd gerecbtvaardigd.
17. acceptatie i’erhouding: getrouwde mensen die eeri verbouding met een ander

hebben nooit tot altijd gerechtvaardigd.
18. acceptatie homoseksualiteir: bomoseksualiteit nooit tot altijd gerecbtvaardigd.
19. acceptatie prostitutie: prostitutie nooit tot altijd gerechtvaardigd.
20. acceptatie echtscheiding: ecbtscheiding nooit tot altijd gerecbtvaardigd.
20. acceptatie euthanasie: euthanasie (d.w.z. bet leven van een ongeneeslijk zieke

be~indigen) nooit tot altijd gerechtvaardigd.
21. acceptatie uitkeringsfraude: sociale uitkeringen aanvragen waar je geen recbt op

bebt nooit tot altijd gerechtvaardigd.

Opvattingen: item-indicatoren:
1. tolerantie andere mening: vindt u bet vervelend om samen te zijo met mensen met
andere idee~n, geloof, standpunten? Niet tot belemaal niet.

2. steun kind als bestemming vrouw: moet volgens U eert vrouw om aan haar bestem-
ming te voldoen kinderen krijgen? Moet kinderen krijgen.

3. steun bewust ongehuwde moeder. keurt u bet goed of af als een vrouw een kind wil
dat zij alld~n als moeder wil opvoeden? Keurt goed.
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4. vertrouwen in arnbtenaren: boeveel vertrouwen beeft u in ambtenaren? Tamelijk
tot heel veel.

5. vertrouwen i~ bedri]fsleven: boeveel vertrouwen heeft u in de grote bedrijven?
Tamelijk tot heel veel.

6. no weekend zin in werk: Als bet weekend voorbij is heeft u dan weer ecbt zin om
aan bet werk te gaan of vindt u bet jammer dat bet voorbij is? Ecbt zin om aan bet
werk te gaan.

7. lid vakbond:Sent u lid van een vakvereniging? Ja. -

8. lid politicke parti]: Bent u lid van een politieke partij of groepering? Ja.
Bi~ 3-daagse werlo4Ieek: Wilt u zich eens voorstellen dat overheid en werkgevers bet
eens worden over verkorting van de werkweek tot 3 dagen met beboud van hetzelfde
loon zoals nu voor de voIle week. Welke dingen zou u gaan doen? (geldt voor 9 t/m 12)
9. exira l4Ierk voor extra geld: proberen om naast de 3 dagen in huidige werkkring

extra werk te vinden om in de overige dagen er wat bij te verdienen. Genoemd.
10. u]d benutten voor studie: de vrijgekomen tijd benutten vdor studie of verdere ont-

wikkeling. Genoemd.
11. extra werk tegen verveling: werk erbij zoeken om niet te vervelen, ook al leverde

bet weinig geld op. Genoemd.
12. cen eigen zaak beginnen: zelfeen zaak beginnen in de vrijgekomen tijd. Genoemd.
13. politieke interesse: wel er in geYnteresseerd maar doe niet actief aan politick.

Genoemd.
14. steun revolutionaire actie: De manier waarop onze samenleving georganiseerd is

moet radicaal worden veranderen door revolutionaire acties. Genoenid.
Een goede zoak in de toekomst: welke van de volgende toekomstige veranderingen zou

u persoonlijk cen verandering ten goedevinden? (geldt voor 15 t/m 17

)

15. minder nadruk op geld: minder nadruk op geld en bezit. Genoemd.
16. werk minder belangrtjk: vermindering van de betekenis die bet werk in ons leven

beeft. Geno~ind.
17. meer cenvoudige leefstjl: een eenvoudiger, meer natuurlijke manier van leven.

Genoemd.
18. voor niets leven opofferen: afgezien vab uw eigen gezin, is er dan nog iets waar u

alles voor op zou offeren, waar u zonodig zelfs uw leven voor zou riskeren? Niets.
19. gezondheidstoestand: hoe isuw gezondbeidstoestand tegenwoordig? Zeer goed.
20. beslissingsvrijheid werk: In boeverre geniet u in uw werk de vrijheid om beslissin-

gen te nemen (cijfer van I tot en met 10; van helemaal niet tot in boge mate)? Veel
(6 tot en met 10). --

21. tevredenheid werk: Hoe tevreden of ontevreden bent u met uw huidige werk (cijfer
van I tot 10; van ontevreden tot tevreden)? Tevreden (6 tot en met 10).

Bron: EuropearvValues Survey 1981
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8. Consumptiestijien en waardenorii!ntaties.
een typologische reconstructie

P. ESTER EN L. HALMAN

SAMENVATTING

In dit artikel wordt op basis van twee dimensies een viertal consumptiestijien onderscheiden. De
centrale vraag van dit artikel is of deze consumptiestijien con-esponderen met verschillende waar-
denori~ntaties van consumenten. De eerste dimensie betreft de wijze van budgetvoering, die kan
vari~ren van impulsief tot gedisciplineerd. De tweede dimensie heeft betrekking op aankoopge-
drag waarbij de extreme posities gevormd worden door modjeus c.q. niet-modieus aankoopge-
drag. Combinatie van deze twee dimensies leidt tot vier consumptiestijien: hedonistische con-
sumptiestiji, burgerlijke consumptiestiji, impulsief niet-modjeuze consumpti~stijI, en tenslotte een
consumptiestiji die kenmerkend is voor behoedzame trendvolgers. Uit de bevindingen blijkt dat
deze vier consumptiestijien in redelijke mate samenhangenmet verschillende waardenori~ntaties.

1. INLEIDING

De na-oorlogse consumptieve bestedingen zijn blijkens de statistieken sterk gestegen
(Oppedijk van Veen en Schelbergen, 1984). Waren tot ver in deze eeuw tal van con-
sumptieartikelen voorbehouden aan hogere sociale kiassen, thans is er in toenemende
mate sprake van democratisering van het bezit van consumptiegoederen. Volgens tal
van auteurs is deze kwantitatieve verandering in het licht van een aantal maatschappe-
Iijke transformatieprocessen gepaard gegaan met een kwalitatieve omslag: de moderne
verzorgingsstaat zou zich kenmerken door een consumentistisch ethos (vgl. Janowitz,
1976; Van Doom, 1982; Zijderveld, 1983). Dit ethos verwijst naar een alles overheer-
sende consumptiedrift waarin de vele voorzieningen en goederen die de verzorgings-
staat haar burgers aanbiedt overvloedig en vooral gedachteloos worden geconsumeerd.
Voorop staat onmiddellijke individuele bevrediging die cen kortstondig karakter heeft
en onderdeel uitmaakt van een continue consumptiespiraal. Belangrijke maatschappe-
lijke achtergronden van dit consumentistische ethos worden gevormd door een toename
van bet discretionaire inkomen, voortgaande individualisering en liberalisering, afgeno-
men betekenis van traditionele godsdienstige referentiekaders en bet ontstaan vanpluri-
forme zingevingssystemen, voortgaande modernisering, het vervagen van oude kias-
sentegenstellingen en de opkomst van een nieuwe middenklasse die een sterke
distinctiedrang heeft, de uitdijing van de verzorgingsstaat, de toegenomen vrije tijd, een
sterke nadruk op comfort en gemak, accentuering van zelfontplooiing, eigenstandige
identiteit en emancipatie, aismede morele permissiviteit en hedonisme. Deze sociale en
culturele ontwikkelingen zouden gepaard gaan met leefstijldifferentiaties waarmeerde-
re sociale wetenschappers zich reeds over gebogen hebben (vgl. Bourdieu, 1984; Gan-
zeboom, 1988; Mitchell, 1983; Sobel, 1981).
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Interessant nu in vele beschouwingen over het consumentistische ethos is de veelal
expliciete veronderstelling dat dit ethos zich niet beperkt tot consumptiegoederen in
engere zin, maar zich uitstrekt tot velerlei menselijke activiteiten. Niet alleen worden
consumptieartikelen guizig en oppervlakkig geconsumeerd, hetzelfde zou gelden voor
overheidsvoorzieningen, primaire relatievorming, sociaal-filosofische denkbeelden,
kunst, muziek, amusement e.d. (vgl. Van der Avon, 1987, 1988; Bloom, 1988; Lasch,
1979; Postman, 1985). Deze veronderstelling komt treffend tot uiting in het navolgende
citaat van Zijderveld: ‘Men consumeert niet alleen overvloedig en gedachteloos de
voorzieningen van de verzorgingsstaat en de vele goederen van de rijke economie, men
consumeert allengs ook menselijke relaties (huwelijken, vriendschappen), idee~n en
theorie~n (religieuze en politieke ideo1ogie~n). Daarbij staat steeds de individuele
bevrediging voorop: bevredigt een onderwerp niet meer, dan wordt het weggeworpen
of voor een ander ingeruild’ (Zijderveld, 1983: 149)’. Veel van deze en s~ortgelijke be-
schouwingen hebben weliswaar intuYtieve en communicatieve Tovertuiging.skracht, maarmissen door het veelal speculatieve karakter een gedegen empirische fundering. Om
deze reden willen we in dit artikel trachten op basis van empirische gegevens de vraag
te beantwoorden of en in hoeverre personen met een sterk consumentistisch-hedonisti-
sche inslag zich conform deze beschouwingen ook systematisch onderscheiden in
waardenorWntafies op saillante andere terreinen van personen die men tot hun tegen-
pool kan rekenen: de burgerlijke consumenten. In hypothesevorm geherfortnuleerd
zullen we de juistheid van de veronderstelling toetsen dat personen die zich bekennen
tot een hedonistische dan wel een burgerlijke consumptiestiji ook op andere waarden-
domeinen (waaronder primaire relaties, seksualiteit, godsdiensi, arbeidsethos, politieke
attitudes) ten opzichte van elkaar extreme posities innemen. We duiden dit aan als de
generaliseringshypothese.

2. VIER CONSUMPTIESTIJLEN

Tot nu toe hebben we in betrekkelijk abstracte termen over consumptiestijien gespro-
ken; een nadere inhoudelijke typering is derhalve gewenst. In theoretische zin laten
zich bij consurnpiiestijlen twee dimensies onderscheiden: 1) de wijze waarop personen
met hun besteedbare budget omgaan en 2) de kenmerken van de consumptiegoederen
die met dit budget worden aangeschaft. De eerste dimensie noemen we budgetvoering
en daarin staat een gedisciplineerde budgetvoering tegenovereen impulsieve. De twee-
de dimensie duiden we aan als aankoopgedrag waarbij de extreme posities gevormd
worden door respectievelijk modjeus en niet-modieus aankoopgedrag. Combinatie van
deze twee dimensies resulteert in vier onderscheiden consumptiestijlen: gedisciplineerd
modieus, impulsief modieus, gedisciplineerd niet-modieus en impulsief niet-modieus.
In schema:

Budgetvoering
gedisciplineerd implilsief

Aankoopgedrag niet-modieus A B
modieus C D

Schema 1. De vierconsumptiestifle}~
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De combinatie van impulsieve budgetvoering en modieus aankoopgedrag (D) omschrij-
yen we als een hedonistische consumptiestiji. Het betreft een wijze van consumeren die
sterk gericht is op het hier en nu impulsief aanschaffen van modieuze goederen waarbij
kenmerkend is dat deze bestedingen een ongepland en niet-gebudgetteerd karakter
hebben. Men wil de allerlaatste snufjes zo snel mogeiijk in huis hebben, koopt deze
impulsief en let daarbij niet in de eerste plaats op de budgettaire mogelijkheden daar-
voor. De goederen die men aanschaft dienen primair recht te doen aan de behoefte aan
een expressieve Ieefstijl waarbij sociale distinctie voorop staat. Riesman c.s. (1960)
duiden dit aan als ‘present-oriented hedonism’. Vart der Avort, Bijnen en Dirven
(1988) benoemen deze consumptiestijl als ‘consumentistisch’.
De andere extreme positie wordt gevormd door de combinatie van een gedisciplineerde
budgetvoering en niet-modieus aankoopgedrag (A). Deze combinatie duiden we aan als
een burgerlijke consumptiestiji. Immers, ‘de burger gooit bet niet over de balk, zet de
tering naar de nering, eert bet kleine om ook bet grote “weerd” te worden en beoefent
de zuinigheid met vlijt om buizen als kastelen te kunnen bouwen’ (Felling, Peters en
Schreuder, 1983: 39). Kortom, de burger is planmatig en berekenend ingesteld. De aan-
schaf van modieuze goederen is daarbij niet aan de orde: ‘luxe goederen kopen, iets
aanschaffen omdat bet mooi is of bet leven veraangenaamt, of omdat je ervan kunt
genieten, dit alles past totaal niet in bet denken van de burger en hij zal dat als ver-
spilling afwijzen’ (Van der Avort c.s., 1988: 258-259).
De beide tussen deze extremen te lokaliseren consumptiestijien - die conform onze ge-
neraliseringshypothese ook op andere waardenori~ntaties verondersteld worden tus-
senliggende posities in te nemen - laten zich als volgt typeren. Personen die zich ken-
merken door de combinatie van impulsieve budgetvoering en niet-modieus
aankoopgedrag (B) kennen weliswaar een weinig gedisciplineerd bestedingspatroon
maar wensen anders dan hedonistisch ingestelde consumenten hun budget niet te beste-
den aan modieuze goederen. Dit patroon verwijst enerzijds naar een consumptiestijl die
men aan kan treffen in wat vroeger werd aangeduid als een “typisch arbeidersmilieu”
en anderzijds naar meer avontuurlijk ingestelde consumenten die hun budget weliswaar
impulsiefbesteden maar wars zijn van modegevoeligheid. De laatste te onderscheiden
consumptiestiji koppelt een gedisciplineerde budgetvoering aan modieus aankoopge-
drag (C). De groep voor wie deze wijze van consumeren kenmerkend is, zouden we
kunnen omschrijven als ‘modieus maar binnen bepaalde grenzen’, of kortbeidshalve als
‘behoedzame trendvolgers’. Men opteert voor een expressief-modegevoelige leefstijl,
maar dit mag niet ten koste gaan van bet budget dat ter beschikking staat. Men is niet
alleen modebewust, maar ook geldbewust in zijn consumptieve bestedingen.

De bier gepresenteerde indeling van consumptiestijlen is uiteraard gebaseerd op een
typologische reconstructie van vooraf gespecificeerde dimensies. De empirische eviden-
tie van de achterliggende constructen van met name ‘hedonisme’ en ‘burgerlijkbeid’
moet blijken uit de navolgende analyses. Leidraad voor deze analyses vormt zoals ge-
zegd de hypothese dat waardenori~ntaties die ten grondslag liggen aan deze constructen
gegeneraliseerd kunnen worden naar andere waardendomeinen. Met andere woorden de-
ze generaliseringshypothese voorspelt dat personen die zich kenmerken door hetzij een
hedonistische hetzij een burgerlijke consumptiestiji ook ten aanzien van andere waar-
dendomeinen consistent extreme posities ten opzichte van elkaar zullen innemen. Als
afgeleide hypothese fungeert daarbij de assumptie dat de beide tussengelegen consump-
tiestijlen ook intermediaire posities op deze andere waardenori~ntaties zullen vertonen.
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3. DATA EN MEETINSTRUMENTEN

De empiriscbe analyses die ter beantwoording van de vraagstelling van dit artikel zijn
verricht, zijn gebaseerd op survey-data die in bet kader van bet SOCON-project verza-
meld zijn. SOCON staat voor Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland en is een
samenwerkingsproject tussen de sociale faculteiten van de Katholieke Universiteit Nij-
megen en de Katholieke Universiteit Brabant (zie Felling, Pelers en Schreuder, 1987).
In 1985 werd in bet kader van dit project een grootschalig landelijk survey (N = 3003)
gebouden waarin een keur van vragen over godsdienstige en seculiere zingevingen en
waardenori~ntaties aan een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking is
gesteld. SOCON biedt unieke gegevens over een reeks van waardendomeinen van de
bevolking en maakt bet mogelijk tal van sociaal-wetenschapjielijke hypothesen cross-
sectioneel te toetsen. In 1990 is een vervolgpeiling voorzien, waardoor dergelijke
hypothesen ook in longitudinaal perspectief geplaatst kunnen worden. Aangezien niet
alle onderdelen van de SOCON-vragenlijst aan alle respondenten zijn gesteld, moeten
we hier volstaan met een subsample hetgeen de aanspraak op representativiteit oven-
gens niet doorkruist2.
Zoals aangegeven maken we een onderscheid tussen twe~ dimensies: (a) gedisci-
plineerde versus impulsieve budgetvoering en (b) modieus versus niet-modjeus aan-
koopgedrag. Deze dimensies zijn door middel van een tweetal schalen geoperatio-
naliseerd die gerapporteerd gedrag op beide dimensies meten. De eerste schaal meet
hoe consumenten hun geld besteden, de tweede schaal meet waaraan zij dit uitgeven3.
Budgetvoering is geoperationaliseerd door items als ‘ik laat de uitgaven meestal maar
op me aflomen; 1k kijk niet vooruit’ en ‘ meestal boud 1k goed bij waaraan ik geld heb
uitgegeven’; aankoopgedrag is gemeten door items als’ 1k ben iemand die zodra er een
nieuwprodukt in de winkels ligt, dat ook graag wil kopen’ en ‘ik koop bijna nooit din-
gen die “in” zijn’.
Na een aantal exploratieve analyses werden uit een pool van in totaal zestien items, zes
items geselecteerd die te zamen de schaal ‘budgetvoering’ vormen en vier items die de
schaal ‘aankoopgedrag’ weergeven. De betrouwbaarheid van de eerste schaal is rede-
lijk (Cronbach’s alpha = .78), die van de tweede schaal minder (Cronbach’s alpha
.58) maar voorshands bruikbaar voor research doeleinden. De geselecteerde tien items
laten zicb niet alleen tbeoretisch van elkaar scheiden, maar blijken ook empiriscb tot
twee afzonderlijke dimensies te berleiden (zie appendix A, tabel 1), die onafhankelijk
van elkaar zijn (r = .22 na oblimin rotatie). Een confirmatonische factoranalyse (LIS-
REL) bevestigt dit beeld (L2= 516.47; df=34; phi: ksil-ksi2 = .17).
Om zo zuiver mogelijk consumptieve stijlen te krijgen, zijn de factonscores van de
respondenten op de afzonderlijke dimensies getrichotorniseerd, zodanig dat drie
ongeveer even grote groepen ontstonden. Vervolgens zijn met weglating van de mid-
dengroep op basis van ~mbinatie van deze scores vier groepen (N = 629) gecon-
strueerd, die zoals eerder beschreven als volgt (zie tabel 1) _worden aangeduid: perso-
nen die zich kenmerken door een burgerllike consumptiestiji (A), impulsief
niet-modieuze consumenten (B), gedisciplineerd-modieuze consumenten, verder te
noemen behoedzame trendvolgers (C) en tenslotte personen voor wie een hedonistische
consumptiestiji kenmerkend is (D).
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Tabel I. Combinaties van budgetvoeringen aankoopgedrag

Budgetvoering
gedisciplineerd impulsief totaal

Aankoopgedrag niet-modleus 35% 22% 357
modieus 20% 23% 272

Uit deze geconstrueerde typologie op basis van (extreme scores op) twee dimensies
blijkt dat 35% van de respondenten zich kenmerkt door een burgerlijke consumptiestiji,
terwijl 23% een bedonistiscbe consumptiestiji vertoont. De beide tussengelegen cate-
gofle~n (beboedzame trendvolgers en impulsief niet-modieuze consumenten) houden
elkaar numeriek redelijk in evenwicht. Overigens zijn we niet zozeer geYnteresseerd in
de numerieke oruvang van de vier onderscheidenconsumptiestijlen. Het indelen van de
respondenten op basis van hun score op een dimensie (categoriseren) is daarvoor niet
de ge~igende weg. Wel zijn we geYnteresseerd in de kenmerken die degenen met mm of
meer extreme scores op beide dimensies op de overige waardenori~ntaties hebben. Als
zodanig kan de hierboven weergegeven indeling naar consumptiestijien worden ge-
bruikt.

Naast een reeks van sociaal-demografische achtergronclvariabelen (leeftijd, sekse, op-
leiding, inkomen, burgerlijke staat, gezinsfase, sociale kiasse, urbanisatiegraad, gods-
dienst, politieke partijvoorkeur) is een groot aantal attitudescbalen gebruikt die ter
toetsing van de generaliseringshypotbese op bun samenhang met deze typologie bezien
zullen worden. Waarden vonnen in de consumentenpsycbologie en marketing belang-
rijke kenmerken voor doelgroepsegmentatie4. Het SOCON-onderzoek omvat maar
liefst 50 verschillende waardenori~ntaties verdeeld over negen waardengebieden. Cm
een zo overzicbtelijk mogelijk beeld te geven, zullen alleen die ori~ntaties in een
nadere empirische analyse worden betrokken, waarvan op grond van een reeds gevon-
den samenhang met beide afzonderlijke dimensies verwacht mag worden dat de vier
geconstrueerde consumptieve stijien daarop eveneens van elkaar zullen verscbillen. Het
betreft bier: seculiere en godsdienstige zingevingen, conservatisme, lokalisme, arbeids-
ethos, etnocentrisme, milieubesef, post-materialisme, politieke verveemding, politieke
interesse en politiek vertrouwen en boudingen ten opzichte van primaire relaties. Het
gaat bier in alle gevallen om in eerdere SOCON-publikaties gevalideerde meetinstru-
menten (zieFelling c.s., 1987 voor nadere statistiscbe informatie).

4. RESULTATEN

Het grote aantal sociaal-demografiscbe variabelen en waardenori~ntaties dat in bet ka-
der van ouze probleemstelling wordt geanalyseerd, plaatst ons voor een presentatie-
probleem. De leesbaarbeid van dit artikel zou in ernstige mate verstoord worden door
een uitgebreide weergave van tabellariscbe informatie in de boofdtekst. Cm deze reden
bebben we ervoor gekozen de tabellen naar een appendix (B) bij dit artike~ te verplaat-
sen en de belangrijkste conclusies in de tekst zeif weer te geven. Wel zal om de over-
zichtelijkheid van de bevindingen te waarborgen eerst een samenvattende grafiscbe re-
presentatie - op basis van een singuliere waardendecompositie5 of multidimensionele
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ontvouwingstechniek - van de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Daama
worden de belangrijkste bevindingen nader weergegeven.

4.1. Consumptiestijlen en waardenoriintaties

Bij wijze van samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van onze studie is een
grafiscbe weergave van de bevindingen gepresenteerd. Aan de hand van de resultaten
van een singuliere waardendecompositie (vgl. Croon en Stouthard, 1984) worden in
een tweedimensionele ruimte - die de beide dimensies omspannen van onze typologie
van consumptiestijlen - de scores van de vier groepen op de geanalyseerde waarden-
orWntatiesweergegeven. - -
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Lijst van afrortingen infiguur I

AU
FB
MK
NI
EB
HE
CL
TD
ZL
BK
TL
BL
TZ
1-f
SL
TV
EC
CC
TN
TO
LO
Lw
NC
SC
wS
WO

autonomie
familiale burgerlijkheid
maatschappij kritiek
nieuwe innerlijkheid
economische burgerlijkheid
hedonisme
christelijke levensbeschouwing
twijfel aan betekenis dood
twijfel aan zin van het leven
binnenwereldlijkekosmologie
transcendentale levensbeschouwing
binnenwereldlijke levensbeschouwing
twijfel aan zin van het lijden
twijfel aan transcendentie
saillantie levensbeschouwing
traditioneel beeld van de vrouw
economisch conservatisme
cultureel conservatisme
tegen inkomensgelijkheid
tegen overheidsingrijpen
lokalisme
integratie woonomgeving
normconformisme
sociale controle primaire netwerken
sociale contacten belangrijk in werk
ontplooiing belangrijk in werk

BU BURGERLIJK
MG BEHOEDZAME TRENDVOLGERS

WM maatschappetijk aanzien belangrijk in
werk

WB belonirig werk belangrijk
WC comfort belangrijk in werk
WP plicht tot arbeid
AR recht op arbeid
AA aanvaarding altematieve relatievormen
OH onmisbaarheid van het huwelijk
AT ~an~ardhig altem~fieve rollen
ER exclusiviteit van de relatie
BV behoud van individuele vrijheid
AG accentuering van gezamenlijkheid
ES exciusiviteit van seksuele relatie
FA autoritarisme
AN anomie
IC idee van concurrentie
NO negatieve attitude tegenover outgroup
IP positieve attitude tegenover ingroup
MA materialisme
PT politieke interesse
VP ver van politiek afstaan
PV vertrouwen in politiek
AB actiebereidheid
OB offer bereidheid
WG waardering gebouwde omgeving
WN waardering natuur

E HEDONISTJSCH
NG NIET MODIEUS IMPULSIEF

De visuele presentatie van de resultaten van de singuliere waardendecompositie laat
duidelijk zien dat de consumententypen uiteenlopende posities in een tweedimen-
sionele ruimte innemen. De dimensies kunnen we benoemen naar die waarden die er
extreme posities op bezetten. Zo zou een eerste dimensie met materialisme versus
hedonisme kunnen worden aangeduid. Dit hedonisme is expressief van aard, bet gaat
vergezeld van maatschappelijk aanzien en sociale contacten belangrijk vinden. Deze
dimensie geeft dan ook voomamelijk de verschillen in ori~ntatie tussen niet-modieuze
en modieus gericbte consumenten aan. Modieus zijn impliceert niet alleen een hedonis-
tiscbe ori~ntatie waarin van bet leven genieten en plezier maken centraal staan, maar
ook dat men zich wil conformeren aan betgeen in de omgeving leeft. Aankopen dienen
bet maatschappelijk aanzien te illustreren, vandaar de benaming sociale distinctie.
De andere dimensie geeft bet onderscbeidt aan in burgerlijke waarden tegenover de
meer moderne waarden. Het betreft een onderscheid in wat Kiages ‘Plicbt-’ en ‘Akzep-
tanz’ waarden en ‘Selbstentfaltungs-’ waarden noemt. r)e Plicht- en Akzeptanz-pool
van deze dimensie verwijst naar de traditionele waarden waarin vooral de aanpassing
aan de samenleving centraal staan, de andere pool verwijst naar de individuele vrijhe-
den en zelfexpressie (Kiages, 1985). Vooral bet onderscheid in al dan niet gediscipli-
neerde budgetvoering is belangrijk. De beide consumptiestijlen die er een gedisci-
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plineerde budgetvoering op na bouden zijn burgerlijk, beboudend, niet modem. Beide
ongedisciplineerde consumptiestijien zijn bet minst traditioneel waar bet waardenori~n-
taties betreft.
Tracbten we de verscbillende groepen aan de band van figuur 1 te karakteriseren dan
dienen we dat te doen aan de hand van tegenstellingen. Het burgerlijke consumptiepa-
troon staat tegenover bet bedonistische, terwiji het niet-modieus, weinig gedisci-
plineerde consumptiepatroon staat tegenover bet beboedzaam de trend volgen.
Burgerlijke consumenten waarderen familiale burgerlijkheid, zijn autoritair, vinden dat
arbeid een plicbt is, zijn voomamelijk lokaal gericht en vinden bet huwelijk onmisbaar.
Diametraal daartegenover staan de bedonisten die voorstander zijn van individuele vrij-
beden en deze burgerlijke waarden niet waarderen. Een burgerlijk complex beperkt
zich dus niet tot bet consumeren alleen, maar gaat ook gepaard met burgerlijke voor-
keuren op andere gebieden. De generalisatiehypothese zoals die aan bet begin is gefor-
muleerd kan niet worden weerlegt.

Blijkens figuur I kenmerkt de groep van behoedzame trendvolgers zich verder nog
door een economisch burgerlijke ori~ntatie. Voor hen is vooruitkomen in bet leven, een
goede financi~le positie hebben, sociale zekerheid hebben van groot belang. In bet
werk zoeken zij vooral comfort en beloning, terwijl zij zich positief uitlaten jegens de
eigen ingroup. De primaire netwerken vormen belangrijke bronnen voor bet sociale
handelen. Economiscb bewust, maar er wel bij willen boren, niet bij een collectief als
de samenleving, maarbij de eigen kleine groep.
Niet-modieuze impulsieve consumenten staan in bun opvattingen daar juist ver van af.
Ontegenzeggelij~ klinkt bij hen de individualiteit door. Men kenmerkt zich op de ver-
schillende wanrdenori~ntaties niet specifiek vergeleken met de overige groepen, of bet
moest zijn dat bet overgrote deel van de voorgelegde waardenori~ntaties hen blijkbaar
nict erg aanspreekt. Alleen waar bet bet milieu betreft zijn zif meerdan de andere groe-
pen bereid daar offers voor te brengen.

4.2. Consunij~tlJtijIen en waardenoriiintaties in detail -

In bet verdere vervoig van dit artikel wordt bet boven bescbreven beeld van de ver-
schillende consumptiestijlen nader ingekleurd. We gaan na of er in bet licht van de ge-
formuleerde generaliseringsbypothese een systematische empiriscbe samenhang bestaat
tussen de vier onderscbeiden typen van consumptiestijien en de geselecteerde gods-
dienstige en seculiere zingevingen en waardenori~ntaties. Appendix C bevat de gemid-
delde scores van de vier groepen op de verscbillende attitudeschalen.

Een vluchtige blik op de eta~co~ffici~nten6 maakt reeds duidelijk dat met name opvat-
tingen rond buwelijk en gezin, lokalisme, etnocentrisme en politieke denkbeelden een
samenhang vertonen met consumptiestijlen. Kunnen we eert zinvolle interpretatie ge-
yen aan deze samenbangen en verbeldert dii bet beeld van de onderscbeiden wijzen
waarop personen bun budget beheren en waaraan zij dit budget besteden?

Verderop zullen we nog zien dat gezinsfase - geYndiceerd door vooral burgerlijke staat
en bet al dan niet hebben van kinderen - verschillen in consumptiestijlen te zien geven.
Maar ook waar bet denkbeelden over primaire relaties betreft, vallen verscbillen waar

132



te nemen. In bet geval van deze waardenorYentaties zijn de aangetroffen samenbangen
mm of meerlineair en staan beide extreme typen (hedonistiscbe versus burgerlijke con-
sumptiestijl) ook in bun idee~n tegenover elkaar, terwijl de beide middengroepen ook
een middenpositie innemen op deze gezinswaarden. Dit patroon bevestigt de generali-
seringshypothese. Een bedonistiscbe consumptiestiji gaat gepaard met ‘modeme’ op-
vattingen op bet gebied van primaire relaties. Hedonisten accepteren meer dan de leden
van de andere drie groepen allerlei altematieve relatievormen, ze prefereren individuele
vrijbeid in de relatie en accepteren bet minst van al de traditionele rolverdeling tussen
man en vrouw. Burgerlijke consumenten daarentegen onderstrepen juist bet belang van
het buwelijk en een traditionele rolverdeling daarin, en zijn overwegend van mening
dat seksualiteit exclusief is voorbebouden aan een vaste relatievorm. Beide interme-
diaire groepen, bet is reeds opgemerkt, nemen ook waar bet deze waardenori~ntaties
betreft een tussenpositie in, waarbij impulsief niet-modicuze consumenten, conform de
verwacbtingen, over bet algemeen wat modemere opvattingen hebben dan de
behoedzame trendvolgers. Deze verscbillen in ori~ntatie treden ook aan bet licbt in de
algemene waardenori~ntatie met betrekking tot bet traditionele gezin. Personen die zich
kenmerken door een burgerlijke consumptiestiji leggen de nadruk op de buwelijkse
staat, bet bebben van kinderen en een gelukkig gezinsleven, terwijl hedonistisch inge-
stelde consumenten deze nadruk achterwege laten. Er kan derbalve gesproken worden
van een burgerlijke ori~ntatie die zicb niet alleen beperkt tot bet gebied van primaire
relaties maar zicb breder uitstrekt tot de wijze waarop en de keuze waaraan bet geld-
budget wordt besteed. Dit is in overeenstemming met de bevinding van Felling c.s.
(1983) dat bet burgerlijk waardenpatroon niet alleen familialistisch doch evenzeer eco-
nomistisch getint is. Deze verbinding wordt nu zichtbaar in de relatie die er bestaat
tussen de burgerlijke opvattingen over primaire relatievorming en een gedisciplineerde
budgetvoering gekoppeld aan niet-modieus aankoopgedrag.
De constatering dat modeme opvattingen over primaire relaties samengaan met een
hedonistische bouding op bet materi~le viak, is in lijn met de theorie van Zijderveld
(1979; 1981; 1983) over bet immoralistiscb ethos van de verzorgingsstaat. Vrijbeid,
vrijblijvendheid en individualisme zijn de saillante kenmerken van dit ethos, betgeen
zich weerspiegelt in relatievorming en consumptiegedrag.
Zoals Van der Avort beeft aangetoond, verschillen personen in verschillende leefsitua-
ties van elkaar waar bet gaat om attitudes in de primaire levenssfeer (Van der Avort,
1988). Ook bij nam waar dat bet bebben van kinderen, of men nu gehuwd is of niet, tot
meer behoudende en traditionele opvattingen over aspecten van de relatievorming aan-
leiding geeft. Hoe deze verschillen geYnterpreteerd mogen worden is vatbaar voor dis-
cussie, maarbet is aannemelijk dat opvattingen over primaire relaties predisponeren tot
de keuze voor relatievormen. Staat men sterk afwijzend tegenover bet huwelijk dan zal
men daar ook niet voor kiezen. Hetzelfde geldt voor bet krijgen van kinderen. Deze
concrete gedragskeuzes zullen vervolgens consequenties bebben voor opvattingen en
gedragingen op andere terreinen, zoals in dit geval de wijze waarop met bet geldbudget
wordt omgegaan en de consumptieve goederen waaraan dit budget wordt besteed. Sterk
vereenvoudigd zouden we de volgende causale keten mogen verwacbten: de waarden-
ori~ntaties die men aanbangt zijn bepalend voor de primaire relatievorm (leefsituatie)
waarvoor men kiest die op baar beurt de consumptieve houding zal bepalen.
Vooraisnog mag de conclusie zijn dat de geconstrueerde vier typen van consumptiestij-
len ook op bet terrein van primaire relaties empirische zeggingskracbt bebben. De
gevonden relaties zijn niet onverwacbt en geven een extra accent aan de interpretatie
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van deze typen, waarmee tIe generaliseringshypothese bevestiging vindt.
Dat modieus zijn ook in de perceptie van Tespondenten zelf te maken heeft met viii
zijn, plezier maken, van bet leven genietene.d. blijkt uit debeduidend bedonistischer
instelling van respondenten die zich in bun consumptiegedrag laten leiden door
tnodieuze overwegingen. Dit is in overeenstemming met het~een Zijderveld heeft aan-
gegeven. Het consumentisme kenmerkt zich door een ‘esthetiscb bedonisme: een niet
aflatend zoeken naar (veelal emotionele) ervaringen, naar subjectieve gratificaties, naar
“kicks”’ (Zijderveld, 1981: 120).
Het al dan gedisciplineerd zijn in de budgetvoering speelt daarbij een veel minder
duidelijke rol, hoewel in zijn algemeenbeid impulsieve budgetvoering wat meer bedo-
nisme impliceert. Burgerlijke consumenten zijn onbetwist het minst bedonistiscb, bet-
geen in overeenstemming is met bet beeld dat van de burger wordt gegeven. ‘De burger
is niet de man die plezier maakt en zich vrolijk uitleeft’ (Felling c.s., 1983: 39). Voor
alle duidelijkheid: bedonisme zoals bet begrip thans wordt opgevoerd verwijst niet naar
een van beide extreme consumptiestijlen, maar naar een onafbankelijk gemeten waar-
denori~ntatie zoals geYndiceerd door itemsals ‘genieten van bet leven’ en ‘plezier ma-
ken’.
Zoals we boven reeds bebben aangeduid, is aan bet burgerlijk waardenpatroon ook een
economiscbe component te onderscheiden die zicb uit in de gerichtbeid op ‘vooruit-
komen, beroe-p. welstand en maatscbappelijke zekerbeid’ (Felling c.s., 1983: 75). Deze
gericbtheid gaat vooral samen met een gedisciplineerde budgetvoering gekoppeld aan
modieuze aankopen. Tegen onze verwachting in, is bet niet de burgerlijke consument
die bet meest economiscb is ingesteld, hoewel ook deze niet afwijzend tegenover deze
opvauing staat. De bevinding dat vooral gedisciplineerde budgetvoering samenhangt
met burgerlijkheid is daarentegen niet onverwacht immers de burger wil zekerbeid en
berekenbaarbeid. Dus ook in de relatie die bestaat tussen bet burgerlijk consumptiepa-
troon enerzijds en bet burgerlijk waardenpatroon en de afkeer van bedonisme ander-
zijds, blijkt de typologie tot empirische consistenties te leiden. De consumptiestijl die
wij als bedonistisch bebben benoemd en die de tegenpool vormt van de burgerlijke
consumptiestiji, blijkt ook op bet meer algemene niveau van waardenori~ntaties de te-
genpool van burgerlijke waarden. De bedonistiscb ingestelde consument kenmerkt zich
door de minst traditionele opvattingen over bet gezin, is niet sterk gericht op waarden
die gerelateerd zijn aan ‘vooruitkomen’ en toont aspiraties die in meer algemene zin
eveneens als bedonistiscb bestempeld kunnen worden. Ongebondenbeid en een puur
individualistische levenshouding lijken zich bier te concretiseren.

Dc christelijk kerken bebben vooral ook op bet gebied van de individuele en sociale
etbiek een sterk overbeersende en bepalende invloed gehad. Met name op bet gebied
van de seksuele moranl lijkt bun dominantie sterk te zijn afgenomen. Ook ten aanzien
van de consumptiemoraal en de consumptiemaatschappij spreekt de kerk zich uit bet-
geen voor Calv~nisten tot conseqtrentie heeft dat men er een sobere levensstijl op na zal
bouden. Het Calvinistisch ethos kenmerkt zich door wat is omscbreven als In-
nerweltliche Askese: een afkeervan overvloedige consumptieve bestedingen, vooral de
‘Luxuskonsumtion’ (Weber, 1979: 179) en een drang tot spaarzaambeid. De katholiek
daarentegen accepteert divergenties in levensstijl: ‘bet katbolicisme heeft geen last van
soberbeidsneurosen’ (Peters en Schreuder, 1987: 20).
Dergelijke verschillen in instelling komen ecbter niet tot uitdrukking in de typologie
zoals wij die op bet gebied van consumptie bebben geconstrueerd. Gereformeerden
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blijken zelfs wat vaker dan bervormden of katbolieken een hedonistische instelling re
hebben (19% van de katholieken, 15% van de bervormden en 26% van de gereformeer-
den) en vrijwel net zo vaak als de buitenkerkelijken: 27%. Zo’n 45% van de katho-
lieken en hervormden is burgerlijk tegen 33% van de gereformeerden en 28% van de
buitenkerkelijken. Gereformeerden geven ook geen blijk van een grotere bereidheid tot
sparen dan katbolieken of bervormden: zij verscbillen wat dat betreft nauwelijks van
elkaar, maar de bereidheid extra inkomen te sparen is nog bet grootst onderkatbolieken
en bervormden. Buitenkerkelijken zijn daartoe bet minst bereid (53%).
Wanneer de kerkelijken van tIe onkerkelijken worden onderscbeiden dan doet bet ver-
schil zich met name voor waar bet gaat om de manier van budgetvoering. Kerkelijken,
of men nu als kemlid, als randlid of modaal lid wordt omscbrevenl, zijn wat gedisci-
plineerder in bun budgetvoering dan buitenkerkelijkert. Overigens zijn de verscbillen
niet groot. Waar 60% van de wat budgetvoering betreft gedisciplineerde respondenten
op de een of andere manier lid van een kerk is, is dat voor 45% van de ongedisci-
plineerden bet geval.
Wat betreft levensbescbouwelijke ori~ntaties kunnen geen grote verscbillen tussen de
verscbillende consumententypen worden gevonden, of bet zou moeten zijn dat burge-
lijke consumenten er een cbristelijk geloof over bet bestaan van een bovennatuurlijke
kracbt, de betekenis van bet leven, lijden en dood en goed en kwaad, op na bouden.
Daarbij onderscheiden de in bun budgetvoering gedisciplineerde respondenten zich
vooral van bun ongedisciplineerde mede-respondenten. De impulsief niet op modieuze
aankopen gericbte consumenten zija bet minst op een dergeLijke overkoepelende
manier gelovig, boewel voor hen bun Ievensbescbouwing een belangrijkere plaats
inneemt dan bijvoorbeeld voor tIe burgelijke consumenten (de verscbillen zijn ook hier
evenwel niet groot). Vooral voor de bedonistische consumenten is de levensbescbou-
wing van gering belang. Van een burgerlijk consumenten ethos dat vergezeld gaat van
een sterk geloof in God die zin geeft aan bet leven, lijden en dood is blijkbaar geen
sprake.

In hoeverre mogen we de burgerlijke consumptiestijl typeren als een uiting van conser-
vatisme en kunnen we bedonisme bescbouwen als een progressieve kracbt? Met beeld
dat aan burgerlijkbeid wordt toegescbreven is dat van traditionalisme en conservatisme.
In de visie van de burger dient de economische orde gebaseerd te zijn op bet ‘laissez
faire, laissez aller’ principe (vgl. Felling c.s., 1983: 40). Dit wordt ook wel economisch
conservatisme genoemd en is in bet SOCON-onderzoek gemeten door attitudes ten
aanzien van tIe nivellering van inkomen en status, overbeidsingrijpen en vakbondspoli-
tiek. Onze bevindingen tonen evenwel dat deze opvattingen niet of in slecbts geringe
mate samengaan met een burgerlijke consumptiestiji. Een burgerlijk consumptiepa-
troon wordt ecbter wel gekenmerkt door cultureel conservatisme. Dit betekent dat de
burgerlijke consument een traditionele kijk op vrouwen beeft, zich onderscheidt door
een weinig liberale instelling en ingrijpen in kwesties van leven en dood afkeurt.

‘Lokalisme’ kan omscbreven worden als een ori~ntatie op de plaatselijke woongemeen-
schap (Eisinga en Peters, 1989: 31). Daar tegenover staan tIe ‘kosmopolieten’ die zich
ricbten op een groter sociaal en geografiscb scbaalniveau. ‘De mentale horizon van
kosmopolieten is aanmerkelijk breder. Kosmopolieten distanti~ren zich van tIe plaatse-
lijke gemeenscbap en ori~nteren zicb op tIe globale gem.eenschap’ (Eisinga en Schee-
pers, 1989: 167). Lokalisten zouden door hun gericbtbeid op de onmiddellijke sociale
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omgeving sterk geori~nteerd zijn op traditionele waarden en normen, hetgeen doet
verwachten dat zij vergeleken met kosmopolieten in bun consumptiestijl meer ver-
wantscbap vertonen met een burgerlijk consumptiepatroon. Dg hedonist of immoralist
zou zich kenmerken door een politieke beitrokkenbeid die niet alleen lokaal is, maar
ook de wereldpolitiek betreft (Zijderveld, 1979: 195). Dat nu_lijken we te kunnen be-
vestigen. Hedonisten zijn bet minst lokaal gericbt. Daar tegenover staat h~t burgerlijke
type dat inderdaad veel meer geori~nteerd is op de eigen lokale omgeving. Tevens is de
hedonist veel minder geneigd zich te conformeren aan tIe ander. We zien wat dit laatste
betreft dat modieus aankoopgedrag vooral gebaseerd is op het erbij willen horen. Met
zijn juist deze consumenten die zich bet meest nadrukkelijk wensente conformeren aan
de waarden en normen die gelden in de groep waar men bij wil boren. Modieus zijn is
dan ook op te vatten als ‘otherdirectedness’ waarmee wordt aangeduid dat men zich in
zijn gedragingen laat leiden door de sociale omgeving, vrienden en kennissen, en voor-
al ook door tIe massamedia (Riesman c.s., 1976: 21). Het is tegen deze achtergrondniet
verwonderlijk dat juist jongeren zich kenmerken door een modieuze cydiisumptiestijl,
want met name voor jongeren vormt tIe ‘peer group’ een belangrijk referentiekader en
inspiratiebroa voor bet eigen gedrag. ‘Otber directed types’ zijn jonger, vaker in de
grote stad woonacbtig en boger opgeleid (vgl. Riesman c.s., 1976: 20), zijn conclusie
ecbter dat bet vooral ook tIe bogere inkomensgroepen betreft kan niet met onze indica-
toren bevestigd worden.

Waar Zijderveld de immoralist omscbrijft als niet alleen betrokken bij de lokale poli-
tiek doch 00k (minstens) geYnteresseerd in tIe wereldprobleii~en, voegt bij daaraan toe
dat die betrokkenbeid niet ook daadwerkelijke participatie betekent: ‘de politieke pro-
blematiek moet ver genoeg van zijn buis af liggen om vrijblijvendbeid te kunnen band-
haven’ (Zijderveld, 1979: 195). Afstandelijkbeid en vrijblijvendbeid worden hoog
gewaardeerd door de immoralist. Onze bevindingen ondersteunen deze gedachten op
hoofdlijnen. I-Iedonistische consumenten zijn slechts in geringe mate, hoewel niet bet
geringst, geYnteresseerd in de politiek, maar tevens zijn zij ib geringe mate vervreemd
van de politiek. De geopperde vrijblijvendbeid wordt geYllustreerd door de verbou-
dingsgewijs geringe offerbereidheid voor bet milieu onder bedonisten.
Anders dan de theorie (Inglehart, 1977) doet vermoeden, blijkt (post-) materialisme
niet of nauwelijks verband te bouden met de consumptiestijl die men er op naboudt.
Hedonisten zijn dus niet meermaterialistisch ingesteld dan burgerlijke consumenten en
vice versa. Hier lijkt zich bet misleidende karakter van de door Inglebart geprefereerde
terminologie te wreken. Immers, bet door hem geconstrueerde meetinstrument meet
niet zozeer cen onbedwingbare materi~1e consumptiedrift, maar duidt veeleer een
ori~ntatie aan die gericbt is op bandbaving van orde en gezag. Met and~re woorden een
meertraditionele ori~ntatie, terWijl post-materialisme juist de geori~nteerdheid op mdi-
viduele vrijheid weergeeft (vgl. De Moor, 1987; Harding, Phillips en Fogarty, 1986),
een waarde die veeleer samen zal gaan met een bedonistisch bestedingspatroon. Dit
vindt overigens geen bevestiging inonze data: tIe meestepostmaterialisten en dus voor-
standers van individuele vrijbeden vinden we onder personen met een impulsief niet-
modjeuze consumptiestijl.

Uit tIe relaties met waarden op bet gebied van arbeid blijkt eveneens dat burgerlijkheid
zich over verscbillende gebieden uitstrekt. Burgerlijk zijn als consument betekent ook
burgerlijk zijn waar bet gaat om arbeidsmoraal. Veel meerdan de dde andere typen ziet
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de burgerlijke consument werk als een plicbt en beeft bij oog voor goede werkom-
standigheden. Een modieuze instelling duidt op gevoeligheid voor prestige. Tenminste
indien we dit mogen opmaken uit de bevinding dat modieus ingestelde consumenten
meer dan bun tegenpool en onaffiankelijk van bun budgetvoering, sociaal prestige
wensen te ontlenen aan bun werk.

Voorts kan geconstateerd worden dat bedonisten vergeleken met bun burgerlijke tegen-
voeters minder autoritair zijn, minder anomisch, een minder negatieve attitude bebben
tegenover ‘outgroups’ en minder positief staan tegenover ‘ingroups’. Dit mag niet ver-
wonderen gelet op bet feit dat deze componenten onderling gerelateerd ‘ijn, net zoals
ze samenhangen met normconformisme en cultureel conservatisme (vgl. Eisinga en
Scheepers, 1989: 79). Vooral de burgerlijke consumenten conformeren zich aan de
regels en normen die gelden binnen bun referentiegroep. Dit conformisme blijkt ener-
zijds via gevoelens van autoritarisme en anderzijds via sociale klasse en sociaal-econo-
miscbe frustratie door statusangst te worden bepaald (Eisinga en Scheepers, 1989).

Tenslotte bebben we gezien dat spaarzaambeid wordt aatigeduid als een typiscb burger-
lijke deugd. De burgerman tracbt kapitaal te verzamelen om zich tegen onverwacbte
tegenvallers in te dekken (Van der Avort c.s., 1988: 259; Felling c.s., 1983: 39).
Wanneer de vraag wordt voorgelegd wat men met fi. 100,- meer per maand aan inko-
men sal doen, blijkt dat de burgerlijke consument dat bedrag aan zijn spaartegoed sal
toevoegen. Meer dan driekwart (77%) van ben antwoordt dat bet extra inkomen ge-
spaard zal worden, onder tIe bedonisten is dat slecbts 38%. Ook bier doet de generali-
seringsbypotbese opgeld.

5. CONSUMPTIESTIJLEN EN SOCIAAL-DEMOGRAFISCHEKEN-
MERKEN

Tenslotte wordt de samenhang tussen de onderscbeiden consumptiestijlen en sociaal-
demografiscbe acbtergrondvariabelen bescbreven. De gerapporteerde samenbangen
tussen consumptiestijien en sociaal-demografiscbe acbtergrondvariabelen bevestigen
ruwweg de verwacbtingendie men bierover a priori zou kunnen bebben.

Een bedonistische consumptiestijl blijkt vooral een zaak van jongeren. De gemiddelde
leeftijd van de groep voor wie deze stijl kenmerkend is, bedraagt 32 jaar, terwiji bur-
gerlijke consumenten gemiddeld 47 jaar oud zijn. Beide tussenliggende groepen (de
beboedzame trendvolgers en de impulsief niet-modieuze consumenten) nemen ook wat
leeftijd betreft een tussenpositie in, maar verscbillen onderling niet veel van elkaar.
Jongeren zijn veel minder gedisciplineerd in bun budgetvoering en vaker op zoek naar
modieuze attributen. Bij bet stijgen van tIe leeftijd neemt de gedisciplineerdbeid toe ter-
wijl tIe aandacbt voor modieuze zaken daalt. De voorkeur voor jongeren voor een dis-
tinctief-modieuze consumptiestiji zou verklaard kunnen worden vanuit de theorie dat
met name bij jongeren tIe beboefte aan expressieve leefstijldifferentiatie sterk manifest
is (vgL. SCP, 1985; Ganzeboom, 1988).

In overeenstemming met common sense denkbeelden daaromtrent kenmerken vooral
vrouwen zicb door planmatige budgetvoering en mod:ieus aankoopgedrag, terwijl de
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combinatie ongedisciplineerde budgetvoering en niet-modieus aankoopgedrag voor bet
overgrote deel een voor mannen kenmerkende consumptiestijl is. Wat bet burgerlijke
consumptiepatro~n betreft, zijn er weliswaar procentueeL iets meer mannen dan vrou-
wen die tot dit patroon gerekend kunnen worden, maar bet verscbil is niet opmerkelijk.
Opvallend is wel dat een bedonistiscbe consumptiestiji vaker onder vrouwen dan onder
mannen wordt aangetroffen (63% van tIe bedonisten beboort tot tIe vrouwelijke sekse).
Vrouwen zijn niettemin in bun budgetvoeringaanmerkelijk gedisciplineerder dan man-
nen, betgeen zal samenbangen met bet gegeven dat een groot deel van de ondervraagde
vrouwen (80%) werkzaam is in de eigen buisbouding en daarmee (wellicbt) meer ver-
antwoordelijkbeid draagt voor bet buisboudbudget.

Het burgerlijke consumptiepatroon wordt vooral onder de lager opgeleiden teruggevon-
den. Bijna tIe belft van degenen met een dergelijk consumptiepatroon beeft een lagere
opleiding (ten hoogste LBO). Daarentegen zijn bedonistiscb ingestelde personen en
diegenen die zich kenmerken door een impulsief niet-modieuze stiji van consumeren
meestal juist boger opgeleid. Overigens is bier een nadere differentiatie op zijn plants,
aangezien bet vooral personen met een HAVO-VWO opleiding zijn die een bedonisti-
sche instelling bebben. 40% van tIe respondenten met een dergelijke opleiding kan tot
bet hedonistiscbe type gerekend worden. Academiscb gevormden blijken talrijk (41%)
onder degenen met een impulsiefniet-modieuze consumptiestijl.

Verscbillen in inkomen vinden nauwelijks bun weerslag in onderscbeiden consump-
tiestijien of bet zou moeten zijn dat bet burgerlijke consumptiepatroon wat vaker onder
tIe lagere en modale inkomenscategorie (fi. 1500-3250 bruto per maand) kan worden
geconstateerd. Deze laatste bevinding is evenwel niet erg geprononceerd. Inkomen dif-
ferentieert derbalve niet of nauwelijks naar consumptiestijl, boewel de feitelijke con-
sumptie daar wel degelijk van afhangt (vgl. Sobel, 1981:106). Zo mag verwacbt wor-
den dat boewel ook andere factoren bepalend zullen zijn voor de uiteindelijke reactie
van consumenten op een inkomensdaling, een daling van de koopkracbt van invloed is
op de wijze waarop consumenten bun inkomen besteden (zie Oppedijk van Veen en
Schelbergen, 1984: 34 e.v.), c.q. op de bezuinigingsstrategie~n die zij toepassen (Van
Raaij en Eilander, 1983).

Duidelijk komt uit de analyses naar voren dat bet al dan niet bebben van kinderen een
cruciale roT speelt in bet bestedingspatroon van consumenten. Zonder kinderen is men
veelal ongedisciplineerd in de budgetvoering en gericbt op modieuze aankopen. Met
kinderen is dat precies andersom: 52% van de ondervraagden met een bedonistiscbe
stijl van consurtreseb beeft geen kinderen, onder degenen met een bitrgerlijke instelling
is dat slecbts 13%. Meer dan driekwart van tIe burgerlijke consumenten is gebuwd en
heefteen ofmeer kinderen. Zoals Sobel (1981: 75-116) in zijn onderzoek constateerde,
bleek naarmate de gezinsgrootte toenam ook de noodzakelijke uitgaven stegen ten
koste van zuivere genotszaken. DaaltIe daarentegen de omvangvan bet buisbouden dan
werd tIe aandacbt (weer) verlegd naar luxe consumptiegoederen.

We tracbten tIe bierboven weergegeven relaties samen te vatten door de bovenstaande
resultaten door middel van een latente klassenanalyse integraal weer te geven. De
meest kenmerkende eigenscbappen van de verscbillende consumptiestijien komen
daarmee aan bet licbt. In tabel 1 van appendix D staan de kansen5 dat respondenten met
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een bepaalde consumptiestijl de aangegeven sociaal-demografiscbe kenmerken bebben.
Uit die tabel kan worden afgelezen dat bet burgerlijke type een grote kans beeft ge-
buwd te zijn, (een) kind(eren) te hebben, een modaal inkomen te bebben, een lagere
opleiding te bezitten alsmede van middelbare leeftijd te zijn. Gedisciplineerden daaren-
tegen zijn vaak ongebuwd, bebben (nog) geen kind(eren), beboren tot de lagere in-
komensgroepen, maar bebben een boog opleidingsniveau en zijn jong.
De groep behoedzame trendvolgers is weliswaar voor bet grootste deel gebuwd maar
ook relatief vaak ongebuwd (33%), en bestaat voor 75% uit vrouwen. Verder beboren
zij tot tIe lagere inkomenscategorie~n met een middelbare opleiding en zijn ze jong.
De niet-modieus impulsieve groep bestaat voomameli~k uit gebuwden met kinderen,
die tot tIe midden inkomensgroepen beboren, redelijk boog zijn opgeleid en van mid-
delbare leeftijd zijn.

6. CONCLUSIES

De probleemstelling die ten grondslag lag aan dit artikel, namelijk of in Nederland
tekenen zijn van een opkomend bedonistiscb consumptiepatroon, lijkt voorshands
bevestigend te kunnen worden beantwoord. Een meer adequaat antwoord op deze vraag
vereist evenwel een Longitudinaal onderzoeksontwerp. Of daarmee ook gezegd is dat er
sprake is van een consumentistiscb ethos, kunnen we ecbter noch beamen, noch ont-
kennen. Daartoe zijn de nu voorbanden indicatoren niet toereikend, boewel tIe relaties
die tIe bedonistiscbe consumptiestiji met tIe acceptatie van altematieve samenlevings-
vormen beeft daar wellicbt indicatief voor kunnen zijn. Met consumentistiscb ethos in
de zin zoals Zijderveld (1979; 1981; 1983) dat beeft opgevat is veel breder dan betgeen
in bet kader van dit artikel aan tIe orde is geweest en omvat bet consumeren van relaties
alsook bet consumeren van bijvoorbeeld overbeidsvoorzieningen e.d. Gezien de beper-
kingen in dit opzicbt van de door ons gebruikte data zou bet te ver voeren om te con-
cluderen dat er sprake is van een alom aanwezig cortsumentistiscb ethos zoals door
Zijderveld en anderen bedoeld.
In dit artikel is een omvattende empiriscbe beproeving gepleegd van de zogenoemde
generaliseringsbypotbese’. Deze hypotbese stelt dat personen die zich bekennen tot
een bedonistische dan wel een burgerlijke consumptiestijl ook op andere waardendo-
meinen (zoals primaire relaties, seksualiteit, godsdienst, arbeidsetbos, politieke attitu-
des) ten opzicbte van elkaar extreme posities innemen. Deze bypotbese blijkt in redelij-
ke mate empiriscbe steun te ondervinden. Vooral waar bet de burgerlijke consumptie-
stijl betreft kunnen relaties met burgerlijke waartIenori~ntaties worden geconstateerd.
Burgerlijkbeid beperkt zich niet tot een specifiek domein maar doet zicb op vele le-
vensterreinen als een consistent burgerlijk waardencomplex voor. Deze burgerlijke
consumptiestijl manifesteert zich voomamelijk bij de middelbare Ieeftijdsgroepen, die
gebuwd zijn en kinderen bebben. Met bedonisme daarentegen lijkt zich tot een bepaalde
fase in bet leven te beperken, namelijk tot tIe jeugdfase. Op bet moment waarop er
kinderen komen is er van ongedisciplineerde of impulsieve uitgaven aan modieuze za-
ken veel minder sprake. Levensfase is voor bet consumptiepatroon dan ook van essen-
tieel belang. Aandacbt voor Ieefstijldifferentiaties lijkt daarbij onontbeerlijk, met name
om de meer subtiele expressieve en distinctieve aspecten van consumptiestijlen te tIe-
termineren.
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NOTEN

1. VIg. in dit verband Lasch’s analyse van de opkornst van de cultuur van het narcisme en de effecten daar-
van op interpersoonlijke relatievorming: ‘The narcissist feets consumed by his own appetites. The intensi-
ty of his oral hunger leads him to make inordinate demands on his friends and sexual partners; yet in the
same breath he repudiates those demands and asks only a casual connection without promise of perma-
nence on either side. He longs to free himself from his own hunger and rage, to achieve a calm detach-
ment beyond emotion, and to outgrow his depenctence on others’ (Lasch, 1979: 202).

2. De groep respondenten die resteert na bet samenvoegen van de extremen op beide dimensies blijkt wat
minder jongerew(7%) in de leeftijdscategorie 2040 jarigen te bevatten dan de gehele Nederlandse popu-
latie. De groep 40-44 jarigen daarentegen is zo’n 3% groter in dmv~g. De verschillen met de totale
steekproef zijn vaak veel kteiner. In vergelijking daarmee bestaat de subsample waar wij ons in dit artikel
op baseren isit 3%meervroowen, wat mirider ongehuwden (4%) en wat meergehuwden (5%).

3. In een eerdere publikatie over consumptiestijlen (Van derAvon c.s., 19g8) op basis van dit SOCON-sur-
vey werden op theoretische gronden drie dimensies onderscheiden: ‘rationeel’ versus ‘irrationeet beste-
dingsgedrag’, ‘ultatel van consumptieve besteding’ versus ‘onmiddellijke behoeftenbevrediging’, en ‘uti-
litaristische’ versus ‘hedonistisehe besteding’. Een factoranalyse op dezelfde set van items als wij hier
gebruiken, leverde niet zonder meerde drie theoretiseb verwaehte dimensies op. Wel kon de dimensie
met betrekking tot bet onderscheid in rationed en irrationeel bestedingsgedrag worden teruggevondcn,
maar de tweede dimensie (iiitstel i’an behoeftenbevrediging versus ontniddellijke bevrediging) niet.
Daarentegen maken zij op grond van de resultaten een onderacheid in ‘afwijzing van’ Versus ‘neiging tot
kopen op afbetaling’. Wij menen dat de aanduiding ‘rationed’ versus ‘irrationeel’ minder gelukkig is,
immers ongedisciplineerde bestedingen zijn niet~oodzakelijkerwijs ir~tfoneel maar verwijzen veeleer
naar impulsieve sankoopheslissingen. Omgekeei{geldt 00k dat den gedisciplineerd_besredingspatroon
niet per s~ gebaseerd is op een rationeel afwegingsproces. Om deze reden preferen wij bet onderscbeid in
gedisciplineerd en impulsief. De benaming ‘utilitaristiseb’ versus ‘hedonistiseb’ aebten wij minder geai-
gend vanwege een soortgelijke redenering namelijk dat bet kiezen voor een bedonistiseb consumpriepa-
troon zeer wet op utilitaristisehe gronden kan geachieden. Wij gevesier daarom de voorkeur aan te
spreken van ‘modieus’ versus ‘niet-modidus’. Daarnaast zijn er enige technische versehillen in data-ana-
lyse tussen bet artikel van Van der Avonc.s. en voorliggende publikatie. Net voordeel van onze indeting
is dat dodistellingen en middelen systematiseb ondersebeiden worden en in versehillende combinaties
wordengeanalyseerd.

4. Zie voor de wijze waarop bet begrip ‘consumentisme’ in de economisehe psychotogie en de marketing
wordt gebruikt Aaker en Day (1970), Demulder (1974), Van Acker en Duijck (1977), Van Raaij (1974)
en Van Westendorp en Knecbt (1974).

5. In bun eommentaar bij bet proeftebrift van Van der Eijk en Niemdller hebben Croon en Stoutbard (1984)
een uiteenzetting gegeven van de singuliere waardendecompositie. Daar kunnen wij bier dan ook naar
verwijzen. Net door oiis toegepast~ computerprogramma is gesebreven door Dr. M. Croon, vakgroep
Methoden en Technieken van de Sociale Faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant.

6. Als criterium gelat dat eta minstens .15 bedraagt. Zie 00k Felling c.s. t1983: t 10-Ill).
7. Voor een nadere uiteenzetting van de versebillende typen kerketijken en onkerkelijken verwijzen we naar

Peters en Felling (1981) en Felling, Peters en Sebreuder (1981; 1986). ___-

8. Voor uiteenzettingen over de tecbniek van latente kiassen analyse vdrwijzdn we naar Hagensars (1985).
Voor een toepassing kunnenwe verwijzen naarHagenaars en Halman (1989).
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APPENDIX A

Tabel I. Totaaldomeinanalyse Consumentisme (principalefactoranalyse) varimax rotatte

Meestal houd ik goed bij waaraan ik geld heb uitgegeven
1k ben in bet algemeen nogal een spaarzaam type
1k zal duurdere dingen alleen kopen als ik ze meteen helemaal

kan betalen
1k laat de uitgaven meestal maar op me afkomen; ik kijk niet vooruit
Elke maand kijk ik wat zo’n beetje de vaste uitgaven zullen zijn,

voordat ik aan andere dingen geld uitgeef
1k vind bet heel gewoon om duurdere dingen in termijnen af te

betalen

1k geef graag geld uit aan leuke modieuze dingen
1k koop graag dingen die andere mensen nog niet hehhen
1k ben iemand die zodra er een nieuw produkt in de winkels ligt,

dat ook graag wil kopen
1k koop bijna nooit dingen die ‘in’ zijn

Fl F2 h2
.62 .38
.57 .35

.49

.47

.46

.39

.24

.24

.22

.13

.74 .55

.52 .27

.39 .17

.34 .13

APPENDIX B

Tabel 1. Gemiddelde scores op waarden voor verschillende typen (1 = burgerlijk, 2 = behoed-
zame trendvolger, 3 = niet-modjeus, impulsief, 4 = hedonistisch)

Typen
2 3 4

Leeftild (gemiddelde)
eta = .39

Sekse
man
vrouw

47

54
46

48
32
20

42 42 32

N
22 69 38 296
78 31 63 333

Cramer’s V= .33

Opleiding
laag (loIlbo)
midden (mavollho)
hoog (havo +)

31 29 25 221
44 27 33 211
25 45 42 197

Cramer’s V= .19
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Inkomen
laag (< 1500)
modaal (1500-3250)
hoog (>5000) - -

55
37

11 10 18 64
51 41 45 274
38 48 37 225

Cramer’s V = .11

Gezinsfaseof levensfase
ongeb. alleen geen kind
ongeb. samen geen kind
ongeb. alleen met kind
ongeb. samen met kind
gehuwd geen kind
gchuwd met kind

6
2
2

3
77
5
4

gescbeiden
weduwe/-naar
overig

12
9

19
23
27
10

17 2 33 110
10 4 10 37
- - 1 6
2 2 2 11
9 10 8 44

52 55 38 365
4 8 4 32
6 2 1 20
- - 5 4

Cramer’s V = .24

Kerkelijkheid
2e gen. onkerkelijk
le gen. onkerkelijk
lid geweestonkerkelijk
randlid
modaal lid
kernlid

10 22 17
10 16 12
23 24 28
20 174 22
23 11 15
13 13 6

94
71
144
127
127
66

Cramer’s V = .14

Kerkgenootschap (in %)
RK
Ned. Hervormd
Gereformeerd
Overig
Geen

45
44
33
40
28

Politieke partzj
PVDA
CDA
VVD
D66
klein links
klein rechts

40
30
18
2
6
3

26 11 T9 859
22 170 15 400
22 21) 276 242
- 510 10 85

18 27 27 1410

28 33
33 213
25 22
8 10
3 3
3 9

38 180
J4 127
31 114
5 27
4 22
10 29

Cramer’s V=.16

Urbanisatiegraad
platteland
verstedelijkt platteland
kleine steden
grote steden

12
42
26
20

16 10 8 73
31 23 31 230
28 23 22 156
25 29 3>8 170

Cramer’s V = .11
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APPENDIX C

Tabel I. Gemiddelde scores op waarden voor verschillende typen (1 = burgerl ilk, 2 = behoe-
dzame trendvolger, 3 = niet-modjeus, impulsief, 4 = hedonistisch)

Typen
1

autonomie
famitiale burgerlijkheid
maatschappij kritisch
nieuwe innerlijkheid
economische burgerlijkheid
hedonisme

Religie
cbristelijke levensbeschouwing
lwijfel aan betekenis dood
twijfel aan sin van bet leven
binnenwereldlijkekosmologie
transcendentale tevensbeschouwing
hinnenwereldlijkelevenshesehouwing
twijfel aan zin van Iijden
twijfel aan transcendentie
saillantie levensbescbouwing

Conservatisme
traditioneel beeld v.d. vrouw
economischconservatisme
cultureel conservatisme
tegen inkomensgelijkheid
tegen overheidsingrijpen

Localisme
localisme
integratie woonomgeving
normconformisme
soc controle primaire netw

Arbeidsori~ntaties
sociale contacten
ontplooiing
maatschappelijk aanzien
beloning
comfort
plicht tot arbeid
recbt op arbeid

492
537
508
491
516
487

520
508
498
504
506
506
511
505
502

512
493
526
.66
1.6

539
524
526
524

503
502
496
508
520
535
515

520
512
511
512
529
523

525
514
495
525
518
519
487
500
507

492
487
504
.62
1.6

521
512
528
529

528
510
533
522
526
522
511

2 3 4 eta

504 518
473 463
500 490
512 507
467 504
502 524

478
498
495
484
491
501
483
503
524

.11

.30

.07

.09

.21

.16

486
511
498
506
490
501
500
502
481

.20

.06

.01

.13

.11

.06

.11

.02

.14

480 488
505 502
478 472
.74 .76
1.8 1.7

481 476
493 492
468 476
468 498

484
512
475
484
479
472
509

.12

.07

.22

.06

.09

.26

.14

.25

.22

.16

.09

.23

.13

.17

.28

.04

524
526
536
515
509
472
503

Waardensystemen
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Primaire relaties
aanvaarding altern. relatie vormen
onmisbaarheid huwelijk
aanvaarding tradi. rollen
exclusiviteit v.d. relatie
behoud van mdiv. vrijheid
accentueringgezamenlijkheid
exciusiviteit seksuele relatie

Ethnocentrisme
autoritarisme
anomie
idee v. concurrentie
ncg. attitude outgroup
pos. attitude ingroup

Politieke orilintaties
materialistiscb
politieke interesse
ver van politiek afstaan
vertrouwen in politiek

Ecologische oriiintaties
actie hereidheid
offer hereidheid
waardering gebouwde omgeving
waardering natuur

Materialisten en postmaterialisten %
materialist
2
3
postmaterialist

469
534
531
510
468
530
525

545
540
517
517
506

5.6
517
535
473

489
505
493
528
499
518
525

497
512
514
517
550

514 53<8 .26
469 483 .24
487 472 .23
475 471 .27
513 527 .24
470 482 .25
481 474 .23

464 486 .30
458 490 .29
467 496 .19
485 478 .17
484 474 .27

5.5 6.1
468 521
508 ~~479
520 495

479 488 495
462 494 527
482 498 517
478 516 522

5.8
499
486
510

.09
.19
.22
.17

500 .08
486 .22
501 .12
501 .18

23 26 28 25
30 32 15 30
30~ 24 23 25
16 18 33 21

Indien men 100,—permaand meerverdiend wordt dat extra bedrag %
gespaard 77 82
uitgegeven 23 18

N
45 38 382
55 62 231

Cramer’s V = .39
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APPENDIX D

Tabel 1. Resultaten van latente kiassen analyse

burgerlilk behoedzame
trendvolger

burgerlilke staat
ongehuwd
gebuwd
gehuwd geweest

sekse
man
vrouw

kinderen
ja
nee

inkomen
Iaag
midden
boog

opleiding
laag
midden
hoog

leefti]d
18-30
31-45
45-60
60+

.09

.81

.09

.56

.44

.89

.11

.37
.51
.12

.48
.33
.19

.11

.37

.31

.20

.33

.57
.10

.24

.76

.59

.41

.40

.48

.12

.30

.46

.24

.33

.30

.22

.14

niet modieus
impulsief

.24

.66

.10

.71

.29

.66
.34

.29

.52

.19

.27

.27

.46

.11

.54

.25

.10

hedonistisch

.45
.49
.06

.38

.62

.49

.51

.44

.39

.16

.25
.31
.43

.50

.35

.12

.02

De vier typen zijn eveneens als manifeste variabele opgenomen maar perfect verbon-
den met de latente. De latente klassen representeren derbalve de vier verscbillende
typen.
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9. Case research als onderzoekmethode bi]
organisatieonderzoek t.b.v. marketing

W.G. BIEMANS

SAMENVATFING

Dit artikel presenteert case research als een mogelijke alternatieve methode voor het bestuderen
van specifieke marketingprobLemen. Allereerst wordt een korte theoretische inleiding gegeven
over mogelijke onderzoekmethoden en de criteria die gebruikt worden voor het kiezen van de
meest geschikte methode. Hierna wordt case research gedefinieerd en vergeleken met andere
methoden. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van een uitvoerig empirisch onderzoek dat is
uitgevoerd met behuip van case research. In de loop van het onderzoek werd duidelijk welke
voor- en nadelen inherent zijn aan het gebruik van deze methode. Deze ervaringen hebben geleid
tot het formuleren van een conceptueel stappenmodel dat de geconstateerde problemen zoveel
mogelijk ondervangt. De gedetailleerde praktische beschrijving van de afzonderlijke stappen kan
andere onderzoekers, die case research willen gebruiken voor het bestuderen van vergelijkbare
situaties, helpen bij het formuleren van de juiste onderzoekmethode. Het artikel sluit af met een
korte evaluerende beschouwing.

1. INLEIDING

Een wetenschappelijk onderzoeker heeft voor het bestucleren van marketingproblemen
de beschikking over een uitgebreid arsenaal aan onderzoekmethoden. Het gebruik van
case research, d.w.z. de constructie en analyse van individuele case studies, krijgt bij
dergelijk onderzoek niet de aandacht die het verdient. I)it werd reeds benadrukt door
Bonoma (1985) die wees op de voordelen en mogelijkheden van case research voor
marketing. Onderzoekers geven doorgaans echter nog steeds blijk van een sterke
voorkeur voor kwantitatieve technieken voor het analyseren van statistische data. Deze
technieken vari~ren van eenvoudige regressie- of factoranalyse tot meer geavanceerde
methoden als LISREL. In veel situaties zijn dergeijike methoden bij uitstek geschikt
om de gewenste informatie te leveren. In de praktijk wordt men als onderzoeker daar-
naast echter geconfronteerd met marketingproblemen die niet eenvoudig in kwantita-
tieve termen kunnen worden gevat en aan uitvoerige statistische analyses onderworpen.
Het onderzoeken van dergelijke problemen vraagt om altematieve, meer kwalitatief
geori~nteerde, onderzoekmethoden (Yin, 1989).

2. ALTERNATIEVE ONDERZOEKMETHODEN

Onderzoekmethoden worden in het algemeen ingedeeld in kwantitatieve en kwali-
tatieve methoden. In feite zijn deze benamingen echter niet helemaal correct en is het
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beter om te spreken van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Diverse onderzoek-
methoden kunnen immers gebruik maken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve
data. Omdat in de praktijk het gebruik van een bepaalde methode echter vaak gekop-
peld blijkt ann hetzij kwantitatieve, hetzijkwalitatieve gegevens, wordt toch veelvuldig
gesproken over kwantitatieve, c.q. kwalitatieve methoden. Beide termen moeten echter
worden gezien als een verznmelnnnm voor een groot anntal methoden en technieken.
Dit blijkt ook wanneer we zien dat Van Mannen (1979) kwalitatieve methoden
definieert als ‘an umbrella term covering an array of interpretive techniques which seek
to describe, decode, translate, and otherwise come to terms with the meaning, not the
frequency, of certain more or less naturally occurring phenomena in the social world’.
Organisatiekundigen hebben zich steeds meer gekeerd tegen het gebruik van de zoge-
naarnde kwnntitatieve technieken. Dit bracht bet tijdschrift Administrative Science
Quarterly bijvoorbeeld al in 1979 tot de uitgnve van een specinnl nummer over kwnli-
tatief onderzoek. Het nutomntische gebruik van grote steekproeven en uitgebreide vra-
genlijsten ontlokte nan Mintzberg (1 979~ de volgende uitsprnnk: ‘Too many of the
results have been significant only in the statistical sense of the word ... What, for exam-
ple, is wrong with samples of one? Why should researchers have to apologize for
them9 Marketing in real organizational terms means_first of all getting out into the
field, into real organizations. Questionnaires often won’t do’.

Vijf jnar geleden publiceerde Bonoma (1985) een artikel in bet Journal of Marketing
Research waarin hij een aantal alternatieve onderzoekmethoden vergeleek door ze bin-
nen een driehoek te plnatsen (Figuur 1). De twee assen vertegenwoordigen de belang-
rijkste doelatellingen van wetenschappelijk onderzoek. De horizontale as, generali-
seerbaarheid, refereert nanr de mate waarin de resultaten geldig zijn in verschillende
situaties (komt ongeveer overeen met externe validiteit). De verticale as, data integri-
teit, heeft betrekking op de mate wanrin de data vrij zijn van fouten en vertekening
(combinatie van zaken als interne validiteit en betrouwbnarheid). In bet ideale geval
streven alle onderzoeken en onderzoekers naar maximalisatie van beide variabelen. Uit
Figuur I blijkt echter dat onderzoekers in -de prnktijk veelal gedwongen zijn beide crite-
na tegen elknar af te wegen.
Er bestaat eenvoudig geen onderzoekmethode die zowel de generaliseerbnarheid van de
resultaten als de integriteit van de data maximaliseert. Wanneer een onderzoeker
bijvoorbeeld hoge data integriteitnastreeft vereist dat een precieze operationalisatie van
de vaniabelen, een relatief grote steekproef, kwantitntieve data die statistiscb kunnen
worden verwerkt en de mogelijkheid om de personen, omgeving en verstorende invloe-
den te beheersen. Wanneer dnarentegen de nadruk wordt gelegd op generaliseer-
baarheid van de resultaten moeten variabelen zodanig worden geoperationaliseerd dat
ze flexibel ann verander(en)de omstandigheden kunnen worden nangepast, zodat gene-
ralisatie over verschillende situaties mogelijk wordt, en is men nangewezen op wanme-
mingen binnen de normale omgeving wnar grote steekproeven, kwantitatieve mant-
staven en beheersing van de situatie moeilijk te realiseren zijn. In bet lnntste geval
wordt yank een groot beroep gednan op subjectieve analyse.
Hoewel bet tlieoretisch mogelijk is om zowel hoge data integriteit als een hoge mate
van genernliseerbaarheid van de resultaten te bereiken door binnen ~n onderzoekspro-
ject verschillende methoden te gebruiken, zijn dergelijke multimethod onderzoeken
zeldzaam vanwege de hoge kosten (zie Jick (1979) voor enkele voorbeelden). Bepnalde
gevonden resultaten kunnen echter wel eenvoudig worden bevestigd door andere
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Figinir 1. Positionering van case research in vergelilking met
andere wetenschappeli]ke methoden voor kennisverzameling.
Bron: Bonoma (1985)

HOOG taboratorium
experimenten

modellen \\

simulaties

toetsen

LAAG surveys case research \
LAAG HOOG

GENERALISEERBAARHEID

onderzoekers die hetzelfde onderwerp hebben onderzocht met behulp van andere
onderzoekmethoden. Wnnneer bijvoorbeeld een bepanlde conclusie wordt hevestigd
door experimenten dn simuintie ~n case research vergroot een dergelijke cross-method
cross-pro]ect validatie de betrouwbanrheid van de conclusie, ook ni wordt case
research gekenmerkt door een lage data integriteit en zijn de resultaten van experimen-
ten niet algemeen geldig.

3. KEUZE VAN DE MEEST GESCHIKTEMETHODE

Volgens Bonoma (1985) spelen bij het kiezen van de meest geschikte onderzoekrne-
thode twee centrale criteria een rol, nnmelijk (1) het doel van het onderzoek en (2) de te
bestuderen verschijnselen.

Doel van het onderzoek
Onderzoeken kunnen verschillende doelstellingen hebben. Een bekende driedeling
maakt onderscheid tussen (1) verkennende studies om problemen te identificeren en
mogelijke oplossingen te formuleren, (2) beschri]vende studies om verschijnselen te
beschrijven en (3) causale studies om oorzaak en gevoig vast te stellen (Green, Tull en
Albaum, 1988). Hoewel ook andere ciassificaties bestnan vertonen ze alien dezelfde
hi&nrchie, volgens welke de meer complexe, geavanceerde studies veronderstellen dat
de andere studies reeds zijn uitgevoerd. Een onderzoek om de richting van een oorza-
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kelijk verband tussen twee variabelen vast te stellen heeft bijvoorbeeld alleen zin wan-
neer uit eerder onderzoek is gebleken dat beide variabelen ann elknar gerelateerd zijn.
Verkennende en beschrijvende studies worden dus gebruikt voor het forumleren van een
theorie, terwiji causale studiesmeer geschikt zijn om een voorgestelde theorie te toetsen.
Wanneer de theoretische kennis met betrekking tot het probleemgebied goed ontwik-
held is, zijn volgens Bonoma de methoden rechtsbeneden in de driehoek uit Figuur 1
waarschijnlijk inefficient. Wanneer het onderzoek danrentegen tot doel heeft om nieu-
we theorie~n te formuleren in plants van te toetsen kunnen deze methoden juist bij uit-
stek geschikt zijn.
Te bestuderen verschrjnselen
Ten aanzien van de te bestuderen verschijnselen zijn van belang of de verschijnselen
(a) buiten hun natuurlijke omgeving bestudeerd kunnen worden en (b) kwantificeerbnar
zijn. Veel marketingproblemen rnoeten binnen hun natuurlijke omgeving bestudeerd
worden, terwiji tevens veel relevante variabelen (nog) niet of nauwelijks kunnen wor-
den geoperationaliseerd en gekwantificeerd.
Danrom stelt Bonoma dat in situnties wanrin respondenten de achterliggende oorzaken
van hun gedrag niet betrouwbaar onder woorden kunnen brengen of wanrin de ver-
schijnselen, vanwege hun complexiteit of omvnng, niet zinvol kunnen worden geopera-
tionaliseerd in kwantitatieve termen, de onderzoeker nangewezen is op clinical judg-
ment op basis van kwalitatieve data.

Yin (1989) geeft soortgelijke criteria voor het kiezen van de meest geschikte
onderzoekmethode:
• het type vraagstelling,
• de mate wanrin de onderzoeker werkelijke gebeurtenissen kan beynvloeden en
• de mate wanrin de nadruk ligt op aktuele, recente processen.

Het eerste criterium, het type vraagstelling, is direkt gerelateerd ann het doel van het
onderzoek, Bonoma’s eerste criterium. Beschrijvende studies proberen een antwoord te
geven op hoe en waarom vragen, terwijl causale studies betrekking hebben op wat en
hoeveel vragen. Yin’s tweede criterium is identiek ann het eerste aspekt van Bonoma’s
tweede criterium.

4. CASE RESEARCH

Wat wordt nu precies verstaan onder case research?
Bonoma (1985) gebruikte zijn artikel ‘to advocate case research to marketers ...and to
argue generally for more applications of qualitative techniques in marketing science’.
Case research werd door hem gedefinieerd als ‘the qualitative and field-based construc-
tion of case studies’. Yin (1989) omschrijft een case study als ‘an empirical inquiry that
— investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, when
— the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident, and in
which

— multiple sources of evidence are used’. -

Enkele kanttekeningen zijn hierbij op hun plaats om een aantal veelgehoorde misvattin-
gen over case research uil de wereld te helpen.
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Misvatting I: Case research betekent automatisch kwaliiatiefonderzoek
Bonoma suggereert door het gebruik van het woord qualitative in zijn definitie dat case
research onder de kwalitatieve methoden geschnard zou moeten worden. In het voor-
gnande is echter reeds opgemerkt dat veel onderzoekmethoden gebruik kunnen maken
van zowel kwalitatieve als kwantitntieve gegevens. Dit geldt ook voor case research.
Bij gebruik van case research worden individuele gevallen bestudeerd, mnar hierbij
verhindert niets het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens. In
voorkomende gevallen kunnen cases zelfs vrijwel uitsluitend gebaseerd zijn op derge-
lijke kwantitatieve gegevens. De associatie tussen case research en kwalitatief onder-
zoek wordt veroorzaakt door het gebruik dat in de praktijk voomnmelijk van deze me-
thode wordt gemaakt (zie ook verderop in deze paragraaf).
Hier dient tevens nog te worden opgemerkt dat het nanbeveling verdient om bij case
research, wnar mogelijk, de verzamelde gegevens zoveel mogelijk te kwantificeren
zodat statistische analyse mogelijk wordt gemaakt en de reproduceerbnarheid van bet
onderzoek wordt vergroot.
Tenslotte moet in dit verband nog worden opgemerkt dat bet verzamelen en analyseren
van zuiver kwalitatieve gegevens kan leiden tot bet construeren van kwantitatieve mdi-
catoren van op het eerste gezicht yang gedefinieerde theoretische concepten. Ret in dit
artikel heschreven onderzoek bevat hiervan een duidelijk voorbeeld. Op basis van vele
gesprekken met managers over samenwerking tijdens produktontwikkeling werd een
instrument gedefinieerd voor bet meten van de intensiteit van interactie (Biemans,
1 989b).
Misvatting 2: Case research is alleen geschikt voor een bepaald typeprobleem
In de meeste gevallen is de relatie tussen te onderzoeken probleem en te gebruiken
methode niet eenduidig. Vank komen voor bet onderzoeken van een bepaald probleem
diverse methoden in nanmerking. Soms moet een keuze worden gemaakt uit twee
methoden die beide bepaalde voordelen bieden, terwijl bet in andere gevallen juist be-
ter is om een nantal methoden te combineren. Ten aanzien van case research moet wor-
den opgemerkt dat ze geschikt is voor een breed scala problemen. Ret is dan ook ab-
soluut onmogelijk om bet gebruik van case research exclusief te koppelen ann een
bepanld type probleem. loch zijn er duidelijk situaties ann te wijzen wanrin case re-
search de bij uitstek geschikte onderzoekmethode is. Om de woorden van Yin (1989) te
gebruiken, biedt case research duidelijke voordelen wanneer ‘a “how” or “why” ques-
tion is being asked about a contemporary set of events, over which the investigator has
little or no control’.
Misvatting 3: Case research is alleen geschikt voor verkennende studies
In de praktijk wordt case research veel gebruikt voor kwalitntief, verkennend onder-
zoek, waarbij men op zoek is naar de relevante variabelen en bun onderlinge relaties.
Door haar flexibiliteit leent case research zich bij uitstek voor bet gedetailleerd onder-
zoeken van zeer complexe situaties. Danrunast kan case research echter ook heel goed
worden gebruikt voor statistische toetsing van hypothesen. Door bestudering en analyse
van een voldoende nantal individuele gevallen, wanrin nauwkeurig geformuleerde theo-
retische concepten objectief worden gemeten, kan een uitspraak worden gednan over
bet al dan niet accepteren van de onderzochte hypothetische verbanden.
Misvatting 4: Case research heefi altild betrekking op een gering aantal cases en leidt
daardoor tot resultaten die niet generaliseerbaar zl]n
Vank wordt ten onrechte verondersteld dat bij gebruik van case research slechts een
gering nantal cases wordt bestudeerd. In direkt verband hiermee wordt vervolgens
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getwijfeld ann de genernliseerbnnrheid van de gevonden resultaten. Veel studies be-
perken zich inderdand tot bet bestuderen van slechts enkele cases; soms wordt zelfs
maar ~dn case bestudeerd Dat dit niet altijd bet geval hoeftte zijn moge duidelijk zijn
na lezing van bet vorige punt. Bestudering van d~n case bi~dt de onderzoeker de mo-
gelijkheid om een groot nantal aspekten van een bepanid complex probleem zeer gede-
tailleerd te onderzoeken. Op basis hiervan kunnen hypothesen worden geformuleerd
die in een volgend onderzoek kunnen worden getoetst. Zo’n vervolgonderzoek kan
bijvoorbeeld bestaan uit bet bestuderen van dertig cases. Een dergelijk nantal kan wor-
den gerenliseerd doordat bet vooronderzoek het mogelijk maakte de probleemstelling
af te bakenen en nauwkeurig te formuleren. De resultaten van een aldus opgezet vervol-
gonderzoek bezitten duidelijk een grotere mate van generaliseerbanrheid.
Misvatting 5: Case research leidt slechts tot gedetailleerde beschrilvingen die onder-
ling niet ofni~ui~’eltjks te vcrgelijken zr]n
Ann case research wordt yank toegeschreven dat ze resulteert in uitvoerige ‘verhalen’
die niet of nnuwelijks onderling te vergelijken zijn. Het in dit artikel beschreven onder-
zoek en model benadrukken echter dat case-research wel degelijk kan leiden tot bet for-
muleren van nieuwe theoretische concepten en praktische resultaten. Essenti~le voor-
waarde is echter dat bet onderzoek gestructureerd en gedegen wordt uitgevoerd.
Voordat met bet veldonderzoek wordt gestart moet een theoretisch kader worden gefor-
muleerd dat (a) bet onderzoek structureert, (b) kan worden gebruikt als check list en (c)
latere analyse van de resultaten mogelijk maakt.
Misvatting 6: Case research levert slechts subjectieve en weinig betrouwbare gege-
lens O~
Ten onrechte wordt case research yank toegedicht dat ze slechts resulteert in subjec-
tieve en weinig betrouwbare data. Dit is wellicht ~6nvan de belangrijkste redenen voor
de relatief geringe populariteit van deze methode. Deze zienswijze lijkt ook enigszins
bevestigd te- worden door de plants die Bonoma in Figuur 1 nan de methode heeft toe-
gekend. Onze efgen ervarYngen met case re5earch laten echter zien dat bet in de praktijk
niet nltijd zo hoeft te zijn. Door diverse informatiebronnen te gebruiken (zie ook de bo-
vengenoemde definitie van Yin (1989)) en een uitgebreicie controleprocedure te volgen
kan de interne validiteit annzienlijkheid worden vergroot. Een analogie kan worden ge-
mankt met meer kwnntitatief geori~nteerJeonderzoeken en methoden. Diverse auteurs
hebben er op gewezen dat bet raadzaam is om een nantal verschillende metingen van
theoretische constructen naast elkaar te gebruiken, bijvoorbeeld door enkele informan-
len per organisatie in bet onderzoek te betrekken (zie bijvoorbeeld Anderson, 1985 en
Anderson, 1987). (In feite is de LISREL-methode op dit gegeven gebaseerd.) Dergelij-
ke publicaties zijn echter zonder uitzondering gebaseerd op studies wanrin kwantitatie-
ye variabelen met behulp van statistische analysemethoden ann elkaar worden gerela-
teerd. Het in dit artikel gepresenteerde model probeert deze inzichten te vertalen in
kwalitatieve termen. Nanrmate dit beter wordt bereikt, verschuift de positie van case
research in Figuur I in de richting van veldstudies en veldexperimenten.

Al met al kan worden opgemerkt dat case research als altematieve onderzoekmethode in
bepanlde situaties nanzienlijke mogelijkheden biedt. Hierbij dient vooral de flexibiliteit
van de methode te worden benadrukt (tijdens de uitvoering van bet onderzoek kunnen
bijvoorbeeld de gebruikte vragenlijsten en theoretische concepten worden bijgesteld, en
bet nantal en de aard van de geselecteerde cases worden gewijzigd) die case research
onder bepaalde omstandigheden duidelijke voordelen biedt boven andere methoden.
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5. EMPIRISCII ONDERZOEK MET BEHULP VAN CASE
RESEARCH

In de periode 1985-1989 is nan de faculteit van de Technische Universiteit Eindhoven
een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de wijze wanrop innovaties, bestemd voor in-
dustri~le markten, worden ontwikkeld binnen netwerken (Biemans, 1989b). Deze pam-
graaf beschrijft in grote lijnen de acbtergronden, motivatie en bet doel van bet onder-
zoek. Nadat vervolgens nandacht is besteed ann de argumenten voor bet gebruik van
case research zal kort worden ingegnan op de onderzoekopzet en de nard van de verkre-
gen resultaten.

5.1 Achtergronden en motivatie voor het onderzoek

De afgelopen lien janr heeft een sterk toenemend nantal auteurs en wetenschappelijk
onderzoekers zich bezig gehouden met bet verschijnsel innovatie, dat veelal wordt
omschreven als bet ontwikkelen of invoeren van iets nieuws. Deze populariteit is te
danken ann bet groeiende besef dat innovaties van groot belang zijn voor de economi-
sche groei en werkgelegenheid. Dit heeft in Nederland op nationaal niveau geleid tot
bet formuleren van een nantal aandachtsgebieden, bet opzetten van omvangrijke sti-
muleringsprogrnmma’s voor bet bedrijfsleven en bet cre~ren van een netwerk van In-
novatiecentra. Op bet niveau van de individuele onderueming wordt eveneens steeds
meer ingezien dat bet voortdurend ontwikkelen en op de mnrkt introduceren van nieu-
we produkten essentieel is voor bet overleven van bet bedrijf. In de praktijk ondervin-
den veel bedrijven echter nog steeds grote problemen met bet innovatieproces. Aber-
nathy (1982) stelde zelfs dat ‘the problem of deficient competitive performance really
originates as a ‘management of innovation’ problem’. Crawford (1979, 1987) verge-
leek een groot nantal empirische studies naar bet falen van nieuwe produkten en kwam
tot de conclusie dat ongeveer35% van de nieuwe produkten faalt. Volgens Booz, Allen
en Hamilton (1982) wordt ongeveer de helft van de uitgaven ann nieuwe produkten
besteed nan projekten die geen sukses opleveren.

Een grote boeveelbeid wetenschappelijk onderzoek naar faktoren die bet sukses van
nieuwe produkten bepalen heeft geresuheerd in twee belangrijke conclusies.
I. Marketinggerelateerde faktoren hebben de meeste invloed op bet uiteindelijke suk-
ses van nieuw ontwikkelde produkten (Banting, 1978; Cooper, 1979; Rothwell,
1979; Peters enWaterman, 1982; Voss, 1985b; Link, 1987).

2. De belangrijkste faktoren die bet sukses van nieuwe produkten beYnvloeden zijn niet
zozeer gegeven omgevingsvariabelen, maar variabelen die door de onderneming
beThvloed kunnen worden. Dit betekent dat bet uiteindelijke resultant sterk afhanke-
lijk is van de wijze wanmop bet ontwikkelingsproces womdt uitgevoemd en gemanaged
(Cooper en Kleinscbmidt, 1987).

Hoewel onderzoekems volmondig bet belang van marketing voor een suksesvolle
produktontwikkeling onderstmepen is em een opmerkelijk gebmek ann gedetailleerd
onderzoek dat managers in de pmaktijk concrete aangrijpingspunten biedt om marketing
en produktontwikkeling te integreren.

Dit gebrek ann praktische ricbtlijnen wordt nog versterkt door een tweede ontwikke-
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ling. Wanneer we bet onderzoek naar bet ontwikkelen van industri~le innovaties gedu-
rende de afgelopen twintig jaarbescbouwen zijn vier afzonderlijke fasen te onderschei-
den (Biemans, 1989a).
I. Tmaditioneel werd bet produktontwikkelingsproces vanuit de fabrikant bestudeerd.

Hierbij werd bet procds veelal in een serie stappen verdeeld en formuleerde men
nanbevelingen voor de fabrikant die werd gezien als de partij die bet ontwikke-
lingsproces-beheerst en beYnvloedt. De overgrote meerderbeid van de studies beboort
tot deze groep.

2. De studies van Von Hippel (1976, 1977) ~ezen op de dominante rol van gebruikers
ten aanzien van ideegenematie in enkele bedrijfstakken.

3. Zijn resultaten werden bevestigd door een groot nantal andere onderzoekers die de
betrokkenheid van gebruikers nantoonden in verschillende bedmijfstakken (Foxall en
Tierney, 1984; Vanden Abeele en Christinens, 1987; Voss, 1985a; Parkinson, 1982).
Hierbij vemplantste de nandacht zich geleidelijk van de rol van gebruikers tijdens de
ideegeneratie naar de betrokkenheid van gebruikers tijdens bet gebele proces van
produktontwikkeling. Zo ontstond bet concept van een breed spectrum van fabri-
kant-gebruiker interactie.

4. Deze gedachte werd verder uitgewerkt door de interacterende partijen niet te beper-
ken tot fabrikanten en gebruikers, maar te wijzen op diverse andere externe partijen
die een bijdrage kunnen leveren nan bet ontwikkelingsproces (zoals bijvoorbeeld
universiteiten en toeleveranciers). Volgens deze op de pmaktische renliteit gednte ge-
dacbtengang worden innovaties ontwikkeid binnen een netMerk van sarnenwerkende
organisaties (HAkansson, 1987).

Hoewel de toegenomen aandacht voor de rol van netwerken is ingegeven_door de prak-
tische realiteit is bet wetenscbappelijk onderzoek op dit terrein nog steeds zeer abstract
van karakter.

5.2 Dod tan het onderzoek

Ret genoemde onderzoek ann de Technische Unii’ersiteitEiffdhoven was zodanig opge-
zet dat de recente theoretische ontwikkelingen werden gecombineerd met bet streven
nanr praktiscb toepasbare resultaten. Hiertoe werd de theorievorming rond netwerken
gekoppeld ann bet traditionele idenal om nanbevelingen te genereren die door fabrikan-
ten kunnen worden toegepast om een effektiever en effici~nter produktontwikkelings-
proces te realiseren. Ret doel van bet onderzoek kan dan ook als volgt worden vein-
woord:

Beschrijvcn hoe, in de praktijk, potentii~e gebruikers en diverse derden zljn be-
trokken bij het ontwikkelen van innovaties voor industri~1c markten met als
dod hetformuleren van (a) theoretische concepten en (b) praktische richtlijnen
die door het management van industri~le be~lt•ij~•l~en direkt kunnen worden toe-
gepast Om zodoende succesvolle innovaties te ontwikkelen door sarnenwerking
binnen netwerken.

5.3 Waaronrcasc research?

Orn verschillende redenen is case research gekozen als de meest geschikte onderzoek-
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metbode. (I) Allereerst was een belangrijk doel van bet onderzoek bet genemeren van
ricbtlijnen die direkt door managers in de pmaktijk kunnen worden toegepast. Dergelijke
praktiscbe resultaten kunnen alleen worden bereikt doom daadwerkelijke praktijksi-
tuaties zeer gedetailleerd te bestuderen. (2) Hiembij is bet een probleem dat de bestaande
tbeoretische kennis vrij beperkt is. Wetenschappers zijn bet em weliswaar over eens dat
marketing een belangrijke factor is bij bet ontwikkelen van nieuwe produkten, manin de
kennis over de concrete invulling hiervan is zeem beperkt. (3) Danrom was bet ook
noodznkelijk om in bet onderzoek grote nadruk te leggen op bet beschrijven van
aktuele, recente processen die hinnen ondernemingen hebben plaatsgevonden. (4)
Hierbij was niet op voorhand bekend welke variabelen cen rol spelen en hoe deze va-
riabelen onderling gerelateerd zijn. (5) Tenslotte was een groot deel van de gezochte
informatie niet of zeer moeilijk te vertalen in kwantitatieve termen.
Het onderzoek vereiste dus duidelijk een flexibele methode die de ondemzoekem in stant
stelt om zeer gedetailleerde kwalitatieve informatie te verzamelen, waarbij moet wor-
den ingespeeld op nile relevante aspekten van seer uiteenlopende situaties. Case re-
search leek dan ook bij uitstek de juiste methode voor bet onderzoek.

Toch waren vooraf ook al enkele nadelen van case research op te noemen. In de litema-
tuur over kwalitatief onderzoek wordt bijvoorbeeld herbanldelijk gewezen op de vol-
gende drie belangrijke beperkingen.
I. De resultaten zijn sterk afhankelijk van de subjectieve interpretatie van de onder-
zoeker (Van Mannen, 1979).

2. Ret construeren van case studies is erg kostbaar en tijdsintensief in vergelijking met
andere onderzoekmethoden (Miles, 1979).

3. Voor bet verwerken van de vemzamelde informatie bestaan geen duidelilk gefor-
muleerde analysemethoden (Miles, 1979).

Als nanvulling hierop konden, gezien de probleemstelling van bet onderzoek, nog twee
specifieke problemen worden verwacht.
4. Om een goed overzicht te krijgen van bet totale netwerk moeten alle relevante
betrokken partijen worden gefnterviewd, betgeen hoge kosten en een grote tijdsin-
vestering met zich mee kan brengen. Dit heeft ook tot gevolg dat bestaande relaties
tussen organisaties met zorg dienen te worden behandeld.

5. In sommige gevallen zou bet moeilijk kunnen zijn orn toegang te kri]gen tot orga-
nisaties. Bijvoorbeeld doordat de managers weinig of geen tijd heschikbaar hebben,
niet mee willen werken of niet kunnen worden benaderd vanwege bestnande gevoe-
lige relaties.

Hoewel de nadelen van case research bier als afzonderlijke punten staan vermeld ban-
gen ze duidelijk samen. Wanneer bet bijvoorbeeld nodig is om veel partijen te intervie-
wen die moeilijk roegankelijk zijn sal de constructie van een volledige case beschrij-
ving relatief hoge kosten en een grote tijdsinvestering vergen.

5.4 Onderzoekopzet

Ret uitgevoerde onderzoek bestant uit twee afzondemlijke delen.
1. Allereerst is een vooronderzoek uitgevoerd door in vijf middelgrote bedrijven uit
verschillende sektoren van de Nederlandse industrie te kijken hoe een specifieke,
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recente innovatie werd ontwikkeld. De betmokken personen werden geYnterviewd ann
de band van een hnlfgestructureerde vragenlijst. Bij de fabrikant van bet produkt
werd de meest direkt betmokken persoon veelal enkele malen gefnterviewd. Aanslui-
tend werden de mogelijke gebruikers en andere organisaties die nan het ontwikke-
lingsproces hadden hijgedragen geinterviewd. Voor de uitvoering van bet vooron-
dersoek is een dusdanige opzet gekozen dat bovengenoemde nadelen van case
research zoveel mogelijk zouden worden ondervangen. In dese fase bestond de case
research methodiek uit een samenstel van simpele vuistregels, zoals leg bet contact
met gebruikers via de fabrikant teneinde bestaande relaties niet teverstoren’ en
‘sorg voor feedback naar de geYnterviewde manager in de vorm van een geschreven
rapport teneinde de informatie te controleren, nanvullende informatie te verkrijgen
en de manager te helpen bij het structureren van bet verhanl’.

2. Na analyse van de resultaten van bet vooronderzoek is een gedetnilleerde vervoig-
studie uitgevoerd doorseventien gevallen van industri~le produktontwikkeling te
analyseren. Dc bestudeerde cases hadden allen betrekking op bet ontwikkelen van
complexe medische apparatuur, waarbij wederom de nadruk lag op middeigrote on-
dememingen. Bij nanvang van de vervolgstudie werden, op basis van de ervaringen
met bet uitvoeren van case research opgedaan tijdens bet yoorondersoek, de reeds
genoemde vuistregels verfijnd en bijgesteld. In de loop van bet vervolgonderzoek
werd de gebruikte case research methodiek verder nangevuld en bijgesteld. Uitein-
delijk resulteerde dit in een gedetnilleerd model voor bet effektief en efficWnt uit-
voeren van case research.

5.5 Aard van dc resultaten

Om wat meerinzicht te krijgen in hetgeen case research te bieden beeft volgt hieronder
een vrij willekeurige greepuit de verkregen resultaten.
a. Een nadere, praktische invulling van theoretische concepten als intemactie en netwer-
ken.

b. De ontwikkeling van een vijfpuntsschaal om de intensiteit van intemactie te meten.
c. Een classificatie van mogelijke interactievormen.
d. Fen overzicbt van potenti~le snmenwerkingspartners, gekoppeld ann de fasen van

bet produktontwikkelingsproces. -

e. Een gedetailleerde check list die, per fase van produktontwikkeling, de belangrijkste
aspekten m.b.t. samenwerking bespreekt.

f. Een check list met tien punten om de samenwerking tussen industrie en universitei-
ten te verbetemen.

g. Een uitvoerig overzicht van de belangrijkste problemen bij produktontwikkeling en
mogelijke oplossingen.

h. Een gedetailleerd model voor bet laten testen van prototypes door gebruikers; een
cruciale stap waarbij veel bedrijven veel fouten maken.

i. Diverse concrete nanbevelingen t.a.v. bijvoorbeeld bet genereren en evalueren van
idee~n, bet ontwikkelen van prototypes en bet introducemen van nieuwe produkten.

6. EEN MODELVOOR HET UITVOEREN VAN CASE RESEARCH

Het model voor bet uitvoemen van case research is ontstaan uit de ervaringen die in de
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loop der tijd met dese ondersoekmetbode sijn opgedaan. Voordat we de afzonderlijke
stappen van bet model in detail bespreken gaan we even kort in op onze eigen aige-
mene ervaringen met case research.

6.] In de praktijk ervaren voor- en nadelen van case research

De ervaringen opgedann door bet ondersoeken van twee~ntwintig gevallen van pro-
duktontwikkeling in industmi~le markten benadrukken duidelijk de voordelen van case
research. (1) Het bestuderen en vervolgens analyseren van individuele case studies
biedt de mogelijkheid om aktuele produktontwikkelingsprocessen binnen industri~le
ondememingen gedetailleerd te onderzoeken. (2) Door bet gebmuik van diverse infor-
matiebronnen en het interviewen van diverse personen binnen diverse organisaties kan
een voldoende objectiefbeeld worden verkregen. (3) Halfgestructureerde vmagenlijsten
sijn flexibel genoeg om de gewenste infommatie efficient te verkrijgen, terwijl ze tevens
voldoende gestructureerd zijn om bet vemloop van bet interview te beYnvloeden (sie ook
Kommers en Mans, 1987).

In bet kader van dese paragranf zijn echtem de ervaren nadelen van meem belang. Deze
bebben betrekking op de grote hoeveelbeid benodigde tijd, de subjectiviteit van de
informatie, bet imperfecte gebeugen van de gefntemviewden, de abstractie van de wem-
kelijkheid en bet gebrek nan duidelijk geformuleerde analysemetboden.
Vereist veel tijd
Het meest opvnllende nadeel van case research is bet tijdsintensieve karakter. leder
afsonderlijk interview moet worden voorbereid, een nfspraak moet worden gemaakt,
het interview moet worden afgenomen, de gemaakte aantekeningen moeten worden
omgezet in een beknopt rapport dat de essenties bevat, bet rapport moet worden opge-
stuurd naam de geYnterviewde en met bemlhaam worden besproken en tenslotte moet de
uiteindelijke versie van bet rapport worden geschreven en doom de geYnterviewde wom-
den goedgekeurd. Ter indicatie womdt de totale tijd nodig voor 6~n twee uur durend
interview geschnt op acht uur. Wanneer men dan hedenkt dat voom sommige case stu-
dies tien of elf interviews werden afgenomen illustreert dit duidelijk de grote hoeveel-
heid tijd gemoeid met bet uitvoeren van case research. Daamaast moet na afloop regel-
matig worden gebeld om tegenstrijdigheden op te helderen en additionele informatie te
verkrijgen. En dan hebben we bet nog niet eens overbet tijdrovende analyseren van de
aldus verkregen data!
Dit tijdsintensieve karakter heeft twee belangmijke consequenties voor bet gebruik van
case research. Ten eerste, gesien de veelal beperkt beschikbare ondemsoektijd, kan
slechts een beperkt aantal cases worden ondersocht. Voor onze vemvolgstudie nanin
complexe medische apparatuur was dat geen emnstig probleem omdat in Nederland
mnar een beperkt nantal middelgrote ondememingen zich besig houdt met bet ontwik-
kelen en op de markt brengen van dit soort produkten. Ten tweede legt de ondersoek-
metbode een relatief groot beslag op de did van de geYnterviewde. Hoewel dit soms tot
problemen kan leiden kan dit worden voorkomen (sie bet verderop beschmeven model).
Informatie is subjectief
De informatie die door de geYnterviewde managers wordt gegeven is subjectief, d.w.z.
gekleurd doom hun referentiekader en perceptie. Managers hebben yank de neiging bun
bijdrnge (of die van de ondemneming) ann bet ontwikkelen van een specifiek nieuw pro-
dukt te overschatten. Er zijn diverse maniemen om de objectiviteit van de versamelde
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infommatie te vergroten, bijvoorbeeld door (a) de juiste interviewtechniek te gebmuiken
(bijv. personen enkele malen interviewen en confronteren met bun eigen uitspraken).
(b) als nanvulling op de persooniijke interviews meer objectieve inform~~atiebronnen te
gebruiken (bijv. documenten), (c) verscbillende personen binnen deselfde organisatie te
interviewen en (d) personen binnen andeme organisaties te interviewen (bijv. toeleve-
manciers, nfnemers, universiteiten).
Geheugen van managers is nietperfekt
Net als ieder ander mens beeft ook een_manager geen perfekt geheugen. Bij het
afnemen van interviews loopt de onderzoLeker hierdoor altijd bet risiko onjuiste of
verdmaaide informatie te ontvangen. Dit kan bet best worden geYllustreerd door bet vol-
gende praktijkvoorbeeld. Als onderdeel yan bet vervolgondersoek waren vijf inter-
views afgenOiYi~in met de marketing manager van een middelgrote omtderneming. Na
integmatie en analyse van de vemzamelde informatie werd een laatste interview
gehouden om de goedkeuring te ontvnngen voor de uiteindelijke case beschrijving.
Hoewel de lantste versie slecbts in enkele kleine details afweek van de voorgaande ver-
sie herinnerde de manager zich tijdens bet gesprek ineens dat ‘bet toch niet helemnal op
die manier is gebeurd’. Na enkele documenten te bebben geraadpleegd en een tele-
foongesprek te bebben gevoerd werd een nieuw verhnal verteld dat wesenlijk afweek
van bet vorige!
Abstractie van de werkelijkheid
Het afnemen van halfgestructureerde diepte-interviews met diverse personen binnen
diverse organisaties,aangevuld met infomniatie uit meer objectieve bronnen, biedt de
ondersoeker de mogelijkheid om produktontwikkelingsprocessen binnen industri~le
ondernemingen -zeer diepgnand te bestuderen. Desondanks moet er op worden gewezen
dat de resulterende case beschrijving altijd een abstmactie van de werkelijkbeid blijft. In
sommige gevallen is vervorming selfs onvermijdelijk omdat de informatie moet wor-
den vertaald in termen van bet gebruikte theoretische kader.
Gebrek aan duidelilk geformuleerde analysemethoden
Wanneer een ondersoeker de beschikking beeft over kwantitatieve data in de vorm van
tijdreeksen kunnen deze worden geanalyseerd met de bestaande standaard technieken
en toelsen. Wanneer danrentegen kwnlitntieve data is verzameld door middel van half-
gestructureerde diepte-interviews is de meest gescbikte analysemetbode minder een-
duidig. In de praktijk blijkt iedere case study weer uniek intermen van (waarden van)
relevante variabelen. Om de diversiteit ann data gestructureerd te analyseren is een
achterliggend theoretisch kader noodzakelijk. Dit kader dient vooraf geformuleerd te
worden en ten grondslag te liggen nan de op te stellen halfgestructureerde vragenlijsten.
De kwaliteit van de uiteindelijke resultaten van het ondersoek is dus sterk afhankelijk
van de kwaliteit van bet geformuleerde theoretiscb kader.

6.2 Hermodel voor het uitvoeren van case research

Het in deze paraginnaf gepresenteerde mo-del voor bet uitvoeren van case research be-
stant uit veertien stappen en komt zoveel rnogelijk tegemoet ann bovengenoemde be-
perkingen van case research’. Het totale model is weergegeven in Figuur2.
Dat case researeb betrekking heeft op bet uitvoeren van afzonderlijke case studies blijkt
duidelijk uit de drie algemene fasen die bet model onderscbeidt:
1. de voorbereiding voor bet uitvoeren van de case studies (Stappen 1 en 2),
2. de uirvoering van de afzondemlijke case studies (Stappen 3 tot en met 13) en
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3. de analyse van de bevindingen (Stap 14).
We benadrukken nogmaals dat bet gepresenteerde model is ontstaan in de loop van bet
onderzoek. De in de praktijk opgedane ervaringen leidden tot bijstelling, uitbreiding en
integmatie van de aanvnnkelijk geformuleerde vuistregels tot een compleet model. Dit
beeft twee helangrijke consequenties.
Allemeerst is dus niet iedere case study volgens de doom bet model nangegeven stappen
uitgevoerd. Zo sijn voom bet vervolgondemzoek bijvoombeeld seventien gevallen binnen
dertien bedrijven bestudeerd. Hierbij is de nadruk gelegd op een nantal middelgmote
bedrijven die bet eerst zijn benaderd. Pas tegen bet eind sijn nog enkele kleine bedrijf-
jes (vijf of zes personeelsleden) in bet ondersoek betmokken. Omdat de betmokken ma-
nagers weinig tijd beschikbaam hadden moest worden volstaan met ~dnenkel interview.
In de praktijk bleek dit echter geen probleem omdat (a) de situaties relatief eenvoudig
bleken, (b) reeds veel ervaring was opgedaan bij de m:iddelgrote bedrijven zodat effi-
ci~nter nanin de gewenste informatie kon worden gevraagd en (c) de managers vrijwel
sonder uitzondering bereid bleken om na afloop zowel telefonisch als schriftelijk addi-
tionele informatie te verstrekken.
Een tweede consequentie is dat de stappen van bet model nadrukkelijk betmekking heb-
ben op een ondersoek naar bet ontwikkelen van innovaties binnen netwerken. Deson-
danks biedt de gedetailleerde en pmaktische beschrijving van de afzonderlijke stappen
voldoende suggesties en tips voor andere onderzoekems die case research willen gebrui-
ken voor bet onderzoeken van vemgelijkbnme situaties en,’of mamkten. Hoewel de stappen
van bet model in algemene, normatieve bewoordingen sijn geformuleerd sal in som-
mige gevallen specifiek worden verwesen nanin bet eigeri ondersoek.

Stap 1: A./bakenen van het onderzoekgebied
Voordat kan worden gestart met bet veldwemk moet bet ondemsoekgebied worden nfge-
bakend. In dese fase moeten beslissingen worden genomen ten nansien van (a) de
exacte formulering van de probleemstelling, (b) de nard van de bedrijven die in bet on-
dersoek sullen worden betrokken, (c) de informatiebmoimen die sullen worden gemand-
pleegd, (d) bet soort werknemers dat binnen de bedrijven sal worden geYnterviewd en
(e) bet type innovatie dat sal worden bestudeerd.
Stap2: Formuleren van her theoretisch kader
Case research kan alleen efficient en effectief worden uitgevoerd wanneer een theo-
retisch kader wordt geformuleerd voordat bet daadwerkelijke veldwerk begint. Ret
kadem structumeert bet ondersoek (d.m.v. de vragenlijsten) en maakt latere analyse van
de resultaten mogelijk (Kommems en Mans, 1987). Een aktueel en volledig kader kan
worden gebaseerd op de relevante wetenschappelijke l:iteratuum, de resultaten van een
voorstudie of (soals in ons ondersoek bet geval was) eeri combinatie van beide.

Na deze eerste twee voorbemeidende stappen volgt bet daadwemkelijke veldwerk in de
vorm van bet bestuderen van een nantal afsonderlijke case studies. Voor -iedere case
study worden de stappen 3 tot en met 13 uitgevoemd. De cases kunnen zowel gelijktij-
dig (om zodoende de totale ondersoekstijd te beperken) als achtereenvolgens (om so-
doende te profiteren van opgedane ervaringen) worden uitgevoerd.

Stap3: Selekteren van eenfabrikant
De uitvoering van iedeme nfzonderlijke case study begint met bet selekteren van een
geschikte fabrikant die nan de voomaf gestelde criteria voldoet. De keuzecriteria sijn
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Figuur2. Stappenmodel voor het uitvoeren van case research

direkt gerelateerd nan de nard en doelstelling van bet ondersoek (bijvoorbeeld: de fa-
brikant moet self in Nederland nieuwe produkten ontwikketen). Diverse bronnen kun-
nen suggesties voom gescbikte fabrikanten leveren: kinantenartikelen, vaktijdscbmiften,
overheidspublikaties, concurrenten, deskundigen op bet gebied van de medische tech-
nologie en presentaties tijdens congressen, terwijl fabrikanten eveneens kunnen worden

3. Selekteren van een
fabrikant
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benaderd naar nanleiding van uiteenlopende toevallige contacten. Bij de keuse van fa-
brikanten is wel gesorgd voor een evenwichtige verdeling (gezien de populatie) over
kleine, middeigrote en grote ondernemingen.
Stap 4: Identificeren ian de juistepersoon
Nadat een fabrikant is geselekteemd moet worden vastgesteld wie de meest geschikte
persoon hinnen bet bedrijf is om de gewenste informatie te leveren. De juiste persoon
kan op drie verschillende manieren worden geYdentificeerd:
a. referenties van concurrenten of deskundigen m.b.t. de bedrijfstak (industry experts
of sleutelpersonen (Kommers en Mans, 1987)),

b. telefonisch vragen naar de persoon die in de praktijk bet dicbtst betrokken is bij bet
ontwikkelen van nieuwe produkten, uitleggen van de doelstelling en nard van bet
ondersoek en vaststellen of de betreffende persoon inderdand de gewenste infor-
matie kan verstrekken en

c. telefonisch vragen naar de persoon vernntwoordelijk voor produktontwikkeling,
maken van een afspraak en gebruiken van bet interview voor bet verkrijgen van
algemene informatie (bedrijfsstruktuur, nantal werknemers, produkten, omset, afne-
mers, concurrenten, innovatiegrand, produktontwikkelingspmoces, samenwerking
etcetera) en bet identificeren van de juiste persoon om de gewenste gedetailleerde
informatie m.b.t. een specifiek innovatieproject te verstrekken.

Identificatie van de juiste persoon is uiteraard van crucinal belang. Phillips (1981)
waarschuwt dat bet gebruik van key informants om twee redenen kan leiden tot de
introductie van erustige meetfouten: (1) door van key informants te eisen dat se com-
plexe oordelen geven over bedrijfskenmerken kan een toevallige fout worden geYntro-
duceerd, terwijl (2) onwetendheid of vertekening kan leiden tot een systematische fout.
Dese conclusie is echter gebaseerd op stntistische analyse van een grote boeveelbeid
kwantitatieve gegevens verschaft door informanten via een schriftelijke vmagenlijst. Dit
model vermijdt de toevallige fout door de informant soveel mogelijk in eigen be-
woordingen sijn feitelijke vemhaal te vertellen, wanrbij de oordelen achtemaf door de
ondersoeker nan de verschillende situaties worden ontleend, terwijl bet volgen van een
uitvoerige controleprocedure bet optreden van een systematische fout soveel mogelijk
voorkomt.
Stap 5: Leggen van het eerste contact
In de meeste gevallen wordt de manager op eigen initiatiefbenaderd en bestaan geen
referenties (hetzij via een externe industry expert of hijvoombeeld de adjunct direkteur
produktontwikkeling binnen bet bedrijf) om bet binnenkomen te vergemakkelijken. In
dese gevallen is bet eerste contact met de manager van crucinal belang. Het eerste con-
tact dient om (a) de ondersoeker te introduceren, (b) de nard en de doelstelling van bet
ondersoek uit te leggen, (c) de manager’s interesse te wekken, (d) hem ervan te verse-
keren dat de informatie vertmouwelijk sal worden behandeld, (e) zijn medewerking nan
bet ondersoek te krijgen en (f) een afspraak te maken voor een eerste gesprek. Omdat
alert moet kunnen worden ingespeeld op mogelijke bes~varen is een lelefoongesprek te
prefereren boven een schriftelijke introduktie.
Met name bet aspekt “vertrouwelijkbeid van de informatie” vereiste aparte aandacht.
Hoewel de managers steeds werden gewezen op de mogelijkheid een en andem con-
tractueel vast te leggen bleek dit in de praktijk niet noodsakelijk. Tijdens bet telefoon-
gesprek werd doom de managers ook herhaaldelijk gevraagd naar de vereiste tijdsin-
vestering. Omdat (a) dit sterk verscbilde per situatie en (b) bet tijdsaspekt in de praktijk
(vanwege bet ontstane enthousiasme) meestal geen beletsel bleek ~n (c) om de manager
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niet te ontmoedigen werd gewoonlijk een relatief lage schatting gegeven.
Stap 6: Afnemen van her eerste interview
Het eerste interview womdt voomnamelijk gebruikt om een goede, positieve sfeer te
cre&en, waarbij de manager sich betrokken gnat voelen bij bet ondersoek. Om dat te
bereiken wordt bet eemste gesprek beperkt gebouden tot maximnal twee uum en worden
uitsluitend vmagen gesteld met een niet-vertmouwelijk karnkter (informatie m.b.t. struc-
tuum en omvang van bet bedrijf, de produkten, afnemers, concurrentiepositie, produkt-
ontwikkelingsproces etc.). Een vooraf o~estelde checklist dient om het gesprek
sodanig te structuremen dat alle noodsakelijke algemene informatie wordt verkregen.
Tijdens bet gesprek worden zoveel mogelijk scbmiftelijke nantekeningen gemnakt.
Soms wordt de onderzoeker tijdens dit eerste bezoek tevens rondgeleid door bet bedrijf.
Ann bet eind van bet interview wordt gefnformeerd nnar de meest recente innovatiepro-
jecten en wordt in samenspinnak met de manager bet voor bet ondersoek meest geschik-
te project geselekteerd. Tenslotte worden afspmnken gemnakt met betrekking tot het
eerstvolgende bezoek, de terugkoppeling van de informatie en de wijse wanrop met de
verstrekte informatie sal worden omgegaan. Om de vemtrouwelijkheid van de infor-
matie te garanderen wordt afgesproken dat niets gepubliceerd sal worden sonder goed-
keuring vooraf door de betrokken manager. In een nantal gevallen kan de vertrou-
welijkheid van de informatie er toe leiden dat sowel de naam van bet bedrijf als bet
produkt moeten worden vermomd.
Doordat werd geconcentreerd op bet meest recente, ann de eisen van bet ondersoek vol-
doende, innovatieproject werden sowel successen als duidelijke mislukkingen in bet
ondersoek betrokken. In bet laatste geval moest extra aandacht worden besteed nan bet
sorgvuldig verzasnelen en vertrouwelijk behandelen van de informatie.
Stap 7: Terugkoppelen in de x’orm van ccii beknopr’ rapport
De gemankte nantekeningen worden vervolgens ann de hand van een bepanlde structuur
omgevormd tot een beknopt schriftelijk rapport. Het rapport wordt nanin de manager
gestuurd met bet versoek om bet te controleren en sonodig nan te vullen, te verbeteren
en temug te sturen. Het schmijven van bet rapport dient voornnmnelijk ter structuring van
de informatie, maar kan ook ricbting geven ann bet formulemen van vinagen voor een
vervolggesprek.
Stap 8: Maken van cen afspraak voor een vervolginrerview -

In bet ideale geval wordt nan bet eind van bet eerste interview reeds een afsprank
gemaakt voor een vervolginterview. Vanwege een onoverzichtelijke agenda geeft de
manager echter doorgaans de voorkeur ann bet in een later stadium maken van een
nieuwe afsprank. De ontvangst van het rapport door de manager kan in deze gevallen
worden gebruikt als meden om opnieuw contact le leggen en tevens een nieuwe afspraak
te maken. Een vervolginterview kan tevens worden gehouden met een andere persoon
binnen de fabrikant, bijvoorbeeld (a) een collega binnen deselfde nfdeling, (b) een col-
lega binnen een andeme afdeling of (c) iemand op een ander (bijvoorbeeld uitvoerend)
niveau binnen de organisatie. Een dergelijke persoon kan hetbest in overleg met de bct
eerst geYnterviewde manager worden geYdentificeerd.
Stap 9: Afnem~’n van cen vervolginrerview -

Tijdens bet tweede interview wordt voor_bet eerst ingegnan op bet gekosen inno-
vatieproject. Dc vervolginterviews duren niieestnl twee tot vier uur en worden nfgeno-
men ann de hand van de vooraf opgestelde halfgestructureerde vragenlijsten. De yin-

genlijsten worden niet ann de manager oveilegd, manin worden gebruikt orn bet gesprek
te structumeren en te checken of alle gewenste nspekten ann de orde sijn geweest.
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I-lierbij wordt de manager aangemoedigd om het verhaal zoveel mogelijk in sijn eigen
woorden te vertellen. Door bet bierdoorontstane enthousiasme (meestal spreekt de ma-
nager over ‘zijn eigen project”!) kan de gespreksduur veelal zonder problemen tot drie
of vier uur worden uitgebreid. Het belangrijkste doel van bet vervolginterview is bet
bespreken van onderwerpen die nog niet nan de orde sijn geweest. Danrunast kan een
vervolginterview ook worden gebruikt om (a) onduidelijkheden op te helderen, (b)
additionele vragen over reeds behandelde onderwempen te stellen en (c) inconsistenties
in de informatie geleverd door verschillende bronnen op te lossen (zie Stap 12).
In principe kan de ondersoeker er voor kiesen om hel gesprek op band op te nemen
teneinde geen informatie te verliezen. Vanwege bet vertmouwelijke knrakter van de
informatie kosen we em echter voor om soveel mogelijk scbriftelijke nantekeningen te
maken die vervolgens so snel mogelijk op papier werden uitgewerkt.
Stap 10: Terugkoppelen in de vorm van een beknopt rapport
Deze stap is identiek nan Slap 7.

IJit bovenstaande beschrijving moge duidelijk zijn dat de Stappen 8, 9 en 10 enkele
malen doorlopen kunnen worden. In sommige gevallen werd een manager vijf of ses
keem geYnterviewd. Dit itematieve proces eindigt wanneem alle onderwerpen nan de orde
zijn geweest en een vervoiggesprek waarschijnlijk geen relevante nieuwe informatie sal
opleveren.

Stap 11: Ident~ficeren en interviewen van potenti~le gebruikers en diverse derden die
hebben bi]gedragen aan het produktonrwikkelingsproces
Tijdens de interviews met de fabrikant ligt de nadruk op de samenwerking met poten-
ti~le gebruikers en diverse derden die een significante bijdmage bebben geleverd ann bet
ontwikkelen van de geselekteerde innovatie. Met toestemming van de fabrikant worden
dese organisaties vervolgens benaderd en geYnterviewdom (a) additionele informatie te
versamelen en (b) de door de fabrikant verstrekte informatie te controleren. Dit be-
tekent dat voor iedere exteme organisatie de Stappen 5, 6 en 7 opnieuw worden door-
lopen. De geYnrerviewde manager bij de fabrikant verstmekt de namen van de personen
binnen deze organisaties die bet meest bij de samenwerking betrokken waren en kan
worden gebruikt als referentie. In sommige gevallen neemt de manager self contact op
met de persoon binnen de extemne organisatie om de ondersoeker te introduceren. Om-
dat de interviews sterk gemicht sijn op de specifieke bijdmage van de externe partij ann
bet produktontwikkelingsproces is ~n interview van ~dn tot drie uur veelal voldoende
(sodat Stappen 8, 9 en 10 niet herhanld hoefden te worden).
Stap 12: Integreren van alle afzonderhike rapporten tot ~n gedetailleerde case be-
schri]ving
Nadat nile relevante personen binnen de verschillende organisaties sijn geYntemviewd en
de afzonderlijke mapporten goedgekeurd kan de versamelde infommatie worden geYnte-
greerd tot ~6n uitgebreide case beschrijving (±20 pagina’s). De case beschmijvingen
moeten allen volgens dezelfde structuur worden geschreven om de latere analyse van
de resultaten te vemeenvoudigen. Deze stmuctuur bevat globaal de volgende onderdelen
(1) een korte beschrijving van bet bedrijf, (2) een ovemsicht van de produkren, afnemers
en concurrenten, (3) een analyse van de gevoerde marketingstrategie, (4) een heschmij-
ving van bet produktontwikkelingsproces in bet algemeen, met nadruk op de samen-
werking met extemne partijen, (5) een korte inleiding over de geselekteerde innovatie,
de afnemers, concut-renten etcetera, (6) een uitgebreide beschrijving van de wijse wanin-
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op de geselekteerde innovatie werd ontwikkeld, wederom met nadruk op de samen-
werkingsaspekten en (7) een puntsgewijs oversicht van de belnngrijkste conclusies.
Soms levert de integmatie tot ~n case beschrijving problernen_op omdnt door vergelij-
king van afsonderiijke mapporten inconsistenties ontstaan. Dese kunnen worden opge-
lost door een nieuw interView afte tidmen; in de meeste gevallen is een telefoonge-
sprek echter voldoende.
Stap 13: Bespreken van de uireindelUke case beschrijving met defabrikant
ledere afsonderlijke case study wordt afgesloten doomde uiteindelijke case bescbrijving
te bespreken met de fabrikant. Dit gesprek levert in veel gevallen nog additionele infor-
matie, terwijl tevens de conclusies yank worden verfijnd, c.q. bijgesteld.
Stap 14: Analyseren van de bevindingen
Als laatste stap worden nile nfsonderlijke case beschrijvingen met elkanr vergeleken
ann de band van bet vooraf geformuleerde theoretisch kader. De (veelal beperkte)
kwantitatieve data kan worden gennalyseerd met behulp van bekende statistiscbe me-
thoden als kruistabulatie en Chi-kwadrnat analyse. De analyse van de kwalitatieve data
(een grote hoeveelbeid beperkt gestructureerde verbale informatie) levert echler meer
problemen op. 1-her bepalen de kwaliteit van bet geformuleerde theoretisch kader en de
creativiteit van de ondersoeker sterk de vorm en kwaliteit van de uiteindelijke resulta-
ten. Globaal gesien bestant de analyse uit drie opeenvolgende stappen: datareductie
(bet selekteren, indikken en transformeren van de ruwe gegevens), datapresentatie (bet
zodanig systematisch weergeven van de bevindingen dat conclusies kunnen worden
getrokken) en bet trekken van conclusies (bet opsporen van patronen en verbanden)
(Miles en Huberman, 1984).

7. EVALUATIE

Case research bleekeen seer geschikte methode om de complexe problematiek rond bet
ontwikkelen van industri~le innovaties binnen netwerken te ondersoeken. Het vooraf
geformuleerde theoretiscb kader en de hnlfgestructureerde vragenlij sten vormden een
conceptueel rnamwerk ter structurering van bet totale onderzoek. De case research
metbodiek bleek tevens seem flexibel en kon in de loop van bet ondersoek eenvoudig
wordenbijgesteld.
Het in dit artikel gepresenteerde model ondervangt zoveel mogelijk de inherente
beperkingen van case research.
a. De grote hoeveelbeid tijd benodigd voor bet totale ondersoek wordt gereduceerd
door een nantal cases gelijktijdig te bestuderen, terwijl de aldus opgedane ervaringen
worden gebruikt om volgende cases effici~nter te ondersoeken.

b. Dc grote tijdsinvestering door de manager wordt in sijn ogen verminderd doordat de
case studywordt uitgevoerd doormiddel van eennantal interviews van beperkte leng-
te gescheiden door ruime lijdsintervallen (minstens ~n mnand). Tijdens de periode
tussen twee interviews kan de ondersoeker de informatie verwerken en zich voor-
bemeiden op bet volgende interview door nieuwe vmagen te formuleren, terwijl de
manager de gelegenbeid krijgt om te “berstellen”. Door bet uitsmeren van bet totale
vraaggesprek over een nantal interviews en een ruime tijdsperiode ontstaat tevens een
band tussen ondersoeker en manager. Hierdoor is heLgeen probleem om tijdens de
analyse van de uiteindelijke bevindingen (in sommige gevallen anderhalf janin na bet
laatste interview) de manager opnieuw te benaderen voor bet stellen van enkele ann-
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vullende vragen en sodoendede lantste onthrekende informatie te versamelen.
c. De subjectiviteit van de informatie is verminderd door een complex itematief proces
van informatie controleren door (1) meer dan d~n interview met een manager af te
nemen, (2) additionele, meer objectieve bronnen te raadplegen, (3) diverse personen
hinnen de fabrikant te interviewen en (4) personen binnen diverse organisaties te
interviewen.

d. Dese uitvoerige controle minimaliseert ook de nadelen van bet imperfekte gebeugen
van managers.

e. Het simplificemen van de werkelijkheid womdt soveel mogelijk beperkt door bet
gebruik van flexibele balfgestructumeemde vmagenlijsten die bet de manager mogelijk
maken om sijn verbaal soveel mogelijk in sijn eigen woorden te vertellen.

f. Tenslotte womdt analyse van de uiteindelijke mesultaten mogelijk gemaakt door voor-
af een uitgebreid tbeoretisch kader met betrekking tot de pmobleemstelling van bet
ondersoek te formuleren.

Al met al moge bet in dit artikel gepresenteerde voorbeeld dienen om ondersoekems em
op te attendemen dat de mate wanrin verkinegen mesultaten als wetenschappelijk kunnen
worden gekenmerkt niet stant of valt met de nanwezigheid van hevmedigende R2-waam-
den en significantieniveaus. Er hestant een bele categorie mamketingproblemen die om
een andeme nanpak vragen om te komen tot mesultaten (lie sowel voom de wetenscbap-
pelijke ondersoekem als de pmaktiscb ingestelde manager relevant sijn. Case research is
slechts ddn van de mogelijke altematieve metboden die bierbij niet over het boofd
mogen worden gesien.

NOTEN

1. We merken bier op dat bet hier gepresenteerde model wordt gepresenteerd als een sratische serie opeen-
volgende aktiviteiten. Hierdoor doet bet model niet voltedig recbt aan de inberente comptexiteit,
dynamiek en flexibiliteit van case research. Op dit moment is de auteur bezig bet model zowel dynami-
scber ala algemener te maken. Een volgende versie van bet model zal dan 00k meer aandacbt scbenken
aan de vele feedback ioops waar een onderzoeker in de praktijk mee wordt geconf’ronteerd, terwijl door
wijzigingen in de gebruikte formuleringen betmodel 00k op gebeel andere onderzoeksituaties van toepas-
sing zal zijn. Daamaast Sal aandacbt worden gescbonken aan de vraag onder welke omstandigbeden van
de algemene structuur van bet model moet/kan worden afgeweken.
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10. Dee/name van consumenten aan huisvuil-
scheiding

De relaties tussen attitudes en gedrag’

R. PIETERS

SAMENVATTING

Deelname van consumenten aan gescheiden inzameling van huisvuil kan als milieu-vriendelijk
consumptiegedrag worden gezien. In dat kader is het van belang inzicht te hebben in motivaties
om deel te nemen. In dit artikel wordt een onderzoek beschreven dat in Amersfoort en Woerden
is uitgevoerd. Vooral de relatie tussen attituden en gedrag staat centraal.

1. STEDELIJK AFVAL BEHEER

Tot de 14e eeuw ongeveer gooiden burgers in Nederlandse steden meestal hun afval
gewoon op strant of in de gracht. Soms ontstonden er speciale mesthopen naast de
grachten, waarin de varkens konden wroeten. Dode dieren werden op straat gegooid of
achtergelaten waar ze toevallig de geest gelaten hadden. Het was niet ongebruikelijk
om borden en serviesgoed af te wassen in de drinkwaterbronnen. De reuk in de straten
van steden kan vergeleken worden met die van een traditionele boerderij (Bosch, 1969;
Luik en van der Knaap, 1946; Poulussen, 1987). Door dergelijke onhygi~nische om-
standigheden maakten de vele besmettelijke ziektes grote aantallen slachtoffers.
In de 14e en iSe eeuw ontstonden de contouren van een systeem van stedelijk afvalbe-
heer. Stadsoverheden vaardigden verboden uit met de daarbij behorende strenge straffen,
ze stelden richtlijnen voor goed gedrag op, en riepen specifieke diensten in het Leven.
Het op straat gooien van afval werd verboden. Vanaf 1408 werden burgers in Rotter-
dam die gepakt werden bij het gooien van huisvuil en ingewanden op straat, gestraft
met een boete van 15 Schellingen. In de kerk betrapt warden op dezeLfde daad leverde
een straf van 10 Schellingen op. Het werd verboden flog langer afval in de gracht te
gooien omdat anders de doorvaart van schepen te veel belemmerd werd (de Bruyne,
1932). De heilige Comelis en Anthonis varkens scharrelden nog wel vroLijk door de
steden. Langzamerhand begonnen de autoriteiten dit te verbieden, niet altijd met veel
succes (Poulussen, 1987).
Burgers werden verantwoordelijk gesteld voor het schoonhouden van de straat voor
hun huis, terwiji er ook mensen aangesteld werden am het huisvuil op te halen.
Voortdurend werden er nieuwe maatregelen getroffen. In 1614 kondigde de gemeente
Den Haag aan dat voortaan iedereen die de boete voor het op straat gooien van afval
niet kon betalen een uur lang met een ketting rond de nek voor het stadhuis zou worden
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ten toon gesteld. Kinderen die de regels overtraden kregen zweepslagen (Luik en van
der Knaap, 1946).
Vanaf de 15e/16e eeuw begonnen boeren systematisch het stedelijk afval te gebruiken
als een bodemverbeteraar, die van oudsher ‘compost’ wordt Renoemd (Van Dieren en
Twilt, 1979). Er werden speciale veilingen georgamseerd om de compost gemaakt van
stedelijkafval te verkopen (NVRD, 1944).
Ondanks dergelijke ontwikkelingen bleef ten minste tot de tweede heift van de 19e
eeuw het stedelijk afvalbeheer, vanuit de huidige optiek, beneden de maat.
Vanaf de I 9e eeuw kwam hierin verandering met de oprichting van speciale reinigings-
diensten. De reinigingsdiensten ontwikkelden een systeem van stedelijk afvalbeheer dat
varicert van het systematisch ophalen van huisvuil, tot het schoonhouden van grachten,
het ontsmetten van huizen, het verzamelen van markt- en veegafval enzovoorts.
Daarnaast werden in snel tempo rioleringen gebouwd waardoor faecaLi~n en urine
efficient uit de stad verwijderd konden worden.
Door dergelijke ontwikkelingen werden de_directe hygi~nische problemen die door
afval in de steden veroorzaakt werden minder. Maar hiermee was slechts het karakter
van het afvalprobleem veranderd. Nu het afval efficient uit de steden verwijderd werd,
werd de vraag wat met het eenmaal ingezameledeafval te doen belangrijker.

2. DE CONSUMENTEN HUISVUIL

In het begin van deze eeuw produceerde de gemiddelde Nederlander zo’n 175 kilo
huishoudelijk afval2 per jaar. Tegenwoordig stoot de gemiddelde Nederlander meer dan
het dubbele af, zo’n 390 kilogram per jaar. Bovendien is sinds het begin van deze eeuw
de omvang van de Nederlandse bevolking meer dan verdubbeld (van 6 naar ongeveer
14 miljoen). Het gevolg is dat de totale hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in
Nederland geproduceerd wordt in de loop der tijd sterk gestegen is, en momenteel
enormgroot is.
Huishoudelijk afyal wordt na inzameling voomamelijk direct gestort (ongeveer 40%)
of verbrand (ongeveer 40%). Een relatief klein gedeelte wordt afgevoerd naar de VAM
in Wijster (ten behoeve van compost productie). Het streven is erop gericht meer
huishoudelijk afval her te gebruiken en minder huishoudelijks afval op de traditionele
wijze te verwerken.
Immers, het storten en verbranden van huishoudelijk afval kan tot milieuproblemen
leiden (uitstoot van schadelijke stoffen, verontreiniging van grondwater). Bovendien
wordt deze traditionele afvalverwerking door het hanteren van stringentere milieu eisen
duurder, en zullen de kosten in de toekomst naar verwachting nog meer stijgen. De
samenstelling van Nederlands huishoudelijk afval maakt hergebruik (van delen ervan)
kansrijk: 24% is papier en karton, 7% is glas (exciusief het via glasbakkeningezamelde
glas), 7% is plastic, en 4% is metaal. Ongeveer de heift is groente-, fruit- en tuinafval
dat tot compost verwerkt kan worden.
Huisvuilscheidingsproeven hebben tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van een
systeem van gescheiden inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
In deze bijdrage gaan we in op een deelname van consunienten aan huisvuilschei-
dingsproeven, we spreken in het vervolg cok wel van gescheiden inzameling’. De
opzet van de huisvuilscheidingsproef in Amersfoort en Woerden en van het con-
sumentenonderzoek daarbij vormt het onderwerp van de volgende paragrafen.
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3. HUISVUILSCHEIDING INAMERSFOORT EN WOERDEN

Huisvuilscheiding heeft tot doel de traditionele verwerking van huishoudelijk afval te
ontlasten en het hergebruik van huishoudelijk afval mogelijk te maken.
Er zijn verschillende mogelijkheden om huishoudelijk afval te scheiden. Het huishou-
delijk afval kan door particuliere huishoudens thuis gescheiden worden, en het huis-
houdelijke afval kan na inzameling met technische middelen op een centrale locatie ge-
scheiden worden. Een veel voorkomende tussenvorm is voorscheiding door
consumenten en nascheiding in een speciale installatie.
Sinds het begin van de jaren zeventig is in Nederland een aantal gescheiden inzame-
I ingsproeven uitgevoerd, waaronder in Haarlemmermeer, Groningen, ‘5-Hertogen-
bosch, Zeist, Purmerend, Oirschot, Breda. Overzichten van de opzet en resultaten van
deze proeven worden gegeven in onder andere Kreuzberg en Reijenga (1989), Pieters
(1989) en Consumentengids (1989). Op de huisvuilscheidingsproef in Amersfoort en
Woerdengaan we nader in.

3.1 Opzet van de proefmet de duobak

In Amersfoort en Woerden startte maart 1983 een huisvuilscheidingsproef die tot eind
1984 duurde. De gescheiden inzameling van huisvuil is in beide steden na de proefpe-
node voortgezet.
Aan huishoudens in twee wijken in Amersfoort en in d~n wijk in Woerden werd ge-
vraagd het huisvuil in twee ‘fracties’ te scheiden en die fracties in een speciaal ont-
wikkelde twee-vakken container te deponeren en aan de gemeentereiniging ter inzame-
ling aan te bieden. De twee-vakken container is een standaard plastic minicontainer op
wieltjes met een verticale scheidingswand. In Amersfoort werd het huisvuil gescheiden
in plastic, glas en blik versus de rest van het huisvuil. In Woerden werd papier, glas en
blik van de rest gescheiden. De tweevakken container, duobak genoerud, heeft een in-
houd van 240 liter. In de loop van de proef werden ook afwijkende maten (120 en 330
liter) ingezet. Alle huishoudends in de geselecteerde wijken kregen de duobak gratis
aangeboden. Huisvuil werd tijdens de proef wekelijks huis-aan-huis ingezameld. Na in-
zameling werd de gescheiden ‘droge’ fractie naar TNO in Apeldoorn vervoerd en daar
ineen speciaal geconstrueerde technische scheidingsinstallatie nagescheiden.

Een onderzoek onder consumenten in Amersfoort en Woerden werd uitgevoerd waarmn
de volgende vraag centraal stond:

‘Zijn consumenten gemotiveerd en in staat op correcte wijze deel te nemen
aan de huisvuilscheidingsproef’

De doelstelling van het consumentenonderzoek was de acceptatie van het gekozen sys-
teem van huisvuilscheiding te onderzoeken, en na te gaan welke praktische problemen
zich bij de consumenten tijdens deelname voordoen. Gm de onderzoeksvraag te kunnen
beantwoorden werd een onderzoeksmodel ontwikkeld.

4. ATTITUDE-GEDRAGSRELATIES

Consumenten die gemotiveerd zijn aan de proef deel te nemen hebben een positieve
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attitude ten aanzien van deelname. Consumenten die correct deelnemen aan de proef
vertonen het juiste gedrag. Wanneer positieve attitudes leiden tot positief gedrag en
negatieve attitudes tot negatief gedrag is er sprake van attitude-gedragsconsistentie. De
centrale onderzoeksvraag is daarmee te herformuleren tot de vraag naar de factoren die
op attitudes en gedrag en op hun onderlinge consistentie van invloed zijn.
Hoewel er ten minste vijfhonderd definities van ‘attitude’ bestaan (Fishbein en Ajzen,
1972), houden we het hier bij de meest gangbare die zegt: ‘een attitude is een positieve
of negatieve gev6elsreactie ten aanzien van een stimulus’ waarbij de stimulus een ob-
ject, een persoon, eengedrag e.d. kan zijn. Attitudes gevende motivatie tot gedrag aan.
Hoewel er nauwelijks definities van gedrag bestaan, lijkt iedereen toch te weten, of ten
minste aan te voelen, wat gedrag is. De term ‘gedrag’ wordt meestal gebruikt om ob-
serveerbare handelingen aan te geven (Fishbein en Ajzen, 1975, p. 13). Soms betreft
het een enkelvoudige handeling, het aanzetten van de televisie om 4 uur, soms betreft
het een verzarneling handelingen met een bepaalde overeenkomst, bijvoorbeeld tele-
visiekijkgedrag, energiebesparingsgedrag, dieetgedrag, of vakantiegedrag.
Op 3 niveaus kunnen vragen gesteld over de relatie tussen attitudes en gedrag:
—- De IS-vragen,
- De WANNEER-vragen, _________________

— De HOE-vragen. Exteme factoren

ATTITUDE Medi~rende factoren

Gedragsintentie I
GEDRAG

Methologische voorwaarden

• Correspondentie in specificatie

• Tijdsinterval

Figuur 1. Attitude-gedragsrelaties

• Sociale normen
• Persoonlijke normen
• Situationele invloed
• Voriggedrag/Gewoonte

Modererende factoren

• Direct experience
• Involvement
• Self-awareness
• Need for Cognition
• Self-monitorihg
• Private self-consciousness
• Field dependence
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De IS-vragen betreffen het bestaan van een relatie tussen attitudes en gedrag. Al in
1934 beantwoordde LaPiere (1934) de vraag IS er sprake van consistentie tussen atti-
tudes en gedrag met: ‘NEE’. Wicker (1969) publiceerde 35 jaar later een overzicht van
de attitude-gedrag literatuur met dezelfde conclusie:

‘... het is veel waarschijnlijker dat attitudes geen relatie hebben met ge-
drag dan dat ze er nauw mee samenhangen ... Slechts zelden kan zoveel
als 10% van de variatie in overte gedragsmaten verklaard worden uit
attitudes.’

Onderzoek dat de laatste decennia is uitgevoerd loont aan dat de conclusie van Wicker
voorbarig was. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan zijn attitudes veelal wel
consistent met gedrag. Daarmee zijn de WANNEER-vragen centraal komen te staan.
Bovendien blijkt dat andere factoren dan attitude gespecificeerd kunnen worden die een
effect op gedrag hebben. Onderzoek naar deze factoren maakt de relatie die attitudes
met gedrag hebben duidelijker.
Het recente onderzoek heeft zich met verschillende aspecten van de attitude-gedragsre-
latie beziggehouden. Deze aspecten zijn in Figuur 1 weergegeven.

4.1 Methodologische voorwaarden

Indien aan bepaalde methodologische voorwaarden voldaan is blijken attitudes vaak
wel consisten te zijn met gedrag:
— Correspondentie in specificatie,
— Tijdsinterval.

In studies waar geen relatie tussen attitudes en gedrag gevonden wordt, heeft de atti-
tude vaak op iets anders betrekking dan het gedrag. Soms wordt geprobeerd met een
algemene attitude ten aanzien van een stimulus (‘ik vind X zeer goed — zeer slecht’)
een heel specifiek gedrag te voorspellen (‘ik heb zaterdag X als cadeau voor Y gekocht
bij Z’). Dergelijke pogingen zijn veelal niet succesvol. Ajzen en Fishbein (1977) con-
cluderen dat een significante relatie tussen attitudes en gedrag gevonden wordt wanneer
beiden op een zelfde niveau van specificatie gemeten zijn: globale attitudes voorspellen
een globale gedragsmaat, specifieke attitudes voorspellen de corresponderende speci-
fieke gedragsmaat.
Gok blijkt dat het tijdsinterval tussen attitude- en gedragsmeting in studies die geen
relatie vinden vaak groot is. Attitudes kunnen tussen hun meting en de meting van
gedrag veranderen. De kans dat dit gebeurt stijgt bij het vergroten van het tijdsinterval.
Fishbein en Ajzen (1975, p. 376) raden dan ook aan om bet tijdsinterval tussen attitude
en gedrag te minimaliseren.
Hoewel er nog andere voorwaarden geformuleerd zijn, hebben bovenstaande twee wel
de meeste invloed gehad. Het strict voldoen aan de methodologische voorwaarden kan
tot excessen leiden, zoals het meten van attitudes en gedrag op het zelfde tijdstip
(tijdsinterval is nul), of het meten van zeer specifieke attitudes en zeer specifiek gedrag
(‘wat is Uw attitude ten aanzien van het kopen van gekicurde paperclips op de zaterdag
voor Sinterkians als er een 10% prijsvoordeel is?’)3.
Mensen hebben veelal geen attitudes ten aanzien van het kopen van gekleurde paper-
clips. Ze hebben vaak niet eens attitudes ten aanzien van paperclips. Bovendien is de
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interesse van de onderzoeker en beleidsmaker voor attitudes gebaseerd op de hoop dat

een mm of meerglobale attitude toekomstig gedrag voorspelt en verklaart.

4.2 Mediifreiide en Externefactoren

Attitude kan ge-drag wel beYnvloeden, maar dat hoeft niet rechtstreeks te gaan. Het
blijkt dat gedragsintenties; de plannen van mensen, het effect van de attitudes op het
gedrag medi~reii. -

De attitude is niet altijd de enige invloed opgedrag. In veel situaties o~efenen sociale
normen invloed op gedrag uit. Sociale normen zijn dan een externe factor die gedrag
beTnvloedt. Onderzoek naar externe factoren die gedrag beThvloeden heeft vooral
plaatsgevonden rondom het bekende Fishbein-model (Fishbein en Ajzen, 1975), ook
wel de ‘Reasoned Action’ theorie genoemd. Van een aantal factoren bestaat voldoende
bewijs dat ze gedrag, onafhankelijk van attitudes, kunnen beYnvloeden, bijvoorbeeld
gewoonte (Bagozzi, 1982), sociale nortuen (Fishbein en Ajzen, 1975), persoonlijke
normen (Budd en Spencer, 1984), de situalie waarin het gedrag word vertoond (Belk,
1975). Het centrale thema in de ‘externe factoren’ benadering zijn de restricties op de
wilscontrole van gedrag~ mensen kunnen niet altijd het gedrag uitvoeren dat ze zeif
willen uitvoeren.
Omdat ernog geen duidelijk kader is dat specificeert wanneer welke exteme factoren van
invloed zijn op gedrag, bestaat het gevaar dat ‘externe factoren’ als een handige achter-
afverklaring gebruikt worden wanneerde relatie tussen attitude en gedrag afwezig blijkt
te zijn. Wanneer attitudes niet consistent zijn met gedrag wordt verondersteld dat er een
externe factoriahet spel is. Dergelijk ‘deus ex machina’ verklaringen van onderzoeks-
resultaten zijn populaire onderdelen van de discussie secties van onderzoeksverslagen.
De volgende benadering zoekt de primaire invloed op gedrag weer bij de attitude.

4.3 Modererende factoren

Factoren die geen rechtstreeks effect op gedrag hebben, maar die de sterkte van de
relatie tussen attitudes en gedrag beYnvloeden worden modererende factoren genoemd.
Onderzoek naar modererende factoren is vrij recent gestart. --

Twee typen modererende factoren kunnen onderscheiden worden:
— Onderwerp- en situatie-specifieke factoren
— Persoons factoren

De onderwerp- en situatie-specifieke factoren omvatten onder meer ‘direct experience’,
involvement, en dergelijke. Wanneer mensen directe ervaring hebben met een stimulus
(gedrag, object, persoon) dan leidt een attitude t.a.v. die stimulus eerder tot gedrag, dan
wanneer ze geen directe ervaring hebben (Fazio en Zanna, 1981). Een consequentie
hiervan zou kunnen zijn dat attitudes die op probeeraankopen (gestimuleerd middels
sales promotie) gebaseerd zijn eerder toT herhaalaankopen leiden dan attitudes geba-
seerd op reclame. Mensen die sterk betrokken zijn bij een stimulus vertonen ook eerder
het gedrag dat overeenkomt met hun attitude dan mensen die laag betrokken zijn
(Sivacek en Crano, 1982; Petty, Cacioppo en Schuman, 1983).
Onder de persoons factoren vallen onder meer de ‘neiging tot nadenken’ (Verplanken,
1989), ‘self-monitorLng’ (Snyder, 1979), ‘veld-afhankelijkheid’ (Heesacker, Petty en
Cacioppo, 1983). Er zijn duidelijke aanwijzingen dat mensen met een hoge neiging tot
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nadenken een grotere attitude-gedragsconsistentie vertonen dan mensen met een lage
neiging tot nadenken.

De benaderingen die zich richten op methodologische voorwaarden, externe, me-
di~rende en modererende factoren stellen de WANNEER vraag van attitudegedragsre-
latie. De vraag die daarbij centraal staat is onder welke voorwaarden, van methodolo-
gische en theoretische aard, zijn attitudes consistent met gedrag. Recent is de interesse
voor de HOE vraag gegroeid. De vraag is hoe befnvloeden attitudes het gedrag, en hoe
beYnvloeden exteme factoren het gedrag. Tot nu toe is er nog weinig duidelijkheid over
de precieze processen die bij de sturing van gedrag door attitudes een rol spelen (zie
Fazio en Williams, 1986; Pieters, 1989).

4.4 Naarde integratie van benaderingen

Attitudes beYnvloeden gedrag als aan de methodologische voorwaarden voldaan is, als
de invloed van exteme factoren laag is, als rekening is gehouden met de invloed van
medi~rende factoren, en als de effecten van modererende factoren positief zijn. Dit lijkt
een dusdanige veelheid aan voorwaarden dat in de praktijk nauwelijks sprake zal kun-
nen zijn van attitude-gedragsconsistentie. Echter, niet alle factoren spelen in alle
voorkomende gevallen een rol. De eerste stap bij het uitvoeren van onderzoek is de
constructie van een onderzoeksmodel waarin de voor de specifieke situatie relevant
geachte factoren in onderlinge samenhang zijn weergegeven. In bepaalde situaties zul-
len externe factoren een rol kunnen spelen, in andere situaties de modererende factoren.
Het meeste onderzoek naar exteme en medi~rende factoren vindt plaats zonder reke-
ning te houden met modererende factoren. In studies naar modererende factoren wordt
veelal weinig aandacht besteed aan mogelijk exteme en medi~rende factoren. Statis-
tisch gezien hebben de effecten van attitude en exteme en medi~rende factoren op ge-
drag betrekking op ‘hoofdeffecten’, en hebben modererende factoren betrekking op
‘interactie-effecten’. In een nauwgezette analyse van de factoren die uiteindelijk gedrag
beYnvloeden is informatie nodig over zowel hoofd- als interactie-effecten.
In het model van Figuur 1 worden de verschillende factoren die gedrag kunnen beYn-
vloeden in onderlinge samenhang weergegeven. Het model vormde het uitgangspunt
voor het consumentenonderzoek dat tijdens de gescheiden inzamelingsproef in Amers-
foort en Woerden werd uitgevoerd.
Het consumentenonderzoek viel in drie deelstudies uiteen. Allereerst werd een analyse
gedaan van de nonresponse op schriftelijke vragenlijsten,. De relaties tussen de respon-
se/nonresponse en de feitelijke deelname aan de huisvuilscheidingsproef indiceert,
ondermeer, de generaliseerbaar van de resultaten. De tweede deelstudie analyseerde de
factoren die van invloed zijn op de intentie ten aanzien van deelname, en factoren die
de relatie tussen attitudes en intenties kunnen modereren. De derde deelstudie onder-
zocht de relatie tussen intenties en gedragingen van deelnemers.

5. NONRESPONSE ENDEELNAME AAN DE PROEF

Nonresponse bias doet zich voor wanneer personen die hun medewerking niet verlenen
nan een onderzoek (nonrespondenten) afwijken van personen die hun medewerking wel
verlenen (respondenten) op voor het onderzoek belangrijke kenmerken. Uit onderzoek
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blijkt dat nonresponse bias een veel voorLomend verschijnsel is (zie bijvoorbeeld
Dillman, 1978; O’Neil. 1979; Pearl en Fairley, 1985). De aanwezigheid van nonre-
sponse bias kan met verschillende soorten informatie onderzocht worden:
— Interne infofn~fie, en
— Exteme inform~itie

In longitudinaal onderzoek gebruikt men vaak informatie verzameld op tijdstip I om
respondenten en nonrespondenten op tijdstip 2 met elkaar te vergelijken. Dit is interne
informatie over eventuele nonresponse bias. Nadeel van deze informatie is onder ande-
re dat personen die nooit meewerken er niet mee beschreven kunnen worden.
Bij schriftelijke surveys wordt vaak een deel van de nonrespondenten kort telefonisch
geynterviewd, waardoorer externe informatie over eventuele nonresponse bias beschik-
baar is. Nadeel van deze informatie is dat nonrespondenten de neiging kunnen hebben
om sociaal-wenselijk te antwoorden in de (telefonische) nonresponse meting.
Of er nu gebruik gemaakt wordt van interne of externe inforni7atie over eventuele non-
response bias, veelal betreft het verbale (mondelinge of schriftelijk) informatie over
attitudes en gedrag. Het feitelijke gedrag van respondenten en nonrespondenlen wordt
zelden non-verbaal (‘unobtrusive’) gemeten.
In het consumentenonderzoek tijdens de gescheiden inzamelingsproef in Amersfoort en
Woerden werd middels schriftelijke vragenlijsten gevraagd naar de attitudes en gedra-
gingen van deelnemers. Daamaast werd bij een groot aantal willekeurig geselecteerde
deelnemers de kwaliteit van het gescheiden huisvuil geanalyseerd. De kwaliteit van het
gescheiden huisvuil geeft (‘unobtrusive’) informatie over de feitelijke deelname aan de
proef. -

De hypothese was dat nonrespondenten systematisch slechter deelnamen nan de huis-
vuilscheidingsproef dan respondenten. Een indicator voor de kwaliteit van deelname is
de kwaliteit van het gescheiden huisvuil.

5.1 Methode

Op drie tijdstippen tijdens de proef werd een steekproef uit de deelnemers aan de proef
schriftelijk geYnt~rviewd. In de onderzoeksopzet was voorzien in een longitudinale
groep, op alle drie de tijdstippen in de steekproef betrokken (N Amersfoort = 375, N
Woerden = 466), en een controle groep, die alleen de derde keer een vragenlijst kreeg
thuisgestuurd (N Amersfoort = 177, N Woerden = 206).
Een samenvatting van de onderzoeksopzet is in Tabel 1 weergegeven.

Tabel 1. Samenvatting van de onderzoeksopzet

METING TIJDSTIP GROEP
Longitudinaal Controle

1. Schriftelijk na enkele weken X —

2. Schriftelijk na ongeveer2 maanden X —

3. Huisvuilanalyse na ongeveer9 maanden X X
4. Schriftelijk na ongeveer 1 jaar X X
5. Huisvuilanalyse na ongeveer 1 jaar X X
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Twee keer werd de samenstelling van het huisvuil van een aantal willekeurig gese-
lecteerde deelnemers geanalyseerd. Deeerste huisvuilanalyse betrof een globale meting
bij een groot aantal deelnemers. Op de dag dat in Amersfoort en Woerden het geschei-
den huisvuil aan de Gemeentereiniging ter inzameling werd aangeboden, werd eWe
twee-vakken container die op straat stond gecontroleerd door een expert van de
Reinigingspolitie. Een container waarvan het drie-componentenvak alleen de drie com-
ponenten bevatte kreeg de score 1, de overige containers kregen de score 2. De expert
kende de onderzoeksopzet en het doel van het onderzoek niet, de deelnemers waren
niet op de hoogte van de huisvuilbeoordeling. In twee dagen werden 850 containers
beoordeeld.
Ongeveer twee weken na de derde schriftelijke meting werd een specifieke analyse
van het gescheiden huisvuil bij een beperkt aantal deelnemers uitgevoerd. Het geschei-
den huisvuil van ongeveer 80 willekeurig geselecteerde deelnemers in Amersfoort
zowel als in Woerden werd op de wekelijkse ophaaldag apart opgehaald en naar bet
Laboratorium voor Afvalstoffen en Emissies (LAE, van bet RIVM) in Amersfoort
gebracht. Daar werd voor elke container apart vastgesteld welk gewichtspercentage van
het buisvuil in het drie-componentenvak daadwerkelijk uit de drie componenten
bestond.

5.3 Resulaten

Alle drie de schriftelijke metingen kenden een hoog response percentage, zowel in
Amersfoort als in Woerden (respectievelijk voor Amersfoort: 74%, 64% en 68%, en
Woerden: 82%, 73% en 76%. De response in de controle groep was 57% in Amersfoort
en 88% in Woerden). De response is steeds significant hoger in Woerden dan in
Amersfoort.

Tabel 2. Response patronen en de kwaliteit van het geseheiden huisvuil

Longitudinale
Groep

lesurvey: lesurvey:
Response Nonresponse

Score
Huisvuil- 2e survey: 2e survey: 2e survey: 2e survey:
Analyse Response Nonresponse response Nonresponse

AMERSFOORT
Correct 84% 58% 81% 52%
Niet-correct 16% 42% 19% 48%

WOERDEN
Correct 81% 88% 90% 63%
Niet-Correct 19% 12% 10% 37%

N,0, = 238 in Amersfoort en 347 in Woerden.
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In Tabel 2 is vcior alle deelnemers die in de eerste huisvuilanalyse betrokken waren, de
score op de globale huisvuilanalyse afgezet tegen hun response patroon in de Iwee
schriftelijke metingen die aan de huisvuilanalyse voorafgingen.
Hierarchische Logit analyses werden uitgevoerd om de relatie te onderzoeken tussen
het terugsturen van de vragenlijst in de eerste twee surveys en de score in de globale
huisvuilanalyse. Allereerst werden de hoofdeffecten van survey 1 en survey 2 onder-
zocht. Daama werd nagegaan of de interactie tussen de twee surveys een additionele
bijdrage leverde. De resultaten van de analyse worden aan de hand van de kruistabel
besproken. Inspectie van de tabel toont de aartzienlijke nonresponse bias. -

In Amersfoort treedt de nonresponse bias vooral bij de tweede survey op (statistisch
significant). In Woerden lreedt de nonresponse bias vooral op bij persistente nonres-
pondenten, dat wil zeggen deelnemers die in allebei de surveys de vragenlijst niel
terugsturen (stalistisch significant). Deze resultaten zijn opvallend te noernen daar er
tussen de tweede survey en de huisvuilanalyse een periode van ongeveer 7 maanden
zat. Met andere woorden, nonresponse bias kan na zeven maanden nog aangetoond
worden met informatie uit de huisvuilanalyse. De nonresponse bias is in Amersfoort
groter dan in Woerden.
Statistische analyses met de informatie uit de tweede huisvuilanalyse geven een zelfde
soort beeld: een sterke nonresponse bias is vooral in Amersfoort aanwezig.

6. KOSTEN EN BATEN, AThTUDES EN INTENTIES: DE MOTI-
VATIES

In een tweede deelstudie werd onderzocht (a) welke motivaties ten grondslag liggen
aan de attitude ten aanzien van deelname aan de proef, (b) welke factoren van invloed
zijn op de intentieom correct aan de proef deel te nemen, en (b) of bepaalde factoren
de relatie tussen attitudes en intenties modereren. De relatie tussen attitudes en intenties
slond centraal.
In een gescheiden inzamelingsproef wordt aan consumenten gevraagd om mee te
helpen het afvalprobleem op te lossen. We wordenvaker gevraagd om bij te dragen aan
de oplossing van een probleem. Wanneer zijn mensen geneigd aan dergelijke ver-
zoeken tot hulp gehoor te geven?
Verondersteldwordt (Schwartz, 1977; Van Liere enDunlap, 1978; Kok enSiero, 1985;
Van Raaij, 1988) dat mensen die zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de
oplossing van een milieuprobleem eerderzullen helpen (een direct effect op gedrag) en
hun attitudes eerder zullen oruzetten in de daarbijbehorende intenties en gedragingen
(een modererend effect) dan mensen die zich niel verantwoordelijk voelen. Indien
acceptatie van persoonlijke verantwoordelijkheid die veronderstelde exteme en inoder-
erende effecten zou hebben, zou dit aangrijpingspunten leveren voor het stimuleren van
milieuvriendelijk consumentengedrag.
Duidelijk empirisehe bewijzen voor de juistheid van de veronderstelling zijn schaars
(zie bijvoorbeeld Zuckerman en Reis, 1978). Ook heeft het onderzoek naar de accep-
tatie van persooniijke verantwoordelijkheid de attitudes, sociale normen en intenties
niet of niet duidelijk gemeten (Schwartz en Howard, 1980). Hierdoor is het moeilijk
vast te stellen of acceptatie van persoonlijke verantwoordelijkheid ook de veronder-
stelde effecten heeft als met alle andere invloeden is rekening gehouden.
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6.1 Gedragskosten en baten, sociale normen, attitudes en intenties

Uit onderzoek blijkt dal gedragsintenties worden gevormd op basis van de attitude ten
aanzien van het gedrag, een persoonlijke component, en de subjectieve norm, een
sociale component (o.a. Fishbein en Ajzen, 1975). De subjectieve norm is de sociale
druk die mensen voelen om een bepaald gedrag te vertonen.
De attitude op haar beurt wordt beYnvloed door de verwachte gevolgen die een gedrag
heeft, gewogen door de evaluaties (goed-slecht) van die gevolgen (Wahlers, 1982). De
subjectieve norm wordt befnvloed door de sociale normen van anderen, en de motivatie
die mensen hebben om aan die normen toe te geven.
Aan attitudes ten aanzien van gedrag ligt een veelal simpele structuur van kosten en
baten ten grondslag (Verhallenen Pieters, 1984). De offers die mensen moeten brengen
om een bepaald gedrag te vertonen, de kosten, en de opbrengsten die het gedrag heeft,
de baten, worden tegen elkaar afgezet. Bij de kosten van gedrag gaat het niet alleen om
de financiele kosten maar ook om de tijdsbesteding, de fysieke inspanning en derge-
lijke. Bij de baten gaat het ook om psychologische baten zoals het gevoel een goed
burger te zijn.
Weinig is tot nu toe bekend over de mate waarin attitudes door de kosten dan wel door de
baten gestuurd worden, en over de mate waarin de kosten en baten veranderen in de tijd.
Inzicht in de kosten en baten die consumenten tijdens deelname aan een gescheiden in-
zamelingsproefervaren kan helpen bij het opzetten en uitvoeren van (verdere) proeven.
De hypothese was dat de acceptatie van de persoonlijke verantwoordelijkheid een mo-
dererend effect heeft op (a) de relatie tussen kosen en baten, en de attitudes ten aanzien
van deelname in de proef, en op (b) de relatie tussen altitudes en sociale normen, en de
intentie om correct aan de proef deel te nemen. Verder werden veranderingen in de tijd
in kosten, baten, attitudes, normen, intenties en acceptatie van persoonlijke verant-
woordelijkheid onderzocht.

6.2 Methode

De resultaten van de eerste en de derde schriftelijk meting werden gebruikt (zie Tabel
1). In de vragenlijst werden 5 vragen gesteld over de kosten van deelname (bijvoor-
beeld: ‘door aan de proef deel te nemen ben ik veel tijd kwijt’, ‘... wordt er stank
veroorzaakt’), en 7 vragen over de baten van deelname (bijvoorbeeld: ‘door deel te
nemen hoeft er minder huisvuil verbrand of gestort te worden’). Ook waren in de vra-
genlijst vijf vragen over sociale normen opgenomen, vragen over attitudes, en over
gedragsintenties.
Vier vragen gingen in op de acceptatie van de persocnlijke verantwoordelijkheid om
het afvalprobleem op te lossen (‘X is verantwoordelijk voor de oplossing van het afval-
probleem’, waarbij X is (a) de overheid, (b) de industrie, (c) de burgers, (d) ikzelf).

6.3 Resultaten

Het bleek dat vlak na de start van de proef de ervaren baten hoger waren dan na ver-
loop van tijd. Het aanvankelijk grote enthousiasme voor de proef tempert in de loop
van de tijd. Tegen het eind van de proef is de balans van kosten en baten nog steeds
zeer positief. Attitude en intentie blijven tijdens de proef op een zeer hoog peil (hoewel
een daling in de intentie in Amersfoort te zien is).
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De modererende effecten van acceptatie van persoonlijke verantwoordelijkheid werden
onderzocht met hierarchische regressie analyses (Cohen en Cohen, 1983; Cronbach,
1986). De analyses werden apart uitgevoerd door de eerste en de derde schriftelijke
meting, en apart voorAmersfoort en Woerden. Tegengesteld aan de hypothese bleek er
geen consistenf niodererend effect aanwezig te zijn. Eveneens bleek er geen duidelijk
direct effect vaaacceplatie van persoonlijke verantwoordelijkheid le bestaan. De corre-
laties van acceptatie van persoonlijke verantwoordelijkheid met de attitude varieerden
tussen .13 en .25 (allen niet significant), en die met de intentie varieerden tussen .06 en
.28 (allen niet significant).
Steeds was er een relatief sterke relatie tussen attitudes en intenties, en slechts een rela-
tief zwakke relatie tussen de sociale normen en de intenties (de correlaties tussen attitu-
des en intenties varieerden tussen .48 en .70, allen statistisch significant op p < .005).
Dit resultaat konit ook uit ander onderzoek naar voren (voor een overzicht zie Pieters,
1988). De resultaten van de drie deelstudies worden in een aparte paragraaf gezamen-
lijk besproken.

7. GEDRAGSINTENTIES EN GEDRAG: DE MOGELIJKHEDEN

In de derde deelstudie werd de relalies tussen intenties en gedrag onderzocht. Boven-
dien werd de invloed van vorig gedrag op toekonistig gedrag geanalyseerd.
Veelal wordt verondersteld dat, als er geen verstorende gebeurtenissen plaatsvinden,
een intentie uiteindelijk tot het bedoelde gedrag leidt (Fishbeinen Ajzen, 1975).
In het onderzoek tijdens de gescheiden inzamelingsproef in Amersfoort en Woerden
werd aan de deelnemers gevraagd of zij van plan waren volgens de regels aan de proef
deel te nemen. Ook werd de feitelijke deelname tijdens de proef gemeten.
Eerst werd een Iiteratuuroverzicht gemaakt van het onderzoek_naar de relatie tussen in-
tenties en gedrag. Een analyse van de 57 studies die gevonden werden leidde tot de vol-
gende conclusies:
— In meer dan de heift van de studies was het te voorspellen gedrag ‘de consumptie
van producten’ (n=29). Andere populaire onderwerpen waren bloed donatie, gezins-
uitbreiding en verkiezingen. Van de 29 studies naar consumptie gedrag, ging de
meerderheid over het aanschaffen van producten. Slechts d~n studie behandelde het
omgaanmet afval.

—--In 75% van de gevallen werd het gedrag gemeten met behulp van zeif-rapportage
(bijv. Bentler en Speckart, 1979; McQuarrie en Langmeyer, 1987). Zeif-rapportage
kunnen niet-valide zijn wanneer gevraagd wordt naar socianI gevoeligeonderwerpen
(‘heeft u vorige week drugs gebruikt?’) of wanneer naar complexe, moeilijk te ont-
houden zaken worden gevraagd (‘Hoeveel gulden heeft U afgelopen jaar uitgegeven
aan computer Software en Hardware?’).

—- In verschillende studies werden de intenties en het gedrag (vrijwel) gelijktijdig
gemeten werden. De resultaten van dergelijke studies leren uiteraard vrij weinig
over de mogelijkheid om gedrag te voor~~ellen op basis van intenties.

— Weinig studies analyseren de relaties tussen intenties en complex gedrag.

Over de relatie tussen intenties en gedrag valt nog veel te onderzoeken, zeker wanneer
het gaat om complex gedrag dat (ver) na de intentie gemeten wordt op een andere wijze
dan met zelf-rapportage.
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7.1 Intenties, Vorig gedrag en toekomstig gedrag

Als een gedrag vaker vertoond wordt kan het, onafhankelijk van de gedragsintentie,
direkt het toekomstige gedrag beYnvloeden (zie Figuur 1: extern effect van vorig ge-
drag). Volgens Triandis (1977; zie ook: Bentler en Speckart, 1979; Landis, Triandis en
Adamopoulos, 1978; Bagozzi, 1982) kunnen de relaties tussen intenties, vorig gedrag
en toekomstig gedrag eenvoudig weergegeven als: toekomstig gedrag is een gewogen
som van de gedragsintenties en het vorig vertoond gedrag.
Bij een vaak herhaald gedrag kan het effect van intentie (wilscontrole) zelfs geheel ver-
dwijnen: het gedrag is volledig gewoontegedrag geworden. Er kunnen zich situaties
voordoen waarbij een gedrag zeer vaak herhaald is, en waarbij de intentie toch een in-
vloed op gedrag heeft: wanneer de intentie om een toekonistig gedrag te vertonen af-
wijkt van het vorig vertoonde gedrag. Het gedrag van iemand die het afgelopen jaar
steeds via dezelfde weg naar huis is gefietst zal niet beYnvloed worden door zijnlhaar
intentie behalve wanneer de intentie afwijkt van het vorige gedrag: de persoon kan van
plan zijn eens een keer via een andere weg naar huis te fietsen. Deze situatiekunnen we
weergeven als een interactie (zie de beschrijving bij Figuur 1).

G=wl GI+w2VG+w3(GIxVG)

Hierbij is G gedrag, GI gedragsintentie en VG vorig gecirag.
Dit eenvoudige model vormde het uitgangspunt voor de analyses die in deelstudie 3
werden uitgevoerd. Of het model nuttig is bij de voorspelling en verklaring van com-
plex consumpliegedrag is nog niet overtuigend aangetoond. We gaan ernader op in.

7.2 Methode

De resultaten van de derde schriftelijke meting en ‘~‘an beide huisvuilanalyses (zie
Tabel 1) werden gebruikt. De tweede huisvuilanalyse werd enkele weken na de schrif-
telijke meting en enkele maanden na de eerste huisvuilanalyse uitgevoerd. Vorig ge-
drag werd gemeten met: (a) informatie uit de eerste huisvuilanalyse (b) informatie uit
de schriftelijke meting.
Op basis van de schriftelijke meting werd een gedragscategorie criterium (GCC) ge-
construeerd (Ajzen en Fishbein, 1980). Het idee achter een GCC is dat een complex ge-
drag zoals di~ten, energiebesparen, deelnemen aan een huisvuilscheidingsproef en der-
gelijke gemeten kan worden door een beperkt aantal specifieke gedragingen te meten
die het complexe gedrag representeren. Een of meerdere experts selecteren specifieke
gedragingen die het complexe gedrag representeren. Respondenten geven aan of ze de
specifieke gedragingen vertonen. Het GCC wordt geconstrueerd door het aantal ‘cor-
recte’ gedragingen dat vertoond wordt te tellen.
In de derde schriftelijke meting werd gevraagd aan te geven wat men deed met elk van
14 verschillende soorten huisvuil. Het was bekend hoe eWe soort huisvuil weggegooid
diende te worden. De respondenten gaven aan of zij huisvuil A in yak B of C van de
duobak deponeerden, of dat ze er op een andere wijze afstand van deden.
In Tabel 3 is aangegeven hoeveel procent van de deelnemers in Amersfoort en
Woerden de verschillende soorten huisvuil (ongeveer een jaar na de start van de proef
nog steeds) verkeerdweggooide.
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iande proef(derde survey).Tabel 3. Precentage van de deelnemers dat huisvuil verkeerd weggooide, een jaar no de start

Percentages ‘verkeerd’
Huisvuil Amersfoori Woerden

Kapotte gloeilamp 57% 26%
Legespuitbus 41% 15% _

Aluminium folie 31% 11%
Kapotte T.L. lamp 38% 16% -

Restjes verf 11% 4%
Oude panty 9% 2%
Oude kop en schotel 20% 9%
Oude bloempot 10% 4%
Stuk tapijt - - 3% 2%
Kleine stukken hout 2% 2% —

Oude medicijnen 1% 1%
Overgeblevenjus 0% 1
Wegwerp luiers 3% 4%
Groente-afval 2% 1%

* Aantal: Amersfoort = 354, Woerden = 535

In Amersfoort wordt in het algemeen vaker huisvuil verkeerd weggegooid dan in
Woerden. De gemiddelde waarde van het GCC in Amersfoort en Woerden is respectie-
velijk: 19% en 5% (statistisch significant verschil). Dat versehil blijkt vooral veroor-
zaakt te worden door de manier waarop in Amersfoort met metaal, glas en keramisch
afval wordt omgegaan. Aluminium folie is een metaal, maar geen blik (zie scheidings-
regel). Kopjes en schotels, en bloempotten zijn ook breekbaar maar daarom nog geen
glas. Gloei- en T.L. lampen bestaan uit glas ~n metaal, en andere materialen, en horen
daarom niet in het compartiment voor het glas. Ondanks de uitgebreide voorlichtings-
campagne waarin ook de ‘scheidingsregel’ uitgebreid aandacht kreeg, Iijkt er toch een
aanzienlijke kennislacune te bestaan bij de deelnemers. Het blijkt vaak moeilijk te
bepalen tot welke categorie huisvuil een bepaald stukje huisvuii nu precies behoort.
Hierarchische regressie analyses werden uitgevoerd om bet geformuleerde model te
toetsten. Toekomstig gedrag in de huisvuilscheidingsproef kon in Woerden vooral uit
de gedragsintentie (correlatie is 49 statistisch significant) worden voorspeld. In
Amersfoort kon toekomstig gedrag mindergoed voorspeld worden (multipele correlatie
15 .24, statistisch significant). Deze verschillen tussen steden, gecombineerd met de re-
sultalen van andere analyses wijzen er op dat deelnemers in Amersfoort minder
betrokken zijn bij de proef en minder in staat zijn (door kennisgebrek) op de juiste
wijze aan de proef deel te nemen.

8. CONCLUSIES EN IMPLICATIES

Stedelijk afval zorgt al geruime tijd voor problemen. Waren de probleinen in de vorige
eeuwen vooral gecentreerd rondom het efficient verwijderen yan afval uit de stad van-
wege hygi~nische redenen, tegenwoordig is de nadruk komen liggen op de verwerking
van afval na inzameling, om economische en ecologische redenen.
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Door hergebruik van afval als secundaire grondstof kan de hoeveelheid afval die tradi-
tioneel verwerkt wordt (storten, verbranden) beperkt worden. Hergebruik wordt verge-
makkelijkt door afval gescheiden in te zamelen. Deelname van consumenten nan
gescheiden inzameling van huisvuil kan dan ook als mulieuvriendelijk consumptiege-
drag (‘dispositie’) gedrag gezien worden. Tijdens een gescheiden inzamelingsproef in
Amersfoort en Woerden werd een consumentenonderzoek uitgevoerd. In hoofdlijnen
zijn de conclusies van het onderzoek:
— Consumenten die niet aan de schriftelijke metingen meewerkten, vooral zij die dat
nooit deden (persistente nonrespondenten), blijken hun huisvuil slechter te scheiden
dan consumentendie wel meewerkten.

— De motivatie om correct deel te nemen aan de proef was overwegend sterk in beide
steden. De ervaren kosten en baten van deelname vormden een belangrijk onderdeel
van deze motivatie. Of consumenten zich al dan niet verantwoordelijk voelden voor
de oplossing van bet afvalprobleem speelde verder geen rol van betekenis. De atti-
tude en de gedragsintentie waren positief en bleven dat ook grotendeels tijdens de
hele proef.

— In het algemeen was de feitelijke deelname tijdens de proef ook goed. In Woerden
was de kwaliteit van deelname aanzienlijk beter dan in Amersfoort. Dat bleek zowel
uit de schriftelijke metingen, als uit de huisvuilanalyses. De resultaten van ander
onderzoek tijdens de gescheiden inzamelingsproef, oridersteunen deze conclusie (zie
Joosten en anderen, 1986). In de loop van de proef verbetert de kwaliteit van deel-
name. De deelname kan verklaard worden uit de gedragsintentie van deelnemers en
uit hun vorige gedrag. In Woerden speelt de gedragsintentie eenbelangrijke rol bij ‘t
voorspellen van gedrag. In Amersfoort heeft vorig gedrag een (klein) effect.

De resultaten van het consumentenonderzoek hebben implicaties voor de opzet en
uitvoering van toekomstige huisvuilscheidingsproeven. Uit het consumentenonderzoek
blijkt dat de meerderheid van de deelnemers gemotiveerd en in grote Iijnen ook in staat
is om correct nan de huisvuilscheidingsproef deel te nemen. Motivatie en mogelijkheid
om deel te nemen worden deels beYnvloed door kenmerken van de opzet van de huis-
vuilscheidingsproef.
In huisvuilscheidingsproeven zijn verschillende bewaarsystemen voor het huisvuil ge-
bruikt (bijvoorbeeld plastic zakken, twee mini-containers, duobakken). Het type be-
waarsysteem blijkt van invloed op de kosten die volgens de deelnemers gepaard gaan
met deelname (moeite, tijd, stank). Daar de ervaren kosten van invloed zijn op de be-
reidheid om deel te nemen, dient de keuze van het bewnarsysteem, en de eventuele nan-
passing en plaatsing ervan, met zorg te geschieden (zie voor een uitwerking Pieters,
1989).
De scheidingsregel in een huisvuilscheidingsproef bepaalt welke delen van het huisvuil
apart gehouden dienen te worden van de rest. Het blijkt dat de scheidingsregel van
invloed is op de mate wanrin deelnemers (bereid en) in stant zijn bet huisvuil goed te
scheiden. Hoe complexer de scheidingsregel is hoe groter de kans is dat er fouten bij
bet scheiden gemaakt worden. Fouten die de kwaliteit van het gescheiden huisvuil
negatief kunnen beYnvloeden, en daarmee het succes van de proef in gevaar brengen.
Deelnemers blijken er eigen scheidingsregels op na te houden, die tot fouten kunnen
leiden, ‘alles dat breektals je het mat vallen hoort in bet glasvak’, of ‘alle metaal hoort
in bet blikvak’. Met deze classificatie processen bij consumenten kan zowel bij bet
vaststellen als bij bet communiceren van de scheidingsregel rekening gehouden wor-
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den. Er bleek, vooral in Amersfoort, sprake van een aanzienlijke kennislacune. Voor-
1ichtingscampagn~s kunnen een dergelijkekennislacune mogeiijk wegnemen.
In de studie stond een algemeen~model van de relatie tussen attitudes en gedrag cen-
traal, zie Figuur 1. Het model, waarin naasl attitudes, externe, medierende en modere-
rende factorenonderscheiden worden, kan als uitgangspunt voor verder onderzoek naar
attitude-gedragsrelaties dienen.
Het reeds uitgevoerde onderzoek ondersteunt de uitspraak van Icek Ajzen (1982, p. 3):

‘... the conclusion that there is no direct relation between attitudes and
behavior is, in my opinion, unwarranted.’

NOTEN

I. Deze bijdrage is gebaseerd op het proefschrift vande auteur: ‘Attitudes and Behavior in asource-separa-
tion program: agarbology approach’ (1989). Hetproefschrift kan hi) de auteur verkregenworden.

2. Huishoudelijk afval bestaatuit huisvuil en grofhuisvuil. Grofhuisvuil is al het huisvuil dat niet met het
reguliere bewaanntddel, plastic zak of container, ter ijizameling wordt aangeboden.

3. Zo blijkt dat er attitudes en intenties gevraagd worden t.a.v. het ‘doen vaneen dutje’, het eten van een
appel, bet roken van enige sigaretten’, het ‘lezen voor mijn plezter’, zie 5h~ppard, Hartwick enWarshaw
(1988).
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11. Besluitvorming ander risico in marketing
en consumentengedrag. theorie en empirie

A. SMIDTS

SAMENVATFFING

In het artikel wordt geconstateerd dat de expliciete modellering van besluitvorming onder risico
in marketing en consumentengedrag slechts beperkt plaatsvindt. De beslissingstheorie kan hierin
een bijdrage leveren. De economische en de psychologische beslissingstheorie leveren de theo-
retische inzichten voor besluitvorming onder risico terwiji de beslissingsanalyse de methodologie
verschaft. Ret artikel geeft een overzicht van de belangrijkste theoretische inzichten. In een
empirische toepassing worden de concepten geYllustreerd.
Van de economische beslissingstheorie worden de ‘expected utility’ modellen van Bernoulli uit
1738 en van von Neumann en Morgenstern (1947) uitgewerkt. Een essentieel verschil tussen de
modellen blijkt de definitie en meting van de nutsfunctie in deze modellen. Dit verschil tussen de
functies heeft aanleiding gegeven tot het concept van de relatieve risico-attitude. De implicaties
van dit concept worden besproken. In een literatuuroverzicht wordt vervolgens aangegeven op
welke wijze het consumentengedrag geanalyseerd kan worden ‘~‘anuit het ‘expected utility’ model.
Van de psychologische beslissingstheorie wordt de prospect theorie van Kahneman en Tversky
(1979) behandeld. Deze theorie richt zich vooral op de beschrijving en verklaring van beslissin-
gen onder risico. Speciale aandacht wordt besteed aan de zogenaamde ‘framing’ fase in de
prospect theorie. Framing is het effect op de beslissing van de wijze waarop het probleem aan de
beslisser gepresenteerd wordt. Kennis van framing-effecten lijkt vooral relevant voor de marke-
tingcommunicatie. Geconcludeerd wordt dat de prospect theorie een rijk conceptueel kader biedt
voor de verklaring van consumenten- en marketingbeslissingeti onder onzekerheid. Verder theo-
retisch en empirisch onderzoek naar de consequenties van deze theorie voor de marketing wordt
wenselijk geacht.
De manier waarop de economische beslissingstheorie gebruikt kan worden voor de analyse van
marketingbeslissingen wordt toegelicht in een beknopte besclirijving van de empirische studie
naar de besluitvorming van telers van consumptieaardappelen. Een model van dit beslissings-
probleem wordt geformuleerd en getoetst. Tevens wordt behandeldhoe subjectieve kansverdelin-
gen en risico-attitudes in de praktijk gemeten kunnenworden.
Tot slot worden de implicaties voor marketing en consumentengedrag van de theorie~n en de
empirische studie besproken enwordt aangegeven welk toekomstig onderzoek gewenst is.

1. INLEIDING’

Beslissingen door marketing managers en consumenten zijn vrijwel altijd beslissingen
onder onzekerheid. Normaal gesproken zal gekozen moelen worden uit een aantal alter-
natieven waarbij de uitkomsten van jeder alternatief niet op voorhand zeker zijn. De
uitkomsten zijn afhankelijk van ‘standen van de natuur’ of van bet gedrag van andere
marktpartijen zoals concurrenten. Door marketingonderzoek wordt geprobeerd de risi-
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co’s van ieder alternatief in kaart te brengen, maar zekerheid zal zelden verkregen wor-
den.
Gezien de aanwezigheid van risico’s zullen zowel marketing managers als consumen-
ten impliciet ttt~t deze risico’s rekening houden. Voor goed gefundeerde marketing be-
slissingen lijkt het echter noodzakelijk risico’s expliciet in de besluitvorming te betrek-
ken. Opvallend is dan dat in marketing handboeken slechts summier aandacht wordt
besteed aan de theorie~n en methoden voor besluitvorming oiider risico.Vaak blijft de
aandacht beperkt tot een korte bespreking van normatieve regels zoals het verwachte-
waardc criterium, bet verwachte-nut criterium en, vooral op bet gebied van markton-
derzoek, de Bayes-regel voor het berekenen van de waarde van extra informatie.
Technieken voor bet meten van subjectieve kansverdelingen of van risico-attitudes
worden slechts zelden besproken.
In de opleiding van marketeers lijkt derhalve weinig aandacht voor risico ‘s te bestaan.
Green et al. (1988) constateren dan ook een gering gebruik Yan de genoemde beslis-
singsregels inde praktijk. Mogelijk is dit voor een deel te wijten aan onbekendheid met
de theoretische basis en de methodologie. Overigens is flog weinig inventariserend en
verklarend onderzoek verricht naar de wijze waarop marketing managers beslissingen
nemen, speciaal wat betreft het gebruik van marketing informatie en de wijze waarop
met risico’s wordt omgegaan (Lee et al. 1987, Perkins en Rao 1990).
In de studie van het consumentengedrag is vooral in de zestiger en begin zeventiger
jaren aandacht besteed aan een explicietemodellering van risico’s in de vorm van de
zogenaamde ‘perceived risk’ benadering (Bauer 1960, Cox 1967). Hierin wordt erkend
dat iedere consumentenkeuze onplezierige consequenties kart hebben die niet met ze-
kerheid zijn te voorzien en dat dit risico dei-halve het keuzegedrag van de consument
kan befnvloeden. Bekend is in deze benadering bet onderscheid in financi~le, sociale,
psychologische, fysieke en functioneringsrisico’s (Kaplan et al. 1974).
Meestal wordt in de ‘perceived risk’ literatuur het risico gernodelleerd door een extra
attribuut. Zoibestaat het model van Cunningham (1967) uit twee attributen: a) de
onzekerheid over een bepaalde uitkomst biT een keuze (de gepercipieet’de kans) en b)
de grootte van de negatieve uitkomst bij die keuze. Andere modellen zijn die van
Bettman (1973) en Pras en Summers (1978). Recentelijk heeft Steenkamp (1989) het
kwaliteitsrisico als extra variabele opgenomen in zijn kwaliteilsperceptiemodel.
Een bezwaar van de ‘perceived risk’ benadering is dat voorbij wordt gegaan aan theo-
retisch consistente modellen voor besluitvorming onder risico. Ret kan gekenschetst
worden als een naYeve modellering van riskante keuzes. Bettman (1986Y~onstateert dan
ook dat de benadering een conceptueel framework mist en hij verwijst n~7r modellen in
de psychologische beslissingstheorie (de ‘behavioral decision theory’) voor nieuwe
impulsen. Met name kan hierbij gedacht worden aan ‘prospect theory’ (Kahneman en
Tversky 1979).

Dc huidige stalid van zaken in marketing en consumentengedrag zoals die geschetst is
lijdt tot de conclusie dat de aandacht voor de modellering van risico beperkt is. In de
economische en psychologische besiissingstheorie zijn veel modellen en technieken
ontwikkeld voor de analyse van beslissingen onder risico. Deze inzichten lijken
waardevol voor bet vakgebied markettng maar zijn daarin flog onvoldoende doorge-
drongen. Ret doel van dit artikel is bet geyen van een overzicht van de belangrijkste
inzichten omtrent besluitvorming onder risTh7o en de waarde ervan aan te geven voor bet
vakgebied. Gezien de breedte en diepgang van de beslissingstbeorie kan op deze plaats
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slechts in beperkte mate op de concepten en technieken worden ingegaan. Het artikel
heeft vooral de bedoeling de lezer een ori~ntatie te geven op beslissingstheoretische
concepren en de lezer wegwijs te maken in de literatuur op dit terrein. Voor een uitge-
breidere behandeling van de diverse modellen en technieken wordt verwezen naar de
dissertatie (Smidts 1990).
Ret artikel wordt begonnen met een schets van drie benaderingen in de beslissingstheo-
ne (paragraaf 2). Vervolgens worden de belangrijkste modellen uit de economische
(paragraaf 3) en psychologische beslissingstheorie (paragraaf 4) behandeld2. In para-
graaf 5 wordt een empirische uitwerking gegeven van enkele concepten. Die uitwer-
king is gebaseerd op het proefschrift waanin het beslissingsgedrag onder nisico van te-
lens van consumptieaardappelen is geanalyseerd als voorbeeld van een marketingbe-
slissing onder risico. In paragraaf6 worden de belangrijkste conclusies samengevat.

2. DRIE BENADERINGEN IN BESLISSINGSTHEORIE

In de studie van besluitvorming onder risico kunnen drie benaderingen worden onder-
scheiden: de economische beslissingstheorie (‘utility! decision theory’), de psycholo-
gische beslissingstheorie (‘behavioral decision theory’) en de beslissingsanalyse (‘deci-
sion analysis’) (zie ook Roskam 1985).
De ‘utility theory’ benadering is bet werkterrein van vooral economen en mathematisch
psychologen. De nadruk ligt op een formeel axiomatische en normatieve analyse van
besluitvorming. De basis van de inzichten wordt gevortnd door de ‘expected utility’
modellen van Bernoulli uit 1738 (zie Bernoulli 1954) en van von Neumann en
Mongenstern (1947). Deze modellen worden in de volgende paragraaf toegelicht. De
nadruk in de analyses is normatief: hoe dienen beslissers te kiezen. Recentelijk wordt
veel aandacht besteed aan zogenaamde ‘non-expected utility’ modellen waarin nieuwe
of minder stringente axioma’s geformuleerd worden om beslissingsgedrag dat afwijkt
van het ‘expected utility’ model toch te kunnen verkiaren.
Ret werk van Fishbum (1970, 1982, 1988) en Machina (1982) is typerend voor de
‘utility theory’ benadering evenals veel artikelen in bet tijdschnift ‘Theory and De-
cision’. De tweejaarlijkse FUR-conferenties (Foundations and Applications of Utility,
Risk and Decision Theory) brengt onderzoekers op dit t~rrein samen. Overzichten van
de onderwerpen die in de benadering aan de orde komen zijn te vinden in Allais en
Hagen (1979), Stigum en Wenstdp (1983), Ragen en Wensttip (1984), Daboni et al.
(1986) en Munier (1988).
De psychologie vormt de basis van de ‘behavioral decision theory’. In tegenstelling tot
de normatieve ori~ntatie van de economische beslissingstheorie is bet onderzoek vooral
gericht op de beschrijving en verkiaring van beslissingsgedrag onder risico. Veel aan-
dacht wordt besteed aan hoe beslissers risico’s beoordelen en welke regels beslissens
hanteren om complexe beslissingen te vereenvoudigen. Door, in voornamelijk experi-
menteel onderzoek, te bestuderen hoe beslissingen systematisch afwijken van bet nor-
matieve ‘expected utility’ model wondt inzicht verkregen in de karakteristieken van de
informatieverwerking. Op basis van deze kennis zijn alternatieve descriptieve modellen
voor besluitvorming onder risico ontwikkeld waanvan ‘prospect theory’ van Kahneman
en Tversky (1979) de meeste aandacht en invloed heeft. ])it model wordt in paragraaf 4
van dit artikel uitgebreid besproken.
Literatuur waanin de belangnijkste bevindingen van de psychologische beslissingstheo-
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ne naar voren komen zijn Rogarth (1980), Einborn en Rogartb (1981), Kahneman et al.
(1982) en Arkes en Hammond (1986). De tweejaarlijkse SPUDM-conferenties (Sub-
jective Probability, Utility and Decision Making) verenigen ortderzoekers op dit terrein
en conferentiebijdragen verscbijnen in ‘Acta Psychologica’. Andere relevante tijd-
schriften zijn ‘Organizational Behavior and Human Decision Processes’ en bet in 1988
gestante ‘Journal of Behavioral Decision Making’. In bet eveneens in 1988 oprichte
tijdscbnift ‘Journal of Risk and Uncertainty’ wordt expliciet geprobeerd onderzoek uit
de economiscbe en psychologiscbe beslissingstheonie samen te brengen.
De derde benadening van ‘decision analysis’ is een ondendeel van management science.
In ‘decision analysis’ probeert men de inzichten uit de bei4e bovengenoemde velden te
combineren teneinde een individuele beslisser of organisatie te helpen verstandige
beslissingen te nemen (gegeven de nisico-perceptie en risico-attitude van de beslissers).
Ret doel van ‘decision analysis’ is derhalve een normatiefadvies op basis van de mo-
dellen uit de economiscbe beslissingstheonie. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan
het structureren van bet beslissingspnobleem en bet valide en betrouwbaan meten van
nisicopercepties en nisico-attitudes van de beslissens. Voor een_adequate uitvoening van
die structurening en van de metingen is de kennis uit de psycbologische besliskunde
onontbeerlijk.
De toepassingsgerichtbeid van ‘decision aaalysis’ heeft als resultaat dat kennis van en
ervaning met meetmethoden voor de analyse van risicobeslissingen vooral afkotnstig
zijn uit dit gebied. De computer speelt daarbij een steeds grotere nol. Niet alleen tijdens
bet structureren van bet probleem, maar ook in de meting van nisicopercepties en nisi-
co-attitudes, bet doonrekenen van de alternatieven en bet uitvoeren van gevoeligheids-
analyses. Een overzicht van ‘decision analysis’ is te vinden in Keeney and Raiffa
(1976) en in von Winterfeldt en Edwards (1986). Een relevant tijdscbrift in dit verband
is ‘Management Science’.

De economiscbe en psychologsiche beslissingstheorie leveren vooral de tbeoretische
inzichten voor besluitvorming onder onzekerheid. Deze komen in de volgende twee
paragnafen aan de orde. De beslissingsanalyse levert vooral de methodologiscbe basis.
Gedeeltelijk wordt naar deze literatuur verwezen in de empinische uitwerking (para-
graaf 5). --

3. DE ECONOMISCHE BESLISSSINGSTHEORIE

De modellen die besproken worden zullen toegelicbt worden aan de hand van bet vol-
gende beslissingprobleem van de teler van consumptieaardappelen. Voor de eenvoud is
een sterk gestileerdvoorbeeld van de werkelijke beslissingssitiiatie geschilderd3.

Stel, een teler van consumptieaardappelen heeft 1000 ton aardappelen te verkopen. Ret
is bekend dat de pnijzen op de aandappelmarkt nogal fluctueren. Op dit moment kan de
teler een ‘

1’ast-prijscontract afsluitewvan 20 ct/kg. Wanneer bij daarentegen besluit
tegen dagprijs te venkopen aan het eind van het verkoopseizoen, dan kan bet zijn dat de
prijs inmiddels is opgelopen tot 38 ct/kg maar hij kan ook gedaald zijn naar 10 ct/kg.
Op basis van zijn informatie over de markt schat de teler dat deze uitkomsten even
waarschijnlijk zijn (een subjectieve inschatting). Een derde mogelijkheid voor de teler
is bet afsluiten van een poolcontract waardoor bet nisico beperkt blijft. Volgens de teler
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heeft hij bij dit poolcontracteen 50/50 kans op respectievelijk 30 en 14 ct/kg.

De teler heeft derhalve de keuze tussen:

A) 20 ct/kg zeker (in totaal 200.000 gulden),

B) 50% kans op 38 ct/kg (380.000 gulden) en
50% kans op 10 ct/kg (100.000 gulden),

C) 50%kans op 30 ct/kg (300.000 gulden) en
50% kans op 14 ct/kg (140.000 gulden).

Welkaltematief zal de teler prefereren?

3.1 De verv~’achtingswaarde air keuzecriterium

In essentie is beslissen onden risico het kiezen tussen kansverdelingen van uitkomsten
X. Een eerste mogelijkbeid om kansverdelingen te ordenen naar voorkeur is op basis
van de verwachtingswaarde E(~) van de kansverdeLing (de ‘expected value’) en vervol-
gens de verdeling met de hoogste verwachtingswaarde te kiezen4.
Op basis van bet verwachtingswaande cniterium zal de teler in bet bovenstaande voor-
beeld voor altematiefB kiezen. Immers bij B is de verwachtingswaarde 24 ct/kg (0.5 x
38 + 0.5 x 10) terwijl die voor A slechts 20 ct/kg en voor altematief C 22 ct/kg
bedraagt.
De genoemde beslissingsregel heeft als consequentie dat de beslisser indifferent is
tussen twee kansvendelingen die dezelfde venwachtingsxvaarde hebben maan verschillen
in de hogere momenten van de vendeling zoals vaniantie en scheetheid. Wanneer dit het
geval is wordt de beslisser risiconeutraal genoemd.
In het algemeen echter zal een prefenentie voor den van beide verdelingen bestaan.
Bijvoorbeeld in bet geval van twee normaal verdeelde vaniabelen met dezelfde
verwachtingswaarde maar een verschillende vaniantie, zullen de meeste beslissers de
vendeling met de kleinste variantie prefeneren (nisico-averse beslissens).
Wanneen de teler derhalve risico-avers is, dan is bet mogelijk dat vanwege bet nisico
van alternatief B, de teler bet zekere bedrag van 20 ct/kg kiest. Daarmee offert hij
weliswaar 4 ct/kg ann verwacbtingswaarde op maan bij vermijdt bet risico om slecbts
10 ct/kg te ontvangen (onder gelijktijdige opoffening van de even grote kans op 38
ct/kg!). Vergeleken met de 20 ct/kg zekerweegt voor de teler de 50% kans om 18 ct/kg
te winnen blijkbaar niet op tegen de 50% kans om 10 ct/kg te verliezen. Het prefeneren
van een kansverdeling met een kleiner nisico ten koste van een kleinere verwach-
tingswaarde wordt nisico-aversie genoemd.

3.2 Het ‘expected utility’ model van Bernoulli

Ret eerste model waanin een verkiaring wordt gegeven voor een risico-avense beslis-
sing is dat van Bernoulli in 1738 (Bernoulli 1954). Volgens dit model dienen beslissers
het altematief te kiezen met de boogste verwacbtingswaarde berekend op basis van de
subjectieve waandering (nut) voor uitkomsten. Dat wil zeggen dat de kans op een
uitkomst vermenigvuldigd wordt met de subjectieve waardening van die uitkomst: max.
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E[v0] in plaats van max. E(~. De functie v(x) beschrijft de transformatie van uitkom-
sten naar subjectieve wuardering.
Volgens Bernoulli is dalend marginaal nut_dat wordt geYmpliceerd door een concave
v(x), de verklaring voor nisico-aversie. Wanneer de teler in het voonbeeld alternatief A
prefereert boven B dan komt dat volgens Bernoulli omdat de waardering van de teler
voor het prijsverschil tussen 10 en 20 ct/kg groter is dan voor het pnijsvenschil tussen
20 en 38 ct/kg.
De functie v(x) heeft bij Bernoulli duidelijk de interpretatie van psychologische satis-
factie met een bepaalde uitkomst, hetgeen aangeduid kan worden met cardinaal nut of
met ‘strength of’ preference’. Een probleem met Bernoulli’s model betreft de vraag
waarom een functie die de waardering van uitkomsten onder zekerheid weergeeft, iets
zou zeggen over de waardening van uitkomsten onder onzekerheid. Tevens geeft
Bernoulli geen werklaring waarom het rationeel zou zijn EfvC~)] te maximaliseren. Ret
zou tot het ‘expected utility’ model van von Neumann en Morgenstern (1947) duren
(het vNM-model) voor over deze aspectenmeer duidelijkheid ontstond.

3.3 Het ‘expected utility’ model van vonNeumann en Morgenstern

Ret vNM-model heeft overeenkomsten en verschillen met Bernoulli’s model. In beide
modellen wordt gesteld dat de verwachtingswaarde van de tot nutswaarden getrans-
forineende uitkomsten gemaximaliseerd moet worden. Terwijl Bernoulli echter simpel-
weg zegt dat bet rationeel is om E[v(x]) te maximaliseren, formuleren vNM een aantal
axioma’s overde structuur van de prefenenties zodanig dat iemand die zich houdt aan de
axioma’s altijd bet altematiefmet bet hoogste verwachte nut (ELu(x)]) zal jprefereren.
Ret tweede verschil is dat de nutsfunctie u(x) die vNM voorstellen niets te maken heeft
met ‘strength of preference’ zoals v(x). De functie u(x) wordt gemeten onder onzeker-
heid door middel van loterijen waarin beslissers indifferentiekansen moeten specifi-
ceren.

Voor de teler in bet voorbeeld kunnen deze indifferentiekansen indirect gemeten won-
den door de hoogte van bet vast-prijscontract te verlagen totdat de teler indifferent is
tussen bet zekere bedrag en de 50/50 lotenij van altematief B. Stel dat de teler bij een
vaste pnijs van 18 ct/kg indiffer&nt is (deze 48 ct/kg wordt bet zekerheidsequivalent van
de teler voor de loterij B genoemd). In dat geval heeft hij al 6 ct/kg in verwach-
tingswaarde opgeofferd om bet risico van alternatiefB te vermijden (deze 6 ct/kg wordt
de risicOpremiex van de lotenij genoemd)5. N6g meer inleveren dan 6 ct/kg weegt niet
meer op tegen de 50% kans op 10 ct/kg. De indifferentiekans van de teler voor 18 ct/kg
is derhalve 50% op 70 ct/kg; zie verder paragraaf5.4.
In de theorie van vNTvI wordt alleen verondersteld dat een beslisser in staat is indiffe-
rentiekansen te specificeren. Hoe iemand tot een bepaalde indifferentiekans komt en
welke overwegingen (bijvoorbeeld ‘strength of preference’) daarbij een rol spelen zijn
niet relevant vo-or de theorie. Vandaar dat u(x) ook beter e-en kansindifferentiefunctie
dan een nutsfunctie genoemd kan worden. Op geen enkele wijze hoeft een referentie
naar ‘strength of preference’ gemaakt te worden om te voorspellen welk altematief
iemand zal prefereren. Dit betekent echter wel dat een venklaring voor risico-aversie in
bet vNM-model ontbreekt.
De essentie van de werking van de vNM axioma’s is dat, wanneer de kansindifferen-
tiefunctie u(x) van de beslisser bekend is, alle kansverdelingen gereduceerd kunnen
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worden tot equivalente binaire kansverdelingen. Dat wil zeggen dat de gereduceerde
kansverdelingen alle dezelfde twee mogeLijke uitkomsten hebben, maar verschillen in
de kansen op die uitkomsten. Uiteraard is het dan verstandig die kansverdeling te
kiezen waar de kans op de meest geprefereerde uitkotnst maximaal is (max. E[u(~)]).
Dit principe wordt toegelicht voor bet voorbeeld van de teler.

Stel dat de nutsfunctie u(x) van de teler weergegeven wordt door eennegatief exponen-
ti~le functie met parameter c = 0.06 (de parameter c = 0.06 impliceert een risico-averse
beslisser):

1 — ec(xxL) _ 1 — &c(x10)u(x) = —60c (1)
1 — 1 — e

U(x) is gedefinieerd op het prijsinterval xL = 10 tot xH = 70 ct/kg en geschaald volgens
u(l0) = 0 en u(70) = I. U(x) is een interval schaal zodat de eindpunten naar believen
geschaald mogen worden.

Op basis van deze functie kan berekend worden dat de drie aan bet begin van de para-
graaf genoemde alternatieven A t/m C equivalent zijn aan een lotenij met:

A) een kans van 0.4646 op 70 ct/kg en
een kans van 0.536 op 10 ct/kg

B) een kans van 0.419 op 70 ct/kg (0.5 x 0.8377+ 0.5 x 0) en
een kans van 0.581 op 10 ct/kg (0.5 x 0.163 + 0.5 x 1)

C) een kans van 0.469 (0.5 x 0.7 18 + 0.5 x 0.2 19) op 70 ct/kg en
een kans van 0.532 (0.5 x 0.282 + 0.5 x 781) op 10 ct/kg.

Alle drie alternatieven zijn nu uitgedrukt in een binaire kansverdeling met 10 ct/kg en
70 ct/kg als uitkomsten. Vergelijking van de dnie altematieven geeft aan dat, gezien de
kans op de meest gewaarde uitkomst 70 ct/kg, de risico-averse teler indifferent is
tussen A en C (strict genomen prefereert hij C boven A) maar hij zowel A als C zal
prefereren boven B.
Ret vNM-model is het dominante model in de economische beslissingstheorie. In het
vervolg van dit artikel zal bet aangegeven worden met de term EU-model (‘expected
utility’ model)8.

3.4 De relatieve risico-attitude

Zoals gezegd is een belangrijk verschil tussen bet Bernoulli model en bet vNM-model
de definitie en meting van de evaluatiefunctie. Waar Bernoulli een cardinale nutsfunc-
tie v(x) veronderstelt die gemeten wordt onder zekerheid, veronderstellen vNM een
evaluatiefunctie u(x) gemeten onder onzekerheid zonder te refereren aan cardinaal nut.
Uiteraard kan men zich afvragen of, ten eerste, v(x) en it(x) den en dezelfde functie zijn
en, ten tweede, als v(x) en u(x) verschillen bestaat er dan een bepaalde relatie tussen de
functies en zo ja, welke?
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De controverse over bet antwoord op deze vragen wordt wel het ‘value/utility’ debat
genoemd. Dnie sTandpunten kunnen worden onderscheiden. Naast auteurs die volstnekt
geen relatie tussen de functies zien (Fishburn 1970, Allais 1953, 1979) zijn anderenvan
mening dat de functies aan elkaar gelijk zijn (d.w.z. lineair gerelateerd zijn), bijvoon-
beeld von Winterfeldt en Edwards (1986).
Een derde groep van auteuns is van mening dat de functies wel duidelijk genelateerd
zijn maar niet noodzakelijkenwijs lineair. Dit beeft geleid tot het c-oncept van de
relatieve i-isici-~titude ook wel de intrinsk~ke risico-attitude genoemd (Bell en Raiffa
1982, Dyer en Sarin 1982, Currim en Sanin 1983 en Krzystofowicz 1983).
In deze gedachtengang wordt gesteld dat u(x) een combinatie is van i) de evaluatie van
uitkomsten oncler zekerheid (v(x)) en ii) bet effect van risico op de evaluatie. Dit laatste
effect geeft de werkelijke (intrinsieke) risico-attitude van een beslisser weer. Alleen
wannner u(x) en v(x) lineair gerelateerd zijn: u(x) = a + b v(x) (b > 0) betekent dit dat
de beslisser relatief risiconeutraal is; bet Bernoulli model is dan identiek aan het vNM-
model.
Ret is echter ook mogelijk dat beslissers wel dezelfde u(x) hebben maar dat zij ver-
schillen in v(x), bijvoorbeeld als gevolg van een verscbil in welvaartspostitie. In dat
geval verscbillen de beslissers in relatieve nisico-attitude. Op basis van theoretische
argumenten is een negatief exponenti~le relatie tussen u(x) en v(x) bet meest waar-
schijnlijk: u(x) = a + b e -~ V ) (bierbij zijn a en b scbalingsconstanten). De parameter c
geeft de relatieve risico-attitude aan: als c > 0 dan is de beslisser nelatief risico-avers
(u(x) is dan concaver dan v(x)), als c <0 dan is de beslisser relatief nisicozoekend (u(x)
is minder concaaf dan v(x)). Als c nadert tot 0 dan is de beslisser risiconeutraal.
Een belangnijk voordeel van de relatieve risico-attitude is dat een betere indicator van
de nisico-attitude van een beslisser verkregen wordt omdat gecorrigeerd wordt voor -—

v(x). Bell en Raiffa (1982) zien bet zelfs als een persoonlijkheidskenmerk van een
beslissen~. Teven~ wordt gesteld dat de relatieve risico-attitude niet afhankelijk is van
bet attnibuut dat ge~valueerd wordt (bijvoorbeeld geld of tijd) of van de context waarin
de beslissing plaatsvindt.
Ret empinisch onderzoek dat verricbt is naar de relatieve -risico-attitude is behalve
beperkt ook tegenstnijdig in uitkomsten en interpretatie (voorbeelden van enkele studies
zijn Krzystofowicz 1983 en Keller 1985).iMeestal wordt wel een versebil tussen de
functies gevonden maar is en discussie over de vraag in boeverre deze verscbillen een
gevolg zijn v~n meetfouten.
In Smidts (1990) wordt uitgebneid stilgestaun bij de argumenten voor en tegen bet con-
cept van de relatieve nisico-attitude. Tevens wordt bet concept empiniscb onderzocht. In
bet onderzoek werd in beide jaren een significant en substantieel verschil tussen v(x) en
u(x) gevonden. Ret is onwaarscbijnlijk dat dit venscbil tussen de functies te wijten zou
zijn aan meetfouten. Vender wend de bypotbese van bet negatief exponenti~le venband
tussen u(x) en v(x) bevestigd. De fit van deze functie was duidelijk beten dan van een
lineaire of macbtsfunctie. Op basis van deze bevinding wordt geconciudeend dat bet
Bernoulli model een specifiek geval is van bet EU-model, namelijk alleen voor relatief
nisiconeutnale beslissers.
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3.5 Gebruik van het ‘expected utility’ model in consumentengedrag

Ret EU-model is nelatief weinig gebruikt voor bet expliciet modellenen van con-
sumentenbeslissingen onder risico. Volgens Eliashberg en Hausen (1985) is de uitge-
breide datavenzameling die nodig is voor bet toepassen van dit beslissingsmodel een
belemmering voor bet gebruik. Naast nisicopercepties (subjectieve kansverdelingen)
dienen immers nisico-attitudes gemeten te worden m.b.v. een serie loterijen. Aangezien
consumentenbeslissingen bovendien vaak multi-attributief zijn, worden de meetproble-
men nog vender vengroot omdat voor ieden attnibuut een nisico-attitude gemeten moet
worden (zie voor een behandeling van multi-attnibuut ‘expected utility’ modellen
Keeney en Raiffa 1976). Eliashberg en Hauser (1985) besteden daarom aandacht aan
de manien waanop fouten bij de meting van nutsfuncties gemodelleerd en geschat kun-
nen worden via beperkte en relatief eenvoudige vnaagpnocedunes.
Ondanks de meetproblemen zijn en de afgelopen jaren wel een aantal succesvolle
aanzetten gegeven om vanuit de economische beslissingstheonie en beslissinganalyse
bet consumentengedrag te bestudenen en te modellenen.
In Rausen en Urban (1977, 1979) wondt de consumentenvoorkeuren voor nieuwe
gezondsheidscentna gemodelleerd op basis van bet EU-model en wordt ingegaan op de
meettechnieken. De predictieve validiteit van de EU-modellening bleek beter dan van
standaand consumentenmodellen waarin geen rekening met nisico werd gehouden.
Eliashberg (1980) geeft aan hoe meettechnieken uit de beslissingsanalyse toegepast
kunnen worden in multi-attnibuutmodellen. De predictieve validiteit van zijn model
wordt onderzocht voor de prefenentie (onden zekerheid) van studenten voor huisvesting,
gebaseerd op twee attnibuten: de afstand tot de campus en de hoogte van de huur. Naast
een vergelijking van meettecbnieken onderzocht bij bet verscbil inpredictieve validiteit
tussen de functies v(x) en u(x) dat aanleiding is voor de hypothese van de relatieve nisi-
co-attitude. Er bleek geen verschil in predictie tussen de functies te bestaan voor
beslissingen onden zekenheid. Ret verscbil in predictie voor beslissingen onder risico
heeftEliashbeng niet onderzocht.
Curnim en Sarin (1983, 1984) analyseren de voonkeur voor profielen van banen in een
conjunctmeetanalyse onder onzekerheid. Zij bespreken hoe de relatieve nisico-attitude
van waande kan zijn voor bet vrij eenvoudig transfonmenen van bet conventionele con-
junctmeetmodel, dat preferenties onder zekenbeid bescbnijft, naar een model voor pre-
ferenties onder nisico. Een nutsmodel volgens de EU-theorie bleek de prefenenties beter
te verkianen dan een conventioneel conjunctmeetmodel (onder zekerheid).
Wat de toepassingssfeen van bet EU-model betreft stellen Corstjens en Gautschi (1983)
dat dit model vooral bij bet testen van concepten en bet ontwikkelen van nieuwe pro-
dukten van waarde kan zijn. In die gevallen zijn volgens de auteurs de stochastische
kenmenken van de keuzealtematieven bet duidelijkst.
De voorbeelden uit de litenatuun tonen aan dat het EU-model toepasbaar lijkt in
empinisch onderzoek naar bet consumentengedrag en dat problemen met de dataverza-
meling ovenwonnen kunnen wonden met als voondelen een goede tbeoretiscbe basis van
de analyses en een grotene predictieve validiteit.

3.6Alternatieve descriptieve modellen voor het ‘expected utility’model

Ret EU-model kan opgevat wonden als een normatiefen als een descriptief model. Als
normatief model geeft bet aan dat wanneer intuitieve beslissingen afwijken van EU-
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model beslissingen, de besluitvorming zal venbetenen wanneen in de toekomst keuzes in
oveneenstemming met bet EU-model wonden genomen (Wright 1984). Als normatief
model is de EU-regel nauwelijks ter discussie gesteld (Howard 1988)10.
Als descniptief model geeft de EU-regel aan dat beslissingen worden genomen alsof
beslissers EU maximalisenen. Verondensteld wordt dat beslissers die met belangnijke
economiscbe beslissingen geconfronteerd worden streven naar gedrag dat in overeen-
stemming is met de axioma’s (Sinn l983)~ Ret nut van bet EU-model als descniptief
model is dat keuzegedrag verklaard en voorspeld kan worden7fevens kan ecbter opge-
spoord wonden onder welke condities en op welke wijze het wenkelijke keuzegednag
afwijkt van de modelvoonspellingen. Ret EU-model wordt dan als een soort toetssteen
voor rationeel gednag gehanteerd.
Als descniptief model beeft bet EU-model veel knitiek gekregen. Al in 1953 ontwienp
Allais een experiment waarmee bet onafbankelijkheidsaxiom7a (‘independence axiom’)
van bet EU-model getoetst wondt. Zijn resultaten laten een schending van dit axioma
zien en deze bevinding is bekend geworden onder de naam van de Allais-panadox
(Allais 1953, 1979)11. In vele expenimenten is dit effect gerep]iceendiKahneman en
Tversky (1979) hebben bet de naam van bet ‘certainty effect’ gegeven: beslissers hech-
ten te veel gewicbt aan uitkomsten die (vrijwel) zeker zijn vengeleken met uitkomsten
die slecbts mogelijk zijn.
Inmiddels bestaat een uitgebreide hoeveelbeid experimented psycbologisch ondenzoek
die de problemen met bet EU-model als descriptief model aantoont. De ruimte ont-
breekt bier om een overzicbt van deze literatuur te geven. Met name Scboemaker
(1982) geefteen duidelijke opsomming en evaluatie van de belangnijkste bevindingen.
Zie tevens Einborn en Rogartb (1981) en Eell et al. (1988). De algemene conclusie van
deze litenatuur is dat bet EU-model geen goede bescbnijving en venklaning geeft van bet
keuzegednag; Dc predictieve validiteit is gening. Zelfs in vrij eenvoudige keuzeproble-
men wijken de keuzes af van bet nonmatieve model zodat ook bij complexere beslissin-
gen gevreesd moet worden voor de mate waanin bet model de beslis~Ingen kan yen-
klaren.
Alvonens bet EU-model ecbter als verklaningsmodel venworpen wondt, dienen alter-
natieve modellen wel aantoonbzar beter te zijn. Ret model dat besproken wordt in de
volgende paragnaaf lijkt bet meest senieuze alternatief voor bet EU-modelI2~

4. PROSPECT THEORIE ALS DESCRIPTIEFMODEL

In de psychologie is een groot aantal expenimenten vernicbt naar keuzegedrag onden
onzekerbeid. Ret is de vendienste van Kabneman en Tversky dat zij op basis van dit
onderzoek niet alleen een aantal basispnincipes van nisicoperceptie bebben gefor-
muleerd (de beunistieken ‘availability’, ‘anchoring and adjustment’ en ‘representative-
ness’, Kahneman en Tversky 1982) maar tevens enin gesiaagd zijn de zogenaamde
prospect theory’ te formuleren waanin de vele resultaten geintegreerd worden tot een
ovenzicbtelijk geheel (Kabnemanen Tvensky 1979)13.

4.1 De essentie van de prospect theorie

Een ‘prospect’ is een andere naam voor_lotenij: een gebeel van mogelijke uitkomsten
van een beslissing en de kansen daarop. Opgemenkt moet wonden dat de prospect then-
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ne nog steeds bepenkt is tot eenvoudige discrete prospects: rnaximaal twee uitkomsten
met de respectievelijke kansen.
De theonie onderscbeidt twee belangnijke fasen: de ‘editing’ of ‘framing’ fase gevolgd
door de evaluatiefase (‘computational phase’). In de ‘editing’ fase worden de alter-
natieven gestructuneerd en mogelijk gebenformuleerd om bet keuzeproces te yen-
eenvoudigen. Een essentieel onderdeel in deze fase is bet coderen van uitkomsten in
winsten en verliezen ten opzicbte van een referentiepunt. Evenals de tempenatuun van
een voorwerp ervaren wondt ten opzichte van bijvoorbeeld de eigen licbaamstempena-
tuur, zo wordt de waardering voor geldbedragen beoordeeld vanuit bijvoorbeeld de
huidige welvaartspositie. Ret is niet zozeer de absolute hoogte van een attnibuut die nut
genereent, zoals verondensteld wordt in bet EU-model, als wel verandeningen in attn-
buutniveau die belangnijk zijn. Op de framing fase komen we in4.2 uitgebneid terng.
In de evaluatiefase van de prospect tbeorie zijn vier elementen van belang:
a) een evaluatiefunctie v(x) (de ‘value function’),
b) een kans-afweegfunctie w(p) (de ‘decision weight function’),
c) een regel voon de combinatie van w(p) en v(x) en
d) de beslissingsregel: kies bet prospect met de hoogste waarde.

De voorgestelde evaluatiefunctie v(x) is weergegeven in figuur 1. De functie is concaaf
voor winsten en convex voor verliezen. Een beslisser is denbalve nisico-avers als bet
winsten betneft en nisicozoekend voor venliezen (bet zogenaamde neflectie-effect).
Kahneman en Tversky nefeneren aan de psychofysica als venklaning voon de vorm van
de functie: bet venschil tussen 0 en 100 lijkt groten dan het verscbil tussen 1000 en
1100, evenals bet venscbil tussen 0 en -100 groter lijkt dan het verscbil tussen -1000 en
-1100. Men is derbalve gevoeliger. voor venscbillen in uitkomsten die dichter bij bet
refenentiepunt liggen.
Een tweede kenmerk van de functie is dat deze voor venliezen steiler is dan voor win-
sten. Uit experimenten blijkt dat men het verlies van x gulden vervelender vindt dan het
genoegen van een even grote winst: ‘losses loom larger than gains’ (Kahneman en
Tversky 1979, p. 297). Thaler (1980) noemt dit bet ‘endowment’ effect: in bet alge-
meen is de pnijs die men vnaagt bij de verkoop van een item hoger dan de pnijs die men
bereid is te betalen voon bet venkrijgen van hetzelfde item.

Fignur 1. De evaluatiefunctie i’(x) en de kons-afweegfunctie w~’p) in de prospect theo,-ie

0 p (KOnG)
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De kans-afweeg functie w(p) geeft de relatie aan tussen de kans en bet beslissings-
gewicht (zie figuun I). K]eine kansen knijgen weliswaan een groter gewicht (w(p) > p)’
maar in bet algemeen geldt een onderweging van de kansen (w(p) ~ p). -

De functie w(p) heeft weinig met (subjectieve) kansen te maken en de gewichten vol-
doen daarom nict aan de wetten van de kansnekening. Zo zal in bet algemeen de som
van gewichten niet gelijk aan den zijn (dit wondt ‘subcentainty’ genoemd:
w(p) + w(1-p) < 1). ‘Subcertainty’ geeft aan dat prefenenties in bet algemeen minder
sensitief zijn ‘ioor venanderingen in kansen dan een lineaire functie zou veronden-
stellen. En zijivovenigens aanwijzingen dat de kans-afweegfuiictie venschilt voon win-
sten en venliezen (Tvensky en Kabneman 1990).
Ret derde element betreft de combinatieregel van de evaluaties en gewicbten. Hierbij
worden twee gevallen ondenscbeiden:

i) Bij een zogenaamde ‘regular prospect’, dat is wanneer p + q< 1, ofwel
x > 0 > y, ofweL x <0 <y, is de evaluatie V van bet prospect
[xmet kans p; y met kans q; 0 met kans l-p-q]:

V=w(p)v(x)+w(q)v(y) (2)

waarbij v(OY=0, w(0) = 0 en w( 1) = I geschaald zijn.

ii) Bijdeovenigeprospectswaan:p+q=l enx>y>0,ofx<y<0,is

V van bet prospect [xmet kans p; y met kans qi:

Retgeval ii) geeft aan dat bij een stnikt positieve of strikt negatieve prospect de evalua-
tie gevonmd wordt uit de evaluatie van bet zekere verlies (of de zekere winst) plus de
evaluatie van bet venschil tussen de uitkomsten vermenigvuldigd met bet gewicht
bebonende bij de_meest extreme uitkomst. De beslissen evalueent bijvoorbeeld de lotenij
(300, 0.4; 100,026) als V = v(l00) +0.4 v(200).
Als w(p) + w(l-p) = 1 dan neduceent (3) in (2). In bet algemeen wondt ecbter niet aan
deze voonwaarde voldaan (‘subcertainty’).
Ret laatste element van de prospect theonie is dat de beslisser het alternatief prefeneent
waarvoor V tnaximaal is.

De vergelijkingen (2) en (3) laten zien dat zodra w(p) = p voor alle p. de prospect theo-
ne reduceent tot bet EU-model met twee belangnijke verschillen. Het eerste venschil
betneft de evaluatiefunctie die in de prospecutheonie gedefineerd is ten opzichte van het
neferentiepunt. Ret tweede verschil is dat de evaluatiefunctie gemeten wondt onden ze-
kenbeid; v(x) heeft een ‘strength of preference’ interpretatie evenals de evaluatiefunctie
in bet Bernoulli model. Ook vanwege- de vergelijking tussen de prospect theonie en bet
EU-model is bet denbalve relevant de relatie tussen v(x), gemeten onder zekerbeid, en
u(x), gemeten onder onzekerheid, te analysenen (bet concept van de relatieve nisico-atti-
tude) ‘~.
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4.2 Framing en het referentiepunt

Een belangnijk onderdeel in de prospect theonie is bet refenentiepunt. Dit punt bepaalt
immers of een beslisser een bepaalde uitkomst ziet als een winst of als een verlies en
welke risico-attitude hij zal banteren. Er zijn veel mogeiijkheden voon de keuze van bet
refenentiepunt. Naast de status-quo kan iemand bijvoorbeeld een aspinatieniveau of een
venwacbt niveau op basis van bet venleden als neferentiewaarde nemen. Zo kan iemand
tijdens de opruiming een pnijskonting van 10% zien als een winst als bij de nieuwe pnijs
vergelijkt met de oude pnijs. Wanneen bij echter in de opruiming normaal gesproken
20% korting verwacht, dan ziet bij de 10% korting als eon venlies. Een anden voorbeeld
betreft do hoogte van doelen die een organisatie stelt ann baar managers (bijvoorbeeld
in termen van winst, nendement of marktaandeel) en die als nefenentiepunten gaan
wenken. Wanneen de doelen boog gesteld worden bestant een grotere geneigdbeid nisi-
cozoekend te worden omdat bet niot balen van een doelstelling gozien wondt als een
verlies (Payne etal. 1980, 1981).
Een onderzook naar de keuze van bet neferentiepunt, toegepast op industrieel koopge-
drag, is dat van Puto (1987). In zijn model fonmuleent hij bet initi~1e rofenentiepunt dat
befnvlood wordt door venwachtingen (voomamelijk gebaseerd op envaningen in bet
verleden) en koopdoelen (bijvoorbeeld de levertijd mag maximaal 20 dagen zijn). Na
vendene informatieverzameling wondt bet uiteindelijke referentiepunt gekozen. In expe-
nimenten wend bet model grotendeels bevestigd. Ret bleek tevens dat de keuze van bet
nefenentiepunt expenimenteel gemanipuleerd en gemeten kan wonden.

In bet algemeen kan de keuze van bet refenentiepunt als ‘framing’ getypeend wonden
(Tvensky en Kabneman 1981, 1988 en Kabneman en Tvensky 1984). Met framing
wordt bet effect op de kouze van bet refenentiepunt bedoeld dat venoonzaakt wordt door
de wijze waarop bet beslissingspnobleem bescbreven en gepresenteerd wordt.
Een duidelijk voorbeeld van framing wordt gegeven in de studie van McNeil et al.
(1982). Ret botreft de keuze tussen bestraling of openeren bij longkanken. De ene groep
beslissens kneeg informatie oven beide behandelingen op basis van overlevingsstatis-
tieken, de andene groep kneeg dezelfde informatie in de vorm van sterftecijfers. De
keuze van do behandeling verscbilde sterk tussen de groepen: 80% kans op bet overle-
yen in bet eerste jaar na de bebandeling wordt blijkbaar anders gepercipieerd dan 20%
kans om binnen den jaar te sterven. Ret framing effect xverd ovenigens niet alleen ge-
vonden bij leken, maar ook bij do antsen. Dit onderzoek toont nan dat men in do me-
discbe besliskunde alert moot zijn op framing effecten.
Eon tweede voorbeeld is dat van Schoemaker (1980) die verzekeningsformuleningen
(betaal eon verzekeningspremie van x gulden) vergeleek met lotenijformuleningen (eon
zeker verlies van x gulden). Aihoewel do beslissingssituatie in essentie gelijk is, in bei-
do gevallen is do beslisser immers x gulden kwijt, bleken beslissens nisico-aversen bij do
venzekeningsformulening.
Ook de rol die jemand vervult kan invloed hebben op do framing van hot probleem. Zo
vonden Wagennar en Kenen (1986) een duidelijk verscbil in informatieverwerking en
beslissing aangaande bet dragon van autogondels afbankelijk van of iemand do rol van
minister of van pnivd pensoon speelde. Als minister nichti:e men de aandacht op statis-
tiscbe informatie, als pnivd persoon op anecdotische informatie.
Levin en Gaeth (1988) tenslotte, onderzocbten bet effect van framing bij do verwenking
van infonmatie op do verpakking van vlees. Ret effect van framing bleek minder groot
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wanneer consijfl3enten bet vloes ook konden proeven. Dit suggoreott dat produkt-
envaring framing effecten lijkt to kunnen vermindenen.
Do genoemde studies laten zion dat framing eon wijd venbreid fenorneoji is dat grote
effecten kan hebben op do besluitvorming. Voonal voor do marketing communicatie
lijkt kennis van framing effecten en do beinvloeding van refenentiepunten van belang.

Wanneer do prospect theonie toegepast wondt op bet beslissingsprobleem van do annd-
appeltelon (paragraaf 3) dan blijkt dat or veel extra infonniatie van do teler nodig is
alvorens eon voorspelling gednan kan wonden oven zijn voonkeun. Ten ~rste dient hot
nofenentiopunt van do teler gometon to wonden. Dit is afhankolijk van do framing van
hot probleern. Do telen beeft diverse mogelijkheden bij do keuze van bet reforentiepunt,
bijvoonbeeld do pnijs die bij vorig jaan heeft ontvangen, do bistorische marktpnijs, do
tenmijnmarktnotoning, do dinecte kostpnijs etc. Ret is nog eon vraag wat do beste me-
thode is om doze nofonontiopnijs to meten en boo valide en betrouwbaan dit neforen-
tiopunt gomoten kan worden. Ten tweede dient v(x) gemoton to wonden en ton dendo do
kans-afweegfunctio: welk gewicbt becbt do teler ann do kans van 50%? Pas daanna kan
do evaluatie V van ieden alternatief benekend wonden. Zonder doze extra informatie
kunnon do drie alternatieven A t/m C niot geordend worden naan voorkeur.

4.3 Prospect theorie en consumentengedrag

Prospect theonie heeft nanleiding gegeven tot eon groto boeveelbeid onderzoek. Dit
ondenzoek heeft zicb vooral goricht op bet verondenstelde neflectie-effect (bijvoonbeeld
Hershey en Schoemaken 1980, Budescu en Weiss 1987) enop framing (zie bovon). In
marketing en consumentengodrag is do prospect thoonie ann do onde gokomon in Puto
(1987, zie boven), Diamond (1988) in een onderzoek naar do evaluatie van tweede-
bands auto’s en Thaler (1980, 1985).
Thalen (1980, 1985) geeft eon theonetische uitwonking van do betekenis van do prospect
theorie voor consumentenbeslissingen en marketing. Hij stelt zicb o.a. do vraag hoe in
do marketing eon transactie hot beste nan do consument gopresenteend kan worden.
Daarbij nicht hij zicb eigonlijk alleen op do consequontios voon consumontengedrag van
hot neferentiepunt en do vorm van do evaluatiefunctie. Tevens ricbt bij zicb niet spoci-
fiek op consumentenbeslissingen onden nisico. Sleclits enkele bevindingen van zijn
analyse kunnen bier gepresonteord wonden.
Eon consoquontie van do concavitoit van do evaluatiofunctie voor winsten botneft bet
venscbil in effect van do segregatie van voondelen (winston) vengeleken met eon totnal
voondeel van dezelfde omvang: tien keen 100 gulden ontvangen wondt moor gewaar-
doerd dan den keen 1000 gulden; eon nantal kleine cadeautjes is leuken dan den groot
cadeau van dezelfde totale waarde. Manketingvoonbeelden wannin segnogatie do waan-
dening positiof kan boinvloeden zijn hot ‘aankleden’ van eon auto met accesscoinos en
bet aanbieden van eon lotenij met eon grote kans op kleine pnijzen vergelekon met eon
lotenij met eon kloine kans op groto pnijzon (do Staatslotenij vengeleken met do Duitse
lotto). Bij vorliozen is, vanwege do convoxe vorm van do evaluatiefunctie, integrarie
gewenst: tien keen eon venlies van 100 gulden is venvelender dan den keen hot venlies
van 1000 gulden. Zo kan men credit cards zion als eon vioorbeold van integnatie van
venliezen omdat alle uitgaven opgetold en in den keen afgenekend wordon. Eon ander
voonbeold van integnatie is hot betalen van eon jaarpromie in plnats van eon mannde-
lijkso premie voor vonzekeringon, abonnementon en dengolijke. Integnatie kunnen we
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ook toopasson op do evaluatie van wachttijden: wanneen in eon dienstverleningsproces
eon aantal opeenvolgendo schakels zitten waarvoon telkens gewacbt moot worden (bij-
voonbeeld vijf keen drie minuten wacbttijd) dan zal do consumont dit als negatievor
ervaren dan wanneen bij den keen vijftien minuton moot wachten.
Eon andere consequentie van do vorm van do evaluatiefunctie betneft do situatie waanin
eon groto winst (bijvoonbeeld bet bruto maandsalaris) gecombineend wondt met eon klein
venlios (premies en belastingen) zodat eon winst nesteent (bet notto maandsalanis). Uit do
evaluatiefunctie volgt dat voonbeffing van premios en belastingen (do consument ont-
vangt hot notto salaris) moon gewaandeend zal wonden door consumenten dan nabeffing
(men ontvangt hot bruto salaris wanmapremios en belastingen betnald moeton wonden).
Hoewol do oogst nan consumentenondenzoek vanuit do prospect theonie op dit moment
wellicht nog schnaal is valt to verwacbten dat binnenkont moor studios op dit terrein
zullen vorscbijnen. Op noconto ACR-confenenties (Association for Consumer Research)
zijn namelijk diverse prosentatios oven do prospect thoonie en consumentengednag
gehouden.

4.4 Conclusie

Prospect theonie geeft op eon compacto wijzo do inzichten uit do ‘behavioral decision
tbeory’ ween on bnengt doze in eon consistent conceptueel kader samen. Do theonie
biedt veel aanknopingspunten voon de analyse van consumentengednag en marketing
beslissingen onden risico. In hot bezonder lijkt do theonie van belang voon do marketing
communicatie (framing).
Do theonie is nog duidolijk in ontwikkoling. Zo wondt bijvoonbeeld in do oonspronkolij-
ke prosentatie van do prospect theonie goon voorstel geclaan voon do openationalisening
van v(x) en w(p). Cut-rim en Sam (1989) hebben hiertoe necentelijk eon belangnijke
bijdnage gelevend. Gok in do ‘generalized prospect theory’ (Tversky on Kabneman
1990) wondt hioraan togomoet gekomen. Naast wiskundige spocificaties voon do eva-
luatiofunctie en do kans-afwoegfunctie wonden procedures besproken voon bet meten
van doze functies.
Bedacht moot wonden dat do prospect theonie eon descriptief model is. Bij beslissingon
die genomen wonden door hot marketing management vendient denbalve hot normatiove
EU-model do voonkeun. Voor eon venklarende analyse vanmarketing- en consumonten-
beslissingen lijkt daanentegen do prospect theonie heel goschikt.
Vanuit descniptief oogpunt is ovonigens onderzook naar do predictieve validitoit van do
prospect theonie in vorgelijking met hot EU-model gewenst. Op dit torrein is nog
weinig ondenzoek verricht. Eon eonsto aanzet daantoe is Cumin en Sanin (1989). Hun
bevinding is dat do prospect theonie iets beter voorspelt bij eon aantal specifieke keuze-
situatios die nanleiding geven tot paradoxalo keuzes, zoals de Allais-panadox. Voon do
nonmale’ kouzosituaties echton blijkt prospect theonie niet beter to voonspollen dan hot
EU-model, ondanks bet grotene aantal parameters.

5. EEN EMPIRISCHE TOEPASSSTh4G VAN HET
‘EXPECTED UTILITY’ MODEL

Do wijze waarop eon marketing beslissingspnobleem onden nisico op basis van bet EU-
model geanalyseend kan worden zal in doze paragraaf kont goYllustreond worden nan do
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hand van hot beslissingspnobleem van telens van consumptioaandappolen in do lJssol-
meerpolders. Dit beslissingspnobleom van do telers en do wijze van aanpak in bet on-
denzoek bent zich good als case voon zowol marketing management abs consumonton-
beslissingen onclon_onzekenbeid. Ten oonsto betneft hot producenton die geconfronteend
worden met marktnisico’s en daarbij do keuze bobben uit eon nantal marketingstnato-
gie~n om doze nisico’s to reduceren. Aangezien hot voornamelijk individuele beslissens
betreft komt doze situatie vooral oveneen met do beslissingscdntoxt in bet midden- en
kleinbednijf. Hot basisprobleem doet zich echten voor bij iedere marketingbeslissor, al
zullen in grotene ondornemingen relatiof vaker gnoepsbeslissingen wordon genomen.
Ten tweede is-do werkwijze in bet ondenzoek ook typenend voon die in consumentonon-
derzoek omdat als onderzoeksopzet voon eon survey is gekozon waarbij, voor eon groot
nantal beslissers, do venklaring van do individuele preferentievolgorde voor eon nantal
alternatieven centnaal staat. Met name wat betneft do validiteit, betnouwbaanheid en
praktische toepasbaarheid van do meettechnieken uit do beslissingsanalyso biedt doze
case informatie voor onderzook naan consumontengednag onden risico. Rion zal slochts
eon beknopto bescbnijving van do aanpak en nesultaten gegeven worden. Eon volledige
analyse is tovinden in Smidts (1990).

5.1 Fen schets vast het beslissingsprobleem

Do kern van hot jaarlijks terugkenende beslissingsprobloem van eon toter van consump-
tienardappelen (Bintjes) botneft do keuze van: hoe, wanneer hoeveel en aan wie to von-
kopen, nekening houdend met do variatie in aardappelpnijzen in hot verkoopsoizoen
(van september t/m juni/juli).
Do boe-vraagbetroft do keuze van de afzet’.’orm: venkopen tegen dagpnijs of kiezen
voor eon bodempnijscontract, poolcontract of vast-pnijscontract? In bet geval do teler
kiest voon verkoop tegen do dagpnijs dan moot hij beslissen op welk(e) moment(en) hij
in do periode september t/m juli vonkoopt.
Kenmenkend is dat telens eon combinatie van afzotvonmen kiezen, bijvoorboeld eon
deel van do oogst wordt venkocht tegen eon vaste pnijs, eon deel volgens eon bodem-
pnijscontract en do rest tegen dagprijs. Do vnaag is dan hoeveel ton pen afzetvonm to
vorkopon,bijvoonbeold 30% togen eon vaste pt-us, 20% volgens eon bodernpnijscontract
en do nest togen dagprijs. Do verdeling van bet ‘aardappelkapitaal’ over do afzetvonmen
kan vergoloken wordon met bet samonstellen van eon portfolio van nandoben ten neduc-
tie van hot nisico.
Tensbotto dient do teler to kiozen voon do co~5poratio als afzetkanaal (marktaandeel
ongeveer 35%) of voor den of moonpanticuliene groothandelaren.
Do keuzes van do telen met botnekking tot do bovenstaande vnagen wordt gedefinieend
abs zijn manketingstnategie. Eon voonbeeld van eon stratogie is: vonkoop do gehele oogst
in do vorm van eon poolcontract bij do co6poratie. Ret analysoprobleom is nu do von-
klaning van do profenentie en keuze van eon tolen voon manketingstratogio~n.

5.2 Een model van het beslissingsprobleem

Ret beslissingsprobleem van do teler kan gemodolbeend worden met twee attnibuten:
do pnijs die behaald kan wondon met eon strategie on hot afzetkanaal._Do pnijs die
genealiseerd wondt bij eon stratogie is uitenaand onzeker (eon stochastische variabele);
bet pnijsnisico vot-schilt tussen stratogie~n. Het minsto risico loopt do telen als hij zijn
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totalo hoevoelheid verkoopt volgens eon vast-pnijscontract, hot meosto nisico abs hij
vonkoopt tegen dagprijs in do laatste maanden van bet venkoopseizoon. Gemiddeld oven
do jaren zal do laatste strategie eon bogoro prijs oplovoron dan bet vast-pnijscontract,
maan do toler loopt bet risico in eon bepanld jaar eon ~‘eellagone prijs to ontvangen dan
die van hot vast-prijscontnact. Do ovenigo stratogio~n liggon qua pnijsnisico en gemid-
debde prijs tusson doze extromen.
ledene markotingstnatogie kan gekanakteriseerd wonden door eon (subjectieve) kansven-
doling van pnijzen. In combinatie met do nisico-atlitudo van do telon geeft dit do
voonkeun voor eon bepaalde strategie. Do volgendo twee specificaties, van nespectieve-
lijk hot ‘expected vabue’ on bet ‘expected utility’ model geven doze prefenontiovorming
weon.

Model 1 Ret ‘expected value’ model (EV-modol)

U(S) = a + ~3J f,1(x)xdx+yMC~ (4)

Model 2 Hot ‘expected utility’ model (EU-model)

U1(S1) = a + ~3ff~1(x) u1(x) dx + yMC~ (5)

waann:

U1(S~) = do voonkoun van teber i voor stratogie Si,
f1~(x) = de door teler i gepercipieende kansdichtheid van prijs x bij stratogie S~,
u(x) = do nutsfunctie van tobor i voor pnijs x,
MC~ = hot type afzotkanaal van strategie S~ (eon cotipenatie (= I) of eon parti-

cubiere groothandel (= 0)).
Alpha, beta en gamma zijn parameters die empirisch geschat wonden.

Do afbankebijke variabebo in do modellen is do voorkeun voon eon marketingstnategie.
In hot onderzoek is eon sot van stratogio~n gedefinioord die do tober heeft gescoord naar
voonkeur.
Do voorkeur voon eon strategie wordt venklaard uit do voorkeur op basis van do pnijs en
do voonkeur voor eon afzetkanaal. Do voorkeun op basis van do pnijs wordt gemo-
delleond volgens bet ‘expected value’, rospectievelijk, hot ‘expected utility’ principo. In
do modeblening van bet afzetkanaal wondt venondersteld dat tebens, los van bet prijsrisi-
co van eon strategie, eon voorkeur zullen hebben voon do codperatie of do panticulioro
groothandol. Dit gemiddelde venschib in voorkeur wordt verdiscontoord in do dummy-
varmabele MCI.
Ret onigo, maar ossonti~lo, verscbib tusson do modellen is dat in bet EU-model u~(x) is
opgenomen in pinats van x. Waar in hot EV-model do (subjectieve) kans op eon
bepaalde prijs vermenigvuldigd wondt met do pnijs zelf, wondt die in hot EU-model von-
menigvuldigd met hot nut dat do telen tookent nan do prijs. Alleen als eon telen nisi-
conoutraal is, dan beslist hij volgens hot EV-model (hot verband tusson x en u(x) is dan
linear: u~(x) = x). Ret EV-model is dus eon spociaab geval van hot EU-model. Wanneor
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eon telen dannentegen nisico-avons is dan mag venwacht wonden dat bet EU-model do

voonkeun voon stnatogio~n beten verkbaart dan bet EV-model.

5.3 Meting van de subjectieve kansverdeling per strategie

Zoals gezogd is besluitvorming onden risico in essontie bet kiezen tussen kansvendolin-
gen van uitkomsten. Soms zulbon objectiovo kansvondelingon hekend zijn, bijvoonbeeld
do kansvendeling van pnijzon in do Staatsbotenij of bij roulette. Vaak echtor zal goon of
slecbts gedeebtelijk eon objectieve kansvendoling bekond zijn en dienen oondeben van
beslissons gebruikt to wonden om do altematieven to kanaktenisonen. Doze oordeben kun-
non govat worden in eon subjectieve kansverdeling. Eon subjectiovo kans geeft do
‘degree of belief’ ann van hot optredon van eon gobeuntonis. Hot concept van subjec-
tiovo kansen is g~definioerd en goformaliseord door Savage (1954). Subjectiove kanson
vobdoen ann do wetten en regebs van do kansnokening.
Ret proces van bet kwantificenen van individuele oondeben over onzekene uitkomsten
wordt ‘probability encoding’ genoomd (Spetzler en Stael van Holstein 1975, Wallsten
en Budescu b983). Benadnukt moot worden dat subjectieve kansen niot zondon moor
ann eon respondent gevnaagd kunnon wondon alsof ze klaar liggen (‘just for the ta-
king’). Beten is hot om ‘probability encoding’ to zion abs eon meotproces wanrin do
beslissen al doende steeds duidelijkor voon ogen krijgt welke kanson bij toedicbt ann do
versobiblende uitkomsten.
Er zijn verschibbende methoden om subjectiove kansvendebingon to meton (zie Smidts
1990 voon eon ovenzicht en evaluatie van doze methodon). In bet ondonzoek is do zoge-
naamde interval-techniek toogopast. Do procedure is hierbij als volgt. Uit do sot van
stnategio~n woi~dt asolect den strategie ann do telen voorgelegd. Vonvolgens wordt do
teber govraagd orn ann to geven webke prijs/kg bij minimnal vonwacht abs bij doze
strategie hot komonde jaar zou volgen. Bonadrukt wondt dat do kans op eon lagene prijs
dan do minimumprijs heel klein moot zijn (dngevoen 1%). Vervolgens wordt gevraagd
ann to geven welke pnijs do tolen maximnal venwacbt bij do stratogie (ook weon met
ongeveen 1% kans op eon bogere prijs). DeTelen wordt bij doze vnagen gestimuleord om
scenario’s to vonzinnen die hog~ of lage prijzon kunnen venoot-zaken. Op doze wijzo
wondt voonkomen dat do minimum- en maximumpnijs to dicht bij elkaan liggen’~.
Do minimum~ en maximumpnijs wonden vervolgens nangegeven op eon linenab van 30
cm wannop pnijzon tusson 5 en 100 ct/kg weengogovon zijn. Danma wordt eon dende
prijsnivoau (xm..d) engens tussen minimum en maximum op do linenal nangegeven en do
teben wondt gevnaagd wat bij waanscbijnlijken ncbt: dat do pnijs bij do strategie uitkomt
tussen mininfutn on xmcd of tussen xmed en maximum. Door xme~ dicht bij minimum of
maximum to kiezen, is hot voon do telon gemakkelijk nan to geven welk interval hij
wnarschijnbijker acht. Xmed wordt not zobang gevnnioord totdat do teber eon prijs inbeido
intervablon even wnanscbijnlijk acbt; dit betekont dat do medinan (xmed) van do kansven-
doling is govonden.
Door dezelfde procedure toe to passen tussen minimum en xmcd en tusson xmed en maxi-
mum wonden, nospectievelijk, hot eenste en bet dende kwantiel van do vondeling bepanld.
Op doze wijzo zijn vijfpnijzon gomoten die vier gelijke kansintervalben omsluiten. Ten
controle van do gemeton pnijzen wondt do telen gevraagd of hij do kans op do pnijs bij
do stratogie in able vior do intenvallen even groot acht. Zo niot dan mag hij nlsnog pnij-
zen venanderen. Rierna wondt asebect eon niouwe strategie uit do sot gotrokken en
begint do procedure opnieuw.
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Per toter is do kansverdeling van 7 stnategie~n gemeten. Do totale taak duurde ongeveer
20 tot 30 minuten (inclusiof uitbeg en training) en wend gosplitst in twee deben om von-
moeidheid bij do respondent to voonkomen. Do tijd die benodigd was voon do tank geeft
ann dat do nespondenten serious nadachten oven do to verwachten pnijzen, zeken bij eon
stratogie waarmee zij minden bekend waron.

Figuur 2. Twee subjectieve kansverdelingen (10gnormale verdeling)

Pen respondent on pen stratogie is op basis van do vijf punton die gomoton zijn van do
cumulatieve kansvendeling eon bognort-nabe kansvendebing goschat met bebulp van li-
neairo rogressie 16• Eon bognonmale verdeling is gekozen omdat bij do meosto strate-
gio~n, volgens venwachting, eon scheve vet-doling is gemoten: do mediano prijs ligt
dicbten bij hot minimum dan bij hot maximum.
In figuun 2 wonden twee voorbeelden van do lognonmabo verdelingen getoond. Do me-
diaan van vondebing A is 23.5 ct/kg met eon gemiddelde van 24 ct/kg en eon standaard-
deviatie van 5 ct/kg. Voor vet-doling B zijn doze waanden: do mediaan is 21 ct/kg, hot
gemiddelde 22 ct/kg en do standaarddeviatio 7 ct/kgll.

5.4 Meting van de risico-attitude van de teler

Hot tweede ondendoel van hot EU-model betreft do meting van do nisico-attitude: do
functie u(x). In hot pnoefschnift zijn vion technieken toogopast voor do meting van do
functiets. Nagegaan is in hoevenne do motingen dezelfd.e resultaten oplovenen (conven-
gonto vabiditeit) en boo stabiel do metingon zijn (test-bet-test analyse). Op doze plaats
wordt den techniek nader toegelicht namelijk do lotorij-techniek. Doze wordt in boslis-
singsanalyse hot moost toegopast on kwam in hot onderzoek als do meost betrouwbane
en vabido van do vion technieken nant- vonen (Zie ook Farquhar (1984) voon eon
ovorzicbt en evaluatie van do moottechniokon).
Hot attnibuut waarvoor do nisico-attitude gometon wondt is do prijs voor consumptienard-
appolenmet als gnenzen 10 en 70 ct/kg. Do telen wordt gevraagd zich voon to stelben dat
hij zijn totaal geproduceerde hooveelbeid op twee manionen kan vonkopon.
Do eenste manier is volgons eon vast-prijscontnact van 15 ct/kg, do tweode manien is
volgens eon botenij met abs mogelijke uitkomsten 10 of 70 ct/kg met gelijke kans’~.

0.1(
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Door do vaste pnijs (15) dicht bij hot minin~um (10) to kiezen kan do telergemakkelijk
zijn voonkeun aangevon. Waanscbijnlijk zal do teben do lotenij proforenon. Venvolgens
wordt do vaste prijs venboogd tot bijvoorbeeld 35 ct/kg. In dat goval zal do teler
waanschijnlijk bet vaste contract kiezen. Do hoogto van bet vast-pnijscontract wondt nu
net zolang govanicend totdat do teber indifferent is tusson do vaste pnijs en do botenij. Stel
dat dit hot goval is bij 25 ct/kg (dit is hot zokonbeidsequivalont). In dat geval is:
u(25) = 0.5 u(lO) + 0.5 u(70). Abs u(l0) = 0 en u(70) = I geschaald worden betekent dit
dat u(25) = 0.5. Naast do eindpunten (10, 0) en (70, 1) is nu hot eensto punt van u(x)
gevonden: (25. 0.5).
Vervolgens wordt hot zekorbeidsequivalent bepanld van do 50/50 lotenij met 10 on 25
ct/kg als uitkomsten. Stel dat na itenatie do tolen indifferent is bij 18 ci/kg. Ret nut-
sniveau van l&ct/kg is dan: u(18) = 0.5 u(l0) + 0.5 u(25) = 0 + 0125 = 0.25. Op
vergebijkbano wijzo kan eon indiffenentiopunt voon do 50/50 iotenij met 25 ct/kg en 70
ct/kg als uitkomston gevonden worden, bijvoorbeebd35 ct/kg met als nutswaande:
u(35) = 0.5 u(25) + 0.5 u(70) = 0.75. In totaal zijn nu dnie punten gemeten: (18, 0.25).
(25, 0.5) en (35,0.75).
Eon consistentierneting kan nu uitgovoerd wonden voon do 50750 lotenij tussen 18 en 35
ct/kg. Ret venwachte nut van doze lotonij is 0.5 (0.5 x 0.25 + 0.5 x 0.75) zodat, als do
teler consistent is, hij 25 ct/kg als zekot-beidsequivabent van doze loterij zal specificenen
(immers u(25) = 0.5 zoals uit do cot-ste metingblock).
Op anaboge wijze kunnen telkens tussen twee gemeten punton niouwe lotenijen gomaakt
worden waarvoor do telen hot zekenhoidsequivalont specificeont. Op doze wijzo zijn
voon 10 punten op hot interval 10 en 70 ct/kg do nutswaardon vastgesteld. Door eon
niet-linenine curve to schatten door doze 10 wanmomingon wondt eon continue functie
u(x) vet-knegen. In hot ondot-zoek zijn twee functiespocificaties vengeleken: eon negatief
exponenti~le en eon machtsfunctie. Do negalief exponentiele functie block eon aanzien-
bijk beteno fit van do data to geven.

5.5 Enkele resultaten van de meting van de risico-attitude -

In figuur 3 zijn do resultaten van do motingen to zion. Per respondent is in twee opeen-
volgende jat-en eon nutsfunctie gomoton. Oven do nospondenten g&ekend geeft dit eon
vet-doling van do parameter in do negatief exponenti~bo functie. In do figuur zijn voor
beide janen hol 5-do, 50-ste en 95-ste percentiel van die verdeling weorgogoven.
Do incest binkse, doongett-okkon lijn geeft bet vijfde percentiob. Doze bijn gooft ann dat
slecbts 5% vali do telers risico-avet-ser is dan doze curve impliceent (van doze telens bigt
do curve dus links van do bijn). Do middelste, doorgetnokkcn bijn in do figuun geeft do
mediaan aan: do belft van do tebers was in dat jant- dus nisico-avensendan doze curve im-
pliceort, do helft mindet- risico-avens. Do incest nechtso curve (95-ste porcontiol) is vnij-
wel linear hetgeon betokont dat ongeveer 5% van do telers nisiconoutnaal tot nisicozoc-
kend was in dat jant-. Uitbet foit dat voon albe percentielen do gestippelde lijn necbts van
do doorgetnokken lijn ligt, kan afgeleid worden dat do telens gemiddeld in hot tweede
jant- van do meting onigszins mindon nisico-~vers waren dan in hot conste jaan.

5.6 Toets van de modellen

Na meting van do subjectievo kansvendelingen en van do nutsfunctie zijn do elementen
aanwczigom tnodeblon (4) en (5) to schatten.
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____ jaar 1 jaar 2

Figuur 3. Indicatie van de mate van risico-aversie in twee jaren, weergegeven door middel van
het 5-de, 50-ste en 95-ste percentiel.

Vengelijking van do modelben, zowel geanalyseond over do nospondenten als in eon
analyse per respondent, toonde ann dat hot EU-model indordand eon significant betere
verkbaning van do preferentie gooft dan hot EV~modol23. Dit word gevonden in beide
jaren. Doze bevinding betekont dat wanneer do risico-attitude van do telen wondt
meegonoinen in hot model, do mate van venklaring van zijn voorkeur toonocint.
Wat hot effect van hot afzetkanaal hotroft, bleek dat bet positieve verschil tussen do
attitude ton aanzien van hot cigon afzetkanaal en do attitude ton aanzien van bet concur-
rorende afzetkanaal kloinen is bij telens die beveren nan do particulioro grootbandel dan
bij tebers die leveren ann do co6pcnatic. Dit implicoent dat tolers die levenen aan do pan-
ticubiene grootbandol gomakkelijkcn tot venandening van nfzetkanaal to bewegen zijn
dan tolers die boveron aan do co6poratio.

6. BESLULT

In dit artikel zijn do belangrijkste thooretische inzichten uit do economische en psy-
cbologischo besbissingstbeonie ann do onde gekomen. Bei do velden van beslissingstboo-
rio zijn relevant voon hot vnkgebied marketing innan zijn daarin nog onvoldoendo
doongedrongen. Do oconomiscbe heslissingstheonie is vanwege do not-inatievo focus
vooral van belang bij marketing management beslissingen onder onzekerheid. Dannbij
kunnen methodon en technioken uit do beslissingsannlyse helpon om marketing beslis-
singen to nemon volgens do normatievo inodellen. Overigens is venklanend ondet-zoek
gowenst nant- do wijzo want-op marketing beslissers oingaan met nisico’s.
In do psycbobogische beslissingstheorie Iigt do nadruk op eon beschrijving on vet-kin-
ring van hot bcslissingsgednng onden nisico. Vooral voor do analyse van hot consumon-
tongedrag biedt do psychologischc boslissingsthooric eon groot nantal concopton. In hot
bijzonder kan bier do prospect theorie genocind wonden als vonklaringsmodcl. Voonal
hot verscbijnsob van framing in do prospect theonie lijkt relevant voon hot vcnkrijgon
van eon botor inzicht in hot consumentengedrag. Tevens kan konnis van framing effec-
ten gcbnuikt wonden bij bet communiceren en presontoron van marketingtrnnsacties nan
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consumenton of andere beslissers. Do verwachting is dat -do prospect theorie do
koinende jarowmoon aandacht zal knijgcn in do theonie van en hot ondenzoek nant- con-
sumentengodrag.
In do ompinischo iblustratic is nangogeven hoe hot boslissingsgodrag van tebers van con-
suinpticant-dappelen geanalyseerd kan wonden vanuit do economiscbe bcsiissingstheo-
rio. Do ervaning die met do methodiek in do studio is opgedaan lant zich als volgt
samonvatten (Srnidts 1990)7
Do studio laat zion dat hot mogelijk is hot ‘expected utility’ model to implementeron
voor eon groot aantal (marketing) besbisscns. Gobruik van bet EU-model boidt tot eon
diepgaandon inzicbt in bet heslissingsgedrag en tot eon grotoro prodictiovo validiteit.
Tevens is gobleken dat eon survey-context goon belemmering hoeft to zijn voon do
imploinentatie van hot EU-model. Dit geoft nan dat soontgelijko analyses als voon do
aardappeltelers, ook uitgcvoerd kunnon worden voon andere beslissers in hot midden-
en kleinbedrijf. Tevons is doze bevinding hoopgevend voor hot succesvol implomen-
tenon van bet ‘expected utility’ model in consumentenondet-zoek. Wel moot opgomenkt
worden dat in onzo studio do rospondenten in bet algemeen good gemotiveerd waren en
eon bogo bctrokkonbcid bij hot ondet-wcrp toonden. Dit zal waanschijnlijk ook bij
andere marketing beslissons bet govab zijn. Hot is ecbten do vt-nag of cut voor con-
sumonten evonzeer geldt. Met name do tijd en mocite die bonodigd zijn voon hot meten
van subjectieve kansverdobingen kan in consumentenondet-zock problemntisch zijn.
Temeer dant- normaab gesproken voormoor dan den keuzealternatief eon kansverdeling
goineton dient to worden.
Vengebeken met do meting van do subjectieve kansverdelingenlijkt do tifeting van risi-
co-attitudes minder pnobbemntiscb. Do meeste nespondenten baddon weinig mocite met
hot boantwoorden van do vragcn. Onzo resultaton laten zion dat do nisico-attitudo van
besbissens valide en vrij stabiel gemeton kan wonden in eon survey context.
Bij do conceptunlisoning on meting van do nisico-attitude vendient bet concept van do
rebatieve nisico-attitudo nadere aandacht in toekoinstig ondet-zoek. Dit concept biedt do
mogelijkheid tot eon veneenvoudiging van do meetpnocodures voon hot meten van
nutsfuncties nader onzekenbeid. Daarnanst is hot concept nanboiding voon do nanbeve-
ling om bij hot meten van nutsfunctios zowel methodes onder zokerheid abs metbodes
onden nisico toe to passon. Zo kunnon bijv5orbeold bij conjunctineotanalyses naast do
gebnuikelijko scnringspnoccduro van profieben ook con nantal indiffenentiekansen voon
profiobon gometen worden (zic bijvoorbceld Cut-rim en Sam 1983). Dit om na to gnnn
in hoevorre nisico’s van invloed zijn op do waardet-ing van attnibuutnivcau~s en/of op do
onderlinge afweging van do attnihuten.
Tot slot wordt geconcludeerd dat zowel do economischo als do psycbologische besbis-
s~ngsthoorio eon beten gefundeerd tboonetisch kador biedt dan do gcbnuikelijke ‘percei-
ved risk’ benadering in consumentengedrag. Voor do venklaring van hot consumenten-
gedrag is do hesbissingtheorie danrom zondonmoon wnardevol. Vanuit hot gezicbtspunt
van do prodictiove validitoit ecbter dient nader ondenzocbt to wonden of do modeblen uit
do beslissingstboonio, vongolokon met consumontenmodelben onden zekerbeid (bijvoon-
beeld hot Fishbein en Ajzen model) of met do ‘perceived risk’ modollen, beidon tot eon
zodanige toename in predictie dat dit opweogt tegen do extra mocite bij do datavet-za-
meling. Nagognan zal mooton worden onden welke condities (bijvoonbeeld voor welk
type pnodukt of dionst of bij welk typo marketing beslissing) modellening vanuit do be-
slissingstheonie zinvol en gewcnst is.
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NOTEN

1. Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift ‘Decision making under risk: A study ofmodels andmeasure-
ment procedures with special reference to the farmer’s marketing behavior’ (Smidts 1990). Hot proefschrift
werd aangevangen bij do vakgroop Marktkundo en Marktondexzoek van do Landbouwuniversiteit en
afgerond bij do vakgroepMarketing Management van de FacuheftBedrijfskunde, Erasmus Universiteit.
In hot proefschrift word aandacht besteed aan do conceptualisering en meting van do zogenaamde relatiove
risico-attitudo. Tevens worden do validiteit, botrouwbaarheid on practisehe toopasbaarheid goanalysoord
van tochnieken voor hot meten van subjectievekansvordotingen on risico-attitudos. Do analyses wordenuit-
govoerd in do empirische context van do bosluitvormingvan telers van consumptioaardappolen in reactie op
marktnisico’s. Hiertoo zijn 250 telers in twee opoonvolgonde jaron cndervraagd.

2. Opgemerkt moot wordon dat, wanneer hot besluisvormingsproces gezion wordt als eon moerfasonprocos,
in dit overzicht do nadruk ligt op theorie~n enmethoden die relevant zijn voor do fase van hot evaluoren
van altematieven. Verondersteld wordt dat do beslisser do fason van hot genoreren van altematieven on
hot zooken van informasie over iedor altematief doorlopen heoft.

3. Do stilering betreft vooral do discrete kanson die in hot voorboeld worden gonoemd. In workelijkheid is
or sprake van continue kansvordelingen.

4. E(~) = X p~ x~ waarbij Pi do kans is op uitkomst x~ (i= 1, :2 I)
i=I

5. Voor do precieze definities van do termen risico-avers, r~sicopremie, zokerheidsequivalens, do Pratt-
Arrow codffici~nten van risico-aversie, constant absolnut en constant proportioneel risico-avors wordt
verwozen naar hot proefschrift (Smidts 1990. p. 34, 35, 43 en 45). Ovorige bronnen zijn Keeney en
Raiffa (1976) en VIeken Wagonaar (1979).

6. Hot invullen van x = 20 in formule 1 levert u(20) = 0.464. Volgens do sheonie betokens dit dat:
0.464 = p u(70) + (l-p) u(10). Aangezion u(10) = 0 en u(70) = 1 goeft dit eon indifferentiokans
p = 0.464 zodat (l-p) 0.536. M.a.w. do teler is indifferent tusson 20 ct/kg en eon loterij met 46.4% kans
op 70 ct/kg en 53.6%op 10 ct/kg.

7. U(38) = 0.837 (zie fonnule 1) zodat do kans van 50% op 38 ct/kg equivalent is aan eon kans van 50%op
eon loterij met 83.7% kans op 70 ct/kg en 16.3% kans op 10 ct/kg.

8. Eon ondoracheid words vaak gomaakt tussen hot ‘expected utility’ model en hot ‘subjective expected
utility’ model. Bij hot ecrase model words do kansverdeling objoctiof verondersteld (bijvoorboeld do
kansverdeling van prijzon in do Ssaatsloserij) torwijl in hot twoede model subjoctievo kansverdelingen
wordon verondersteld. Aangozien subjoctievo kansverdelingen geacht worden to voldoen aan do weston
van do kanarekening, is dit versehil niet ossontleol voor do nitleg en betekenis van hot model.

9. Er is in do boslissingssheorie in hot algemoen weinig aandacht voor risicogeneigdhoid als persoonlijk-
heidskenmerk. Do risico-assitude words gezion als context gebonden: do mate van risico-avorsie bij Oman-
ci~1e beslissingen zegs waarschijnlijk weinig over die say, do gezondheid.

10. Eon uitzondering hierop vorms do kritiek van Allais (1953, 1979). Allais steit dat nies alloon do ver-
wachsingswaardo E[u(x)] maar do sosale nussverdeling in ogonsehouw genomen moot wordon, bijvoor-
beeld ook do variansie: var [u(s)]. Do trade-off tusson verwachtingswaarde on variantie goofs dan do risi-
co-attitude san.

11. Voor eon duidelijke beschrijving van doze paradox wordt vorwozon naarKahneman en Tversky (1979).
12. Ala alsemasieve modellen nit do economisehe beslissingssheorie kunnen genoemd warden do spijt

(‘regret’) modellen van Bell (1982, 1985) on van Loomes en Sugden (1982, 1987), hot gegeneralisoerde
‘expected utility’ model vanMachina(1982) en hot ‘lotterij afhankelijke nutsmodel’ van Becker en Sam
(1987). In al doze modollen words geprobeerd door hot formuloren van niouwo ofminder stningense
axioma’s modellen so maken die do afwijkingen van hot EU-model kunnon verkiaren. Helass masks dit
do operasionalisering van do modellen erg moeilijk. Do modellen vormen dan nok nog goon praktisch
alsemasiefvoor hot EU-model.

13. Eon anden model nit do psychologisoho boslissingssheorie dat genoemd kan worden is do portfolio sheo-
rio van Coombs (Coomba 1975, Coombs en Avrunin 1977). Hiorin words risico gemodelleerd ala een
idosal-puns model waarbij do beslisser niet streeft osar zo woinig mogelijk risico gegeven eon bopsalde
verwachtingswaarde, maar naar eon idesal risiconivean. Dis model is in strijd met do axioms’s van hot
EU-model.

14. Aangosoond kan worden dat do onderwoging van subjoctiove kan son in do prospect thoorie bids sot do
hyposhose van rolasieve risico-aversie (Smidts 1990).

55. Hot gebruik van do ‘availability’ heurissiek (Kahneman en Tversky 1982) leids gemakkelijk sot spissore
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kansverdotingendan op grond van eon zorgvuldige overweging van do informatie verwacht mag worden
(‘overconfidence’). Door do toter scenario’s to lasen verzinnen die leiden tot hogo of lage prijzon kan dh
effect verminderd worden. ‘Availability’ houds in dat do gemakkelijkst beschikbare informasie tbijvoor-
boold recense informatie) eon grosere i7nvloed hoofs danminder gemakkelijk boschikbare informatie.

16. Dc fit van do lognormale verdeling word vergeloken met die van do Weibull-verdeling. Do lognormale
verdeling gaf duidclijk eon bolero fit van do data.

17. in doze figuur is verdeling A stochassisch dominant. ledere boslisser zal derhalvo verdeling A prefereren
boven B, onafhankelijkvan do mate van risico-avOrsbo,

18. Doze vier technioken zijn: do loterij-techniek, conjoesmesen op basis van eon rangordering van loserijon,
do zogenaamde ‘midvalue splitting’ techniok en do ‘rating’ sechniek. Met do boide laatste technieken
words goon risico ge’fnsroduceord in do meting zodat eon ‘strength ofpreference’ functie words gemoten.

19. In hot loterijen worden selkens 50150 kansen genomen omdat di) voor do boslissers do moos) ecnvoudige
sisuasie is. Hot is echser goon noodzakelijke keuze. Volgens do axioms’s in hot EU-model is do nutsfunc-
tie die gemeten words nies afhankolijk van do kanson die gespocificeerd worden in do loterijen.
Bijvoorbeeld 25175, 10/90 of 23156/21 kanson leidon tot dezelfde 0(x).

20. Hot verschil in verkiaring sussen de modellen is wol significant mast- niet zo groot. In do analyse over
respondenton, na eon ssandaardisasie van do data per respondent, bodraagt in hot eersse jaar do R2 van hot
EV-model 0.226 en die van hot EU-model 0.246. Tn hot sweede jaar zijn doze cijfers respecdevolijk
0.1 t8 en 0.137. Zic voor eon verklaringvan dit relatief geringe versehil Smidss (1990).
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12. Conjuncte analyse in het marktonderzoek

M. VRIENS EN D.R. WI7FIINK

SAMENVATFITING

In dit artikel schenken we aandacht aan de ontwikkelingen op bet gebied van conjunct meten en
conjuncte analyse. We bespreken daartae eerst de tbearetische ontwikkelingen. We onderschei-
den daarbij vier benaderingen t.w.: 1) axiomatisch deterministisch conjunct meten, 2) numeriek
deterministisch conjunct meten (i.c. canjuncte analyse), 3) axiomatisch prababilistiseb conjunct
meten, en 4) numeriek probabilistisch conjunctmeten. Deze benaderingen komen kort aan bod in
het artikel. We geven aan waarom iedere benadering, in principe, van belangkan zijn in de prak-
tijk van bet marktonderzoek. In marketing en marktonderzoek heeft de aandacht zich voor-
namelijk gericht op de conjuncte analyse. De ontwikkelingen in de conjuncte analyse warden
daaram in extensa behandeld. We richten ans daarbij op aspecten als de modeispecificatie, de
dataverzameling, de schattingsmethoden, de betrauwbaarheid en validiteit, en methaden am de
resultaten samen te vatten. Tot slat geven we enkele implicaties met betrekking tot bet gebruik
van de conjuncte analyse in bet marktonderzoek.

1. INLEIDING

Het begrip nut neemt een centrale plaats in binnen marketing. De analyse van preferen-
ties (als indicator van nut) heeft dan ook de nodige aanclacht gekregen. De toepassing
van de conjuncte analyse als methode om preferenties te modelleren en bet afwe-
gingsproces te identificeren, heeft plaatsgevonden op een breed scala van marketing
problemen. Voorbeelden hiervan zijn het kwantificeren van de belangrijkheid van
attributen, bet bepalen van prijselasticiteiten, het ontwikkelen van nieuwe produkten,
marktsegmentatie, concurrentie-analyse en herpositionering van produkten (Cattin &
Wittink, 1982; Wittink & Cattin, 1989).

In conjuncte analyse worden produkten en diensten opgevat als bestaande uit eigen-
schappen (attributen) waaraan de consument nut ontleent (Lancaster, 1966). Wanneer
we een produkt of dienst opvatten als een multi-attribuut object dan is er een tweetal
benaderingen te onderscbeiden die de preferentie, de atlitude, of bet nut van een pro-
dukt modelleren:

1. Bekend zijn de verwachte waarde attitude modellen (Rosenberg, 1956; Fishbein,
1966), waarin het totale nut (de attitude) gevonden wordt als gewogen som van de
attribuutscores’ en het (relatieve) belang van de attributen. Verwacbte waarde modellen
zijn compositioneel van aard.

2. Een andere klasse van modellen wordt gevormd door cle conjuncte analyse modellen,
welke zijn voortgekomen uit de conjuncte meetmodellen van Luce & Tukey (1964).
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Deze modellen zijn decompositioneel van aard. In deze benadering wordt het totale
nut, geYndiceerd door preferentierangordeningen van combinaties van attribuutniveaus,
ontbonden in een set van deelutiliteiten (part-worths). De deelutiliteiten worden
zadanig toegekend aan de niveaus van de attributen, dat een van te voren gespeci-
ficeerde combinatie (functie) van de deelwaarden, zo goed mogelijk overeen komt met
de oorspronkelijke preferentierangordening.

Conjuncte analyse als decompositionele methode heeft een aantal voordelen ten
opzichte van de compositionele benadering. Ten eerste krijgen we in de compositionele
methoden geen informatie over de (relatieve) belangrijkheid van een attribuut alsfunc-
tie ~‘anveranderingen of i’erschillen van attribuutniveaus. In conjuncte analyse daar-
entegen kunnen we de belangrijkheidvan een attribuut afleiden uit de verschillen in nut
tussen het beste en slechtste niveau. In de tweede plaats is bet aantal produkten dat met
elkaar concurreert in een produktklasse, of in de evoked set van de respondent, te klein
om parametersapart voor elke respondent te schatten.

Ook is er onduidelijkheid over de richting van causaliteit in compositianele methoden.
Respondenten evalueren produkten (merken) in hun totaliteit (i.e. overall preference)
en afzonderlijk op een aantal attributen. Vooral als een respondent niet veel onder-
scheid maakt tussen de attributen zal er een neiging bestaan am de attribuut evaluaties
te laten afhangen van de totale indruk van het produkt. In dat geval bestaat er causa-
liteit in de evaluatie van de respondent die niet avereenkomt met de aangenamen
causaliteit in het compositionele model. Ben ander gevoig is dat er vaak hoge corre-
laties ontstaan tussen de evaluaties van verschillende attributen (i.c. het ~Hala’-effect).

Tot slot hebben de compo~sitioneIe methoden een nadeel, wanneer er geen verschuLlen
tussen de merken zijn op de attributen. In dat geval kunnen de compositionele mo-
dellen geen informatie verschaffen - over de invloed van~ veranderingen in deze
attributen op de keuzes of preferenties van consumenten.

In de canjuncte analyse bestaan deze nadelen van de compositionele modellen niet. In
de conjuncte analyse worden alternatieve produkten gespecificeerd door de onderzoe-
ker. Hierdoor warden 1) de verschillen tussen de produkten bepaald door de onder-
zoeker, 2) de correlaties tussen de attributen bepaald door een experimenteel design en
3) bet aantal produkten groat genoeg gemaakt am de parameters afzonderlijk te kunnen
schatten voor elke respondent. Hier staat echter tegenover dat de respondenten oordelen
moeten uitspreken aver hypothetische produkten. De beperkingen die dit kan opleveren
kunnen indirect beschouwd warden in het meten van de validiteit van de canjuncte
analyse.

De genoemde ~‘oordelenhebben ongetwijfeld hun invloed gehad op de enorme prakti-
sche belangstelling, waarin de canjuncte analyse zich heeft magen verheugen. Daar-
naast echter is oak de wetenschappelijke belangstelling groat geweest, met name na de
introductie van de canjuncte analyse in marketing (Green & Rao, I 971). Zowel de
theoretische als praktische kennis over de canjuncte analyse is sterk uitgebreid. In dit
artikel schenken we aan deze ontwikkelingen aandacht. Theoretische antwikkelingen
zullen bespraken warden aan de hand van de classificatie van De Soete (1984). We
schenken daarbij aandacht aan zowel de axiomatische als numerieke aspecten van de
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canjuncte analyse. Tevens bespreken we recente ontwikkelingen op bet gebied van de
prababilistische conjuncte analyse. De meer praktische ontwikkelingen van de conjunc-
te analyse komen in sectie 3 aan bad. In sectie 4 komen enkele implicaties met betrek-
king tat bet gebruik van de canjuncte analyse methode in bet marktonderzoek aan bad.

2. THEORETISCHE ONTWIKKELINGEN

Als startpunt van de conjuncte analyse geldt bet artikel van Luce en Tukey uit 1964.
Uit deze axiamatiscb deterministische verbandeling over conjunct meten heeft zich
daarna bet numerieke deterministische canjuncte meten ontwikkeld (bijv. Kruskal,
1965; Green & Rao, 1971; Young, 1972; Johnson, 1974; De Leeuw, Young & Takane,
1976). Green & Srinivasan (1978) stellen voor am voar bet numeriek deterministisch
canjuncte meten, de term canjuncte analyse te gebruiken. Meer recent zijn aan de
deterministische benaderingen, de prababilistische benaderingen toegevoegd (Falmag-
ne, 1976, 1978, 1979; Persan & Barran, 1978; De Soete, 1982, 1984). De verschillende
benaderingen van de canjuncte analyse staan in Schema 1 weergegeven.

We bespreken de thearie en antwikkelingen binnen de vier kwadranten in bet kort.
Hoewel we beseffen dat bet axiomatiscbe conjuncte ineten in de praktijk een onder-
geschikte rol speelt vormt zij tach de basis van de canjuncte analyse. Zeker wanneer in
een bepaald geval bet gebruikte (vaak additieve) model, een slechte fit aplevert zal
gezocht moeten warden naar de oorzaken hiervan. Op dat moment krijgt men niet
alleen te maken met de uitgebreide thearie binnen bet numerieke (deterministische)
canjuncte meten, maar oak met aspecten uit de theorie van bet axiamatisch canjuncte
meten. Zelfs wanneer bet gebruikte model wel een goede fit aplevert, kunnen er rede-
nen zijn am de axiomatisehe theorie erbij te betrekken. Als de marktonderzoeker niet
alleen geinteresseerd is in voarspelling, maar oak in verklaring, bevelen Corstjens &
Gautscbi (1983) aan am gebruik te maken van de theorie van bet axiomatisch conjunct
meten.

Axiomatisch Numeriek

Deterministisch
Luce & Tukey (1964)
Krantz (1964)
Tversky (1967)
Krantz & Tversky (1971)

Kruskal (1965)
Green & Rao (1971)
Jobnsan (1974)
de Leeuw, Young, &
Takane( 1978)

Probabilistiscb
Falmagne (1976, 1979)
Person& Barron (1978)

Falmagne (1978)
de Saete (1982)

Schema I. Classificatie ian conjuncte meetmodellen

2.] Axiomatisch deterministiseli conjunct ineten

In deze benadering ligt de nadruk op bet fundamenteel meten (Bezembinder, 1966).
Zoals ieder meten is oak conjunct meten het afbeetden van een empirisch systeem van
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relaties in een numeriek systeem van relaties (meer algemeen een farsneel systeem).
Voor redenen van eenvaud gaan we uit van drie attributen A (met niveaus i,j,k,..), B
(met niveaus p.q,r,..), en C (met niveaus t1,V,w,..). In de volgende discussie beperken
we ons vaomamelijk tat twee attributen, A en B. De verzameling van alle mogelijke
cambinaties geven we aan met AxB. Aangenomen wordt dat bet nut van een combi-
natie (A1,B~) niet direct gemeten kan warden. Dat wil zeggen, een respondent zal niet
numeriek kunnen aangeven in welke mate de ene cambinatie geprefereerd wordt boven
de andere combinatie. De respondent is wel in swat am bijvoarbeeld een preferentie
rangordening van de combinaties aan te geven (natatie: ~ waarbij ~ het rangnum-
mer is van cambinatie (A,B~); hoe hager het rangnummer hoe sterker de preferentie).
In dat geval beschikken we aver ordinale data. Wanneer (A,B~) niet gepT~fereerd wordt
haven (Aj,Bq), dan schrijven we dit als:

Of: Dip <Djq.

We noemen (AxB,<) een empirisch relationeel systeem. We zoeken nu numerieke
waarden voor de niveaus van A en B, UA~ en UB~, zadanig dat valgens een bepaald
model M geldt dat:

(1) (A~,B~) <(Aj,Bq) dan en slecbts dan als

M(UA~,UB~) <M(UAj,UBq)

Wanneer dit geldt, dan valdoet ons empiriseb relationeel systeem aan ons model M.
We zeggen dan dat ans em~Mrisch relationeel systeem bomomorf afgebeeld kan warden
in een numeriek relationeel systeem, waarvaar M geldt. Het toetsen van bet model
gebeurt dus zondgr van te voren de afhankelijke en onafbankelijke variabelen te meten.
In canrunct meten is het taetsen van bet model niet langer gescheiden van bet meten
der variabelen. In Bezembinder’s woarden conjunct meten is toetsen, en de meting als
toegift ontvang~ii

T’ (Bezembinder, 1966).

Het toetsen van? cen model M gebeurt in conjunct meten door axioma’s op te stetlen
waaraan bet empirisch relatianeel systeem moet voldaen zadat (1) waar is. Dit wordt
bet representatieprobleern genaemd. De vraag hierbij is welke de naadzakelijke en val-
doende voorwaarden zijn waaraan een gegeven empirisch relationeel systeem maet vol-
daen opdat bet bamomarf afbeeldbaar is in een specifiek numeriek relationeel systeem.
Natuurlijk hangt dit probleem nauw samen met de keuze van bet model M.

De noodzakelijke voorwaarden waaraan eefl gegeven empirisch relationeel systeem
mGet valdoen apdatbet representeerbaar is, v~lgens bet additieve model, zijn:

Al. Het ordeningsaxioma.
<is een zwakke ordening, die voldoet aan de eisen van:

i) reflexiviteit~als D~> Djq dan is Djq <D~~;
ii) transitiviteit, als D

1~ > Djq en Djq > Dk. dan is D~> D~;
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iii) antisymmetrie, als ~ > Djq en D,~ <Djq dan is D1~ = Djq;
iv) verbondenheid (connectedness), voor elke D,~ enDjq geldt:

of D,~ <Djqof ~ >Djq of D,~ Djq.

A2. Het onafhankelijkheidsaxioma.
Voor alle i,j,k,... uit A en p,q,r,... uit B geldt:

Indien (A~,B~) < (A~,B~) dan (A,Bq) <(Aj,Bq)

en

Indien (A,B~) <(A,Bq) dan (A~,B~) < (Aj,Bq)

A3. Het cancellatieaxioma.2
De orde-relatie <moet cancellatief zijn. Voor alle i,j,k... uit A en alle p,q,r,... uit B
moet gelden dat wanneer:

(Aj,Bq) < (Aj,Br) en (A~,B~) ~ (Ak,Bq) impliceert dit

Bovenstaande axiamata zijn empirisch toetsbaar. Voor een gegeven dataset is het ma-
gelijk am te toetsen of aan de axiomata voldaan is of niet. Adams, Fagot, & Robinson
(1970) toonden echter aan dat bet niet mogelijk is een eindige reeks toetsbare axiama’s
op te stellen die naodzakelijk en voldoende zijn voor een additieve representatie.
Wanneer we twee additionele niet-toetsbare axiama’s postuleren dan kunnen we met
axioma’s AI-A3 bewijzen dat representatie mogelijk is. Het gaat am bet oplosbaar-
heidsaxioma en bet Archimedisch axioma. Beide zijn existenti~le axiama’s en hebben
geen empirische implicaties (zie Luce & Tukey, 1964, pp. 9-10). Meestal kan terecht
warden verandersteld dat aan deze niet-toetsbare (technische of existenti~le) axiama’s
voldaan is (cf. De Soete, 1984). De Soete beveelt in bet additieve geval aan am naast
bet canceHatie-axioma nag een aantal hogere orde cancellatie-axioma’s te toetsen

3.
Voldoen de gegevens aan de axiama’s die bij bet additieve model haren, dan mogen we
de additieve combinatieregel gebruiken. Dit houdt tevens in dat de getallen i,j,k,... uit
A, p,q,r,... uit B, en u,v,w,... uit C valide meetschalen zijn voar de attributen A,B en C.
Indien de data niet valdoen aan de axiama’s dan moeten we onderzoeken of er een
andere combinatieregel (model) valide is.

Bij drie attributen zijn de volgende vier compositieregels (modellen) denkbaar:

1. Ret additieve model: U(ABC)=U(A)-i-U(B)+U(C)

2. Ret distributieve model: U(ABC)=(U(A)+U(B))*U(C)

3. Hetduale-distributieve model: U(ABC)=U(A)*U(B)+U(C)

4. Retmultiplicatieve model: U(ABC)=U(A)*U(B)*U(C)
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Krantz & Tversky (1971) bespreken, uitgaande van ordinale informatie, een aantal
toetsbare eigertsPchappen (axioma’s), die gebruikt kunnen warden bij de diagnose van
een geschikt (valide) model. Dc keuze van een model hangt daamaast natuurlijk oak af
van de thearte die men heeft aver de varming van preferenties.

Indien representatie mogelijk is, moeten we -de uniciteit van de meetschalen onder-
zoeken. Wanneer bet model valide blijft onder bijvoarbeeld lineaire transformaties, van
UA, UB en UAB, zijn de utiliteiten gemeten op intervalniveau.

Wanneer bovenstaande problemen apgelost zijn, warden we geconfronteerd met bet
schaalprobleem. Het schaalprobleem houdt zich bezig met de vraag hoe in de praktijk
getalswaarden UA1 en UB~ gevonden wardnn zodanig dat (AxB, <) voldoet aan M.

2.2 Numeriek deterministisch conjunct meten

Een schaalmethode kan oak als criterium warden aangewend am te onderzoeken of een
gegeven empivi~ch relationeel systeem te representeren is in een gegeven numeriek re-
lationeel systeem (Conmbs, Dawes, & Tversky, 1970), en kan als zodanig als alterna-
tief warden gezien voar bet toelsen van de axiama’s (De Soete, 1984). In numeriek de-
terministisch conjunct meten wordt meestal een genarmaliseerde residuele kwadraten-
sam gemininialiseerd, zoals de OLS-verliesfunctie of Kruskal’s Stress-I. Het model M
wordt in deze benadering geaccepteerd of verworpen op basis van een empirisch cri-
terium, zoals bijvoorbeeld R

2 en Kruskal’s Stress-i. Als alternatief zau, analoog aan
Croon (1974), onderzocht kunnen warden hoeveel paarsgewijze inversics er nadig zijn
am (I) waar te laten zijn (De Soete, 1984). Andere benamingen voor deze benadering
luiden algoritmisch conjunct meten (De Soete, 1984) en canjuncte analyse (Green &
Srinivasan, 1978).

Doordat in deze benadering een model ge~valueerd wordt ann de hand van empirische
fit criteria, zoals verklaarde variantie of Kruskal’s stress, zijn er een aantal algoritmen
of schattingsmethaden ontwikkeld. Deze algoritmen of schattingsmethoden optimalise-
ren de fit, gegev~n bepaalde aannamen aver bet meetniveau van de afhankelijke en on-
afhankelijke variabelen, alsmede de specificatie van bet model. Wanneer bijvoorbeeld
preferenties ap-gevat warden als interval geschaald dan ligt de kleinste-kwadraten me-
thode het meest voor de hand. Schema 2 geeft een averzicht van de meest voarkomen-
de algaritmen en schattingsmethoden, geclassificeerd naar modeltype en bet meet-
niveau van de afhankelijke variabele. In de rijen wordt bet model weergegeven en in de
kolommen bet meetniveau van de afhankelijke variabele.

Algoritmen x’oor bet additieve model
Wanneer we eeiy additief model willen schatten, en we gaan er van uit dat de
voorkeuren op naminaal niveau gemeten zijh, dan hebben we de keuze uit cen tweetal
algaritrnen. In de cerste plaats is er bet CCM-algoritme (CCM= Categarisch Conjunct
Meten) van Carroll (1969). Een meer recent algaritme is het ADDALS-algoritme
(ADDALS= Additivity Analysis by Alternating Least Squares) ontwikkeld door De
Leeuw, Young, & Takane (1976). ADDAL~ is een algemeerf algaritme voor de addi-
tieve analyse van categarische data. Het algaritme is algemeen amdat zowel de
afhankelijke als onafhanketijke variabelen van nominaal, ordinnal of interval niveau
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Nominaal Ordinaal Interval

Additief CCM-algoritme
ADDALS

MONANOVA
ADDALS
PREFMAP
UNICON
ADDIT
LINMAP
NONCON

OLS
ADDALS

Distributief UNICON
POLYCON

OLS

uale-distributief UNICON
POLYCON

OLS

uttiplicatief UNICON OLS

POLYCON
Johnson’s
Algoritme

Schema 2. Classificatie van algoritmen en schattingsmethoden voor conjuncte analyse

kunnen zijn. Dit type analyse, waarbij de preferenties opgevat warden als nominaal
geschaald, zal nauwelijks voorkomen amdat het meetniveau van een preferentierang-
ordening op ordinaal of intervalniveau verondersteld wordt.

Wanneer we preferenties opvatten als ordinaal geschaald hebben we, in het additieve
geval, de keuze uit een reeks van algaritmen. De bekendste en meest toegepaste is bet
MONANOVA-algoritme van Kruskal (1965). Voar een beschrijving van dit algoritme
verwijzen we naar Kruskal (1965) en Van Raaij (1978). Oak hier is het ADDALS-
algoritme toepasbaar. We verwachten dat dit algoritme in de toekomst aan populariteit
zal winnen. ADDALS biedt namelijk de mogelijkheid, in tegenstelling tat MONANO-
VA, am oak aan de onafhankelijke variabelen (attributen) restricties op te leggen. Va-
riabelen ongestricteerd meenemen in de analyse, betekent dat we uitgaan van een nami-
naal meetniveau. Tevens kunnen we echter ordinale en metrische restricties opleggen
aan de onafhankelijke variabelen; we veranderstellen dan resp. een ordinaal en interval
meetniveau voar de anafhankelijke variabele. Stel dat we bijvoorbeeld drie prijsniveaus
hebben. In dat geval ligt het voor hand am minimaal ordinale restricties op te leggen
aan deze variabele. We mogen namelijk verwachten dat aan een lagere prijs altijd een
hager nut wordt antleend. De derde mogelijkheid is het PREFMAP-algoritme van
Carroll & Chang (1967), oak beschreven in Carroll (1972). Het ADDIT- en UNICON-
algoritme zijn ontwikkeld door Roskam (1967, 1974). UNICON is een uitbreiding van
bet ADDIT-programma. Naast additieve en distributieve modellen kunnen met bet
UNICON-programma oak duale-distributieve en multiplicatieve modellen warden
geschat. In LINMAP wordt gebruik gemaakt van lineaire programmeringstechnieken
am de oplassing te bepalen. Een voordeel hiervan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bet
MONANOVA-algaritme, is dat hierbij een globaal optimum bereikt wordt. Oak in
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LINMAP bestaat de magelijkheid am restricties ann de geschatte parameters van de
anaffiankelijke variabelen op te leggen (Srinivasan & Shocker, 1973). Tot slot is er het
NONCON-algaritme dat ontwikkeld is door Albers (1984), waarin bet mogelijk is am
een continue niet-linenire utiliteitsfunctie te schatten. In NONCON warden zawel de
afbankelijke als onafbankelijke variabelen apgevat als ardinaal gescbaald. Bovendien
wardt in dit algoritme, in tegenstelling tat de andere algaritmen, een rangorde correlatie
coefficient geaptimaliseerd (i.c. Kendall’s tau). Deze methode wordt daarom volledig
nonmetrisch (fully nonmetric) genaemd.

Indien we bereid zijn aan te nemen dat de preferenties op interval-niveau -gemeten zijn
hebben we, naast de OLS-methode, het ADDALS-algoritme tat anze beschikking.
ADDALS kan-echter alleen toegepastwarden op bet additieve model.

Algorirmen voor de overige niodellen
Wanneer we ordinale preferentie data willen modelleren valgens bet distributieve of
duale-distributieve model, kunnen we gebruik maken van UNICON- (Roskam, 1974)
en bet POLYCON-algoritme (Young, 1972). Wanneer we eenmultiplicatief model wil-
len analyseren, kunnen we naast bet UNICON- en POLYCON-algoritme gebruik mak-
en van bet algaritme van Johnson (1972, 1974). Zie voor een bescbrijving Van Raaij
(1978). Wanneer we preferenties apvatten als interval geschaald, dan kunnen we voar
de avenge modellen altijd de OLS-methode gebruiken.

Conclusie
Zoals uit bovenstaande bespreking naar varen komt speelt bij de keuze van een alga-
ritme niet alleen de modelvorm een rol, maar oak de wens am eventueel restricties op
te leggen aan zowel de afbankelijke als anafhankelijke variabelen. -

2.3 Probabilistisch conjunct meten

De oorspronkelijke formulering van de canjuncte meettheorie is valledig determinis-
tisch. Bij bet modelleren van gedrag is een deterministische specificatie echter cen
nadeel, omdat gedrag veeleer probabilistiscb van aard is. Het is am deze reden tbeo-
retiscb interessanFom dit probabilistische karakter op te nemen in bet conjuncte meet-
model. Vergeleken met de deterministische benaderingen van conjunct meten heeft
prababilistisch conjunct meten dan oak bet voardeel dat er een foutentheorie in
opgenomen is (waardoar bet model probabilistiscb wardt). Hierdoor krijgt de onder-
zoeker de magelijkheid am op meer abjectieve wijze te beslissen of de discrepantie
tussen data en ntodel substantieel dan wel te verwaarlozen is.

Axiomntiscbe bcnaderingenvan probabilistiscb conjunct meten werden voargesteld
door Falmagne (1976, 1979) en Person & Barron (1978). De numerieke benadering van
bet probabilistiscb conjunct meten (Falmagne, 1978; De Soete, 1982) aridervangt een
aantal problemen die bij de axiomatische variant optreden (zie De Soete, 1984). De
Soete (1982) leidt maximum likelihood schatters af, voor zowel bet additieve als multi-
plicatieve prababilistiscbe canjuncte meetmn?del. De goodness-of-fit van bet model kan
ge~vaIueerd warden door middel van een likelihood-ratio toets7

Tot nu t~e zijn ans~geen toepassingen van pr~babilistiscb conjunct meten bekend. Dit is
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waarschijnlijk een gevalg van het feit dat voar een adequate schatting van de parame-
ters tamelijk veel data nadig zijn. Per paar van attributen zijn er minimaal za’n 40 tat
50 replicaties nadig. Dit betekent strikt genomen dat de respondenten een groat aantal
keren zijn of haar aardelen over een bepaalde stimulusset moet geven. Dit kan prakti-
sche bezwaren apleveren. Als alternatief zouden de respandenten eerst geclusterd kun-
nen warden. Vervolgens zouden, ander de aanname dat de respandenten binnen een
cluster homogeen zijn, de respondenten binnen een cluster als replicaties van elkaar
opgevat kunnen warden. Optimaal is deze strategie echter niet. Methodolagisch is het
beter am simultaan de respondenten te clusteren en de parameters van het canjuncte
meetmodel te schatten. Tevens kan men dan taetsen welk aantal segmenten nodig is am
bet model te valideren (zie De Soete & DeSarbo, 1990).

3. RECENTE ONTWIKKELINGEN INDE CONJUNCTE ANALYSE

De antwikkelingen in de canjuncte analyse laten zich ans inziens het beste classificeren
random een aantal mm of meer homogene onderwerpen. Enigszins analoog aan Green
& Srinivasan (1978) geven we hier de belangrijkste antxvikkelingen weer op bet gebied
van conjuncte analyse en:

1. Modelspecificatie
2. Dataverzamelingsmethoden
3. Schattingsmethoden
4. Betrouwbaarheid en validiteit
5. Samenvatting van resultaten en keuzesimulatoren.

3.1 Modelspecificatie

Het op valide wijze kwantificeren van het keuze- en afwegingsproces van de can-
sument vereist allereerst dat de anderzoeker een model specificeeri. Dit betekent niet
alleen bet kiezen van de geschikte praduktattributen die bij bet keuze- en afwe-
gingsproces een rol spelen, maaroak bet kiezen van de juiste functianele varm van bet
model.

Zawel in de thearie als de praktijk van bet marktonderzaek betekent dit veelal de keuze
voor bet additieve model. Binnen bet additieve model bestaan echter op zichzelf weer
een aantal varianten. Naast de keuze van bet meetniveau van de afhankelijke variabelen
en anafhankelijke variabelen, speelt oak de keuze van de specifieke functianele vorm
van bet model een rol. Indien we geen a priori kennis hebben over de relaties tussen de
categarie~n van een anafhankelijke variabele, zal voor de naminale optie gekozen war-
den; bijv. bij een attribuut als kleur (rood, groen, wit), of merknaam (Volvo, BMW, en
Mercedes). Hebben we enige kennis aver de relaties tussen de categarie~n, zoals bijv.
bij bet attribuut kwaliteit (met als categarie~n: slecht, matig, en goed), dan ligt de ordi-
nale aptie voar de hand. Bij een attribuut als prijs lijkt een interval aptie voor de hand
te liggen, gegeven het meetniveau van deze variabele. De intervalaptie veronderstelt
echter, bij de bestaande algoritmen, een lineair of polynoom verband tussen bet ant-
leende nut en bet niveau van een attribuut. Wanneer we prijs willen modelleren volgens
een monatoon stijgende functie dienen we echter te kiezen voar een ordinale specifi-
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catie. Het verband dat men veronderstelt tussen nut en bet niveau van een attribuut is
van belang bij een juiste madelspecificatie. In het additieve model hebben we, naast de
keuze van bet meetniveau, de keuze uit een aantal functionele vormen zoals 1) het vec-
tormodel, 2) het ideaalpunt model, en 3) bet part-worth model. De keuze uit deze drie
magelijkbeden hangt enigszins samen met (maar is niet identiek aan) de keuze van bet
meetniveau van de anafhankelijke variabelen. We lichten dit hieronder toe.

SpecWcaties binnen bet additieve model
In de canjuncte analyse kan, gegeven het additieve model, een keuze plaats vinden tus-
sen bet vectormodel, bet ideaalpuntmadel, en bet deelwaardenmodel (part-worth func-
tion model; zie Green & Srinivasan, 1978). In de praktijk kiest men vaamamelijk de
part-worth specificatie. In sammige gevallen maakt men dan, ten onrechte, geen ge-
bruik van a priari kennis. We gaan hieronder kort in op de drie opties, en tevens geven
we aan wanneer een andere dan de part-worth specificatie overwogen dient te warden.

In bet vectormadel wardt een lineaire relatie verondersteld tussen het niveau van een
attribuut en bet daaraan antleende nut (deel-utiliteit). Laat X~. bet i-de niveau van
attribuut p (p=t ,...t) aangeven. Het vectarmodel veronderstelt dan dat de preferentie
voor een bepaald pradukt (aangegeven door Upr~) gevanden wardt door:

t -

~ Wp*xip
p=l

waarbij de W~ de geschatte gewichten zijn die een bepaald individu toekent aan de ver-
schillende attributen. Het vectarmodel komt er aldus op neer dat men veronderstelt dat
de anafhankelijke variabelen op interval niveau gemeten zijn.

In het ideaalpuntmodel wordt verandersteld dat een attribuut een optimaal niveau heeft.
De preferentie voor een produkt vertoont een negatieve relatie met de afstand van het
optimale niveau. In farmule:

t —-

Upr~i = -- - Fp [W~ (X~~Y~)2]
p=l

waarbij Y~ bet ideale niveau is van attribuut p, voor bet individu. Dit betekent dat hoe
dichter een pradukt bij bet ideaalpunt ligt, voar elk attribuut, hoe meer het wordt
geprefereerd. l-lierbij gaat men er in feite van uit dat de variabelen minirmial op interval
niveau gemeten zijn. Tevens wordt een specifieke kwadratische functionele varm
tussen nut en attribuutniveau verondersteld. Deze specificatie kan alleen met bebulp
van PREEMAP en LINMAP warden verkregen, niet met behulp van ADDALS (waar-
bij wel een nominale aptie aanwezig is).

Hoewel er zeker attributen te vinden zijn waarbij de relatie tussen nut en attribuut-
niveau gemadelleerd kan warden door middel van bet ideaalpuntmodel, is het niet erg
waarschijnlijk dat alle (relevante) attributen van een bepaalde produktklasse volgens dit
model aan nut gerelateerd zijn.
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De meest fiexibele relatie tussen nut en bet niveau van een attribuut wordt in het deel-
waardenmodel (part-worth function model)mogelijk gemaakt. In formute:

Uprod X Fp(X~p)
p= I

waarbij F~ een functie is die de deelutiliteiten (deelwaarden) van de verschillende ni-
veaus aangeeft van attribuut p. Hier veronderstelt men dat de anafhankelijke variabelen
nominaal gemeten zijn. Dat wil zeggen dat variabelen als nominaal apgevat warden,
zelfs wanneer ze op interval niveau gemeten zijn. Zie voor een visuele weergave van de
verschillende modellen Green & Srinivasan (1978) en Wierenga & Van Raaij (1987).

Het deelwaardenmodel is aantrekkelijk omdat bet toekennen van deelutiliteiten niet ge-
banden is aan restricties, zoals bij het vectormodel (lineaire restricties) en het ideaal-
puntmadel (palynome restricties). Deze gratere flexibiliteit gnat echter ten koste van
het aantal vrijbeidsgraden. Er moeten met andere woarden meer parameters geschat
warden dan in bet vectormodel (wanneer er meer dan twee niveaus zijn voar een
attribuut) en bet ideaalpuntmadel5 (wanneer er meer dan drie niveaus zijn), hetgeen ten
koste gaat van de betrouwbaarbeid waarmee de parameters geschat warden. Het pro-
bleem is echter dat we zelden een situatie tegenkamen waarbij alle attributen volgens
bet vectormodel of bet ideaalpunt model gemadelleerd zouden moeten warden. De
aplossing zau kunnen bestaan in bet specificeren van een gemengd model (Carroll,
1972). Hierbij warden de kenmerken van de drie moclellen gecombineerd (zie oak
Green & Srinivasan, 1978), en wordt de specificatie voor elk attribuut apart gekozen.

Noch bet vectormodel noch bet ideaalpuntmodel lijkt veel gebruikt te warden in cam-
merci~le toepassingen. Dit geldt oak voor bet gemengde model van Carroll (1972). Zo-
lang bet aantal niveaus per attribuut niet al te groat is, is bet verlies in vrijbeidsgraden
beperkt, wanneer de flexibele deelwaardenspecificatie wordt gebruikt. Het deelwaar-
denmadel is duidelijk de meest gebruikte specificatie. Opmerkelijk is dat er zelden
getracht wordt respondent oordelen te betrekken bij de identificatie van de meest aan-
nemelijke modelspecificatie. Toch zijn er vaak goede redenen, bijvoarbeeld met be-
trekking tat bet aptimaliseren van predictieve validiteit, am alternatieve modelspecifi-
caties te toetsen (Krishnamurtbi &Wittink, 1990).

In bet deelwaarden model kunnen de deelutiliteiten (niveau-kwantiftcaties) zadanig ge-
schat warden dat deze niet avereen kamen met de a priori verwachtingen. Dit kan een
nadeel vormen. Bijvoorbeeld wanneer bij bet attribuut prijs gecanstateerd wordt dat bet
nut toeneemt voar bogere prijzen. Voor alle paren van prijsniveaus moet immers gel-
den dat wanneer bet prijsniveau daalt, bet ontleende nut toeneemt (gegeven dat alle
andere attributen constant gehouden warden). Wanneer cut niet apgaat voarde geschat-
te parameters zijn er twee mogelijke redenen:

I. Respondenten bebben impliciet bij prijsveranderingen, veranderingen in andere at-
tributen meegenamen. In dit geval zijn de resultaten niet te interpreteren.

2. De resultaten zijn bet gevolg van een niet-systematiscbe faut In dat geval zau bet
effect bij geaggregeerde resultaten moeten verdwijnen.
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Wanneer het bavenstaande probleem zich voordoet is bet aan te bevelen am a priori
kwantificatiesbp te leggen ats restricties aan de aplossing. In ADDALS (Dc Leeuw,
Young & Takane, 1977) en LINMAP (Srinivasan & Shocker, 1973) is dit magelijk.
Daamaast kunnen er, indirect, oak restricties apgelegd warden met behulp van de
OLS-procedure, door gebruik te maken van continue functies zoals in bet vectormodet.

Het opnemen van interactie-te,~men
Indien het additieve model niet tat een acceptabele fit leidt, stellen wij voor, in eerste
instantie, het opnemen van interactietermen te overwegen. De magelijkheid am interac-
ties op te nemen hangt echter af van het experimentele design. In veel gevallen houdt
het fractioaele factori~te design alleen rekening met haofdeffecten. Eea andere moge-
lijkheid bestaat er in dat altematieve madelspecificaties (additief, distributief, dual-dis-
tributief, en milItiplicatief) in overweging warden genomen. Ideaal ges7proken zau men
in bet experimentele design het vergelijken van altematieve madelspecificaties moeten
averwegen. Met name in die gevallen waar bet additieve model niet gond in staat is am
de waargenomen preferentie mangordeningen te modelleren~ dient een dergelijke aver-
weging plaats te vinden6.

In de meeste cammerci~le toepassingen Wordt op bet niveau van de individuele can-
sument verondersteld dat er geen interactie tussen de attributen is. Op groepsniveau te
schatten modellen hebben vaak wel attribuut interacties (Louviere, 1989). Het is dan
echter onduidelijk in welke mate deze, op individueel niveau niet toegelaten, gevanden
interacties op groepsniveau bet gevolg zijn van de beterogeniteit tussen respandenten,
met betrekking tat de hoafdeffecten van de attributen.

Het is am twee redenen erg anwaarschijntijk dat er interactie-effecten gevanden war-
den:

I. De meeste studies hebben betrekking op ten minste zes attributen. Het is al moeilijk
voar respalidenten am ap consistente wijze zoveel attributen bij te houden in termen
van haofdeffecten, laat staan in termen-van interactie-effecten.

2. Dc designs die gebruikt warden kunnen geen of slechts een beperkt aantal interactie-
effecten aan.

Identificatie va~i bet keuzeproces
Identificatie van het keuzepraces is cen beiangrijk aspect van averwegThg in de model-
specificatie. Met betrekking tat bet keuzeproces wardt er in de modelspecificatie vaak
van uit gegnan dat de keuze-beslissing in ~n stap plaatsvindt (zgn. ~ane-stagedecision
making’). Impliciet wordt daarbij aangenamen dat alle in de studie opgenomen attribu-
ten een gelijke ral spelen, en alleen in de sterkte van bun effect op preferentie van elkaar
verscbillen. Het is echter denkbaar dat patentinle cansumenten eerst cen aantal alter-
natieven uitsluiten van averweging op grand van, bijvoorbeeld, niet acceptabele niveaus
van sammige attributen. Het is daaram aannemelijk dat bet canjuncte_analyse model
vooral valide is in de tweede fase van ecit beslissingsproces, wanneer em al een nantal
alternatievetvge~limineerd is. Deze fase is campensatorisch van aard, betgeen wil
zeggen dat de tekortkamingen op het ene attribuut gecampeffseerd kunnen warden door
supericure waarden op een ander attribuut. Meerdere stadia van bet beslissingsproces
simuhaan modelleren is oak magelijk. Hiervoor verwijzen we naar Srinivasan (1989).
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Individuele analyses versus geaggregeerde analyses
In canjuncte analyse is bet gebruikelijk am iedere respondent apart te analyseren. In de
praktijk betekent dit dat voor alle respondenten betzelfde model gespecificeerd wordt
(bijv. bet deelwaarden model), maar dat de parameterschattingen per respondent kun-
nen verscbillen. Wittink & Montgomery (1979) vergeleken individueel geschatte ma-
dellen met modellen waarin een substanti~le mate van parameterbamogeniteit wordt
aangenamen. De empirische vergelijking tussen deze altematieve aannamen aver
respandent-heterageniteit, in termen van predictieve validiteit, lijken gunstig uit te
vallen voor de individueel geschatte modellen.

De beslissing am op individueel niveau te gaan analyseren beeft uiteraard gevalgen
voor bet aantal oardelen (judgments) dat per respondent nodig is. Het aantal oordelen
moet namelijk grater zijil dan bet aantal te schatten parameters. Oak bet opnemen van
een interactie-term in bet model beeft tat gevolg dat er relatief meer datapunten nodig
zijn.

Modeilen met meerdere afhankeli]ke variabelen
DeSarbo, Carroll, Lehmann & O’Sbaugbnessy (1982) presenteren een model en alga-
ritme waarin bet mogelijk is am meerdere afhankelijke variabelen simultaan op te
nemen. Methodalogisch gezien wordt bet nu magelijk am simultaan zowel preferentie
als, bijvoorbeeld, koopgeneigdheid (intention-to-buy) mee te nemen in de analyse. De
metbode is echter alleen voor bet metriscbe geval uitgewerkt, dat wil zeggen dat aange-
namen wordt dat de afhankelijke variabelen op interval niveau gemeten zijn. Doordat
de dataverzameling bij conjuncte analyse vaak al problematisch is in bet geval van
afhankelijke variabele, lijkt ons vooralsnog de praktische taepasbaarheid van de me-
thode gering. Daamaast kunnen zicb interpretatie prablemen voordoen.

3.2 Dataverzameling

Beslissingen met betrekking tot de dataverzameling kunnen niet los gezien warden van
andere aspecten van een canjuncte analyse studie. Naast averwegingen inzake bet aan-
tal attributen, bet aantal niveaus, en bet type produkt kunnen oak elementen uit de
modelspecificatie een rol spelen. In deze paragraafbespreken we acbtereenvolgens kort
de traditionele metboden van dataverzameling (i.c. trade-off metbode en full-profile
metbode) alsmede een aantal nieuwe antwikkelingen (i.c. computergestuurde canjuncte
analyse en ‘telephone-mail-telephone’ interviewing).

In de conjuncte analyse kennen we twee belangrijke data-verzamelingsmetbaden:

I. De trade-offmetbode (Johnson, 1974).
2. Defull-profile metbode (Green & Rao, 1971; Green &Wind, 1975).

Daarnaast is er een aantal variaties mogelijk op bovenstaande twee methoden. Bijvoor-
beeld de methode van paarsgewijze vergelijkingen is in feite een variant van de trade-
offmetbade, wanneer er twee attributen per stimulus gebruikt warden. Wanneer per
stimulus alle attributen gebruikt warden is de metbade van paarsgewijze vergelijkingen
een variant van de full-profile metbode. In de trade-offmetbode wardt de respondent
ecbter, impliciet, gedwongen transitief te antwoorden, terwijl dit bij bet aanbieden van
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paarsgewijze vergelijkingen getoetst kan warden (Currim, Weinberg &Wittink, 1981).
Varianten van defull-profile metbade anderscbeiden zich met name in de wijze waarop
de stimuli warden aangeboden (bijv. verbaal, pictaricel). Oak de nieuwere ontwikkelin-
gen, zoals bijvoorbeeld adaptive conjoint analysis (ACA) van Johnson (1987), zijn in
feite varianten van de bovenstaande twee metboden. Het ACA-systeem maakt daarbij
additianeel nag gebruik van wenselijkbeidsaordelen en belangrijkbeid oordelen.

Dc trade-offmetbode
In de trade-off methode, of de metbode van paarsgewijze eambinaties van attributen
Van Raaij (1978), moeten respondenten twee factoren (attributen) tegelijk in bescbou-
wing nemen. Er wordt aan de respondent een zagenaamde trade-offmatrix aangeba-
den, en de respondent wordt gevraagd van de verscbillende combinaties aan te geven in
welke volgarde deze warden geprefereerd. Bij de uitvoering van deze methode kan
men kiezen tussen twee apties. In de eerste aptie krijgen respondenten alle magelijke
paren van attributen aangeboden in de varm van trade-off matrices. Dit betekent dat de
respondent, gegeven n attributen, n(n-l)/2 matrices maet ihvullen. Als tweede optie
kan oak een subset van alle magelijke attribuutparen warden aangeboden. leder attn-
buut moet dan tenminste eenmaal in een trade-off matrix voor komen. We noemen
deze subset de ‘minimal set’. Criteria kunnen gespecificeerd warden am te bepalen hoe
groat de subset moet zijn am de resultaten simultaan te kunnen vergelijken tussen alle
attributen.

Als belangrijkste nadelen van de trade-off metbode noemen Green & Srinivasan
(1978):

I. Door twee factoren tegelijk aan te bieden doet men concessies aan de realiteit.
2. Het is vaak anduidelijk wat de respondenten aannemen aver de avenge n-2 factoren.
Respondenten warden geYnstrueerd am deze resterende factoren in gedachten con-
stant te bouden.

3. Er kunnen antwoordtendenties voarkomen. Respondenten kunnen bijvaorbeeld
geneigd zijn volgens een patroan te antwoorden (‘patterned responses’), dat niet
avereenkomt met de wijze waarop zij de afweging tussen attributen maken in de
werkelijke keuze situatie.

4. De trade-offmethode is niet gescbikt voor bet aanbieden van afbeeldingen.

Het derde nadeel kan warden vermeden door respandenten de alternatieven te laten
kiezen aan de band van paren van cambinaties (‘method of paired comparison’). De
matrices moeten dan ecbter een bescheiden aantal cellen bevatten. Wanneer we bij-
voorbeeld een 2x3 matrix hebben, waarvan de preferentievolgordes van de afzonderlij-
ke attributen bekend zijn (bijv. prijs), dan zijn er maximaal drie paarsgewijze vergelij-
kingen (paired comparisons) nodig am de rangorde van de zes alternatieven vast te
stellen (Currim,Weinberg & Wittink, 198 i)~ De kans dat bet tweede nadeet de resulta-
ten verstoart kan alleen door een zeer duidelijke instructie warden geminimaliseerd. De
mate waarin bet eerste nadeel de resultaten verstoart kunnen we nagaan -door de predic-
tieve validiteit met betrekking tot re~le praduktkeuzes na te gaan.

Dcfull-profile ufethode
De incest populaire van de traditionele methoden, is op dit moment de full-profile
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metbode. In de full-profile methode krijgen respondenten ‘complete’ praduktbeschrij-
vingen aangeboden. Deze produktbescbrijvingen warden vaak aangeboden in de vorm
van kaarten (‘sample stimulus cards’) waarop alle attributen vermeld staan. Voor elk
attribuut is een niveau gespecificeerd. De respondent moet alle aangeboden pradukt-
beschrijvingen in volgorde van meest naar minst geprefereerd plaatsen. Oak kan de
respondenten gevraagd warden voor elke produktbescbrijving de preferentie of een
intention-to-buy aan te geven op een meetschaal. De produktbeschrijvingen warden
veelal gekozen op basis van een fractioneel factarieel design, zodat tenminste alle
boofdeffecten artbogonaal gescbat kunnen warden (zie onder andere Steenkamp, 1985;
Maas & Van der Kloot, 1986).

De in deze metbode gebruikte produktbeschrijvingen benaderen de werkelijke keuze-
situatie meer dan bij de trade-off metbode bet geval is. De taak kan voor de respondent
nag realistiscber warden gemaakt door gebruik te maken van een cambinatie van pic-
tari~le en verbale bescbrijvingen (zie onder andere Page & Rosenbaum, 1987).

Als belangrijkste nadeel van de full-profile metbode geldt bet gevaar van te veel attn-
buten op een kaart (‘information overload’). Hierdoar kan de respondent in verleiding
komen am de variaties in de minder belangrijke attnibuten te negeren. Het is daarom
aan te bevelen am maximaal zes attributen per bescbrijving aan te bieden. Wanneer bet
toch noodzakelijk is am meer dan zes attributen in de studie te betrekken wordt bet ge-
bruik van, biema te bespreken, bridging-type factoren aangeraden (zie voar een be-
schrijving Green & Srinivasan, 1978; zie voor een illustratie Hopkins, Larreche &
Massy, 1977). Een ander nadeel is dat de volgarde van de attributen op de kaarten in-
vloed heeftop de aandacbt die respondenten geven aan de verscbillende attributen. Tot
slat kan, wanneer bet aantal profielen te groat wardt voar respondenten am te verwer-
ken, gebruik warden gemaakt van de eerder genoemde fractionele factarinle designs
(zie Steenkamp, 1985).

De full-profile methode en trade-off methode zijn in een aantal studies met elkaar
vergeleken. Montgomery, Wittink, &Glaze (1977) vonden een hogere predictieve vali-
diteit voor de trade-offmetbode. Alpert, Betak & Golden (1978) vonden dat de good-
ness-of-fit beter was bij de trade-off methode dan bij de full-profile metbode. Jam,
Acito, Malborta & Mahajan (1978) daarentegen vonden voar beide methaden dezelfde
mate van kruisvaliditeit. Daarnaast vonden Oppedijk van Veen & Beazley (1977) ver-
gelijkbare utiliteits-schattingen voor beide metboden.

Eerder werd reeds aangegeven dat bij een groat aantal attributen bet gebruik van ‘brid-
ging-type’ factaren aan te raden is. Hierbij warden groepen van praduktbeschrij-
vingskaarten gevormd (‘card decks’) zodanig dat de bridging-type factaren binnen elk
card-deck voarkomen. Het is ecbter van belang, met name wanneer bet aantal attributen
toeneemt, dat de dataverzamelingsprocedure zoveel mogelijk lijkt op de werkelijke
keuzesituatie. Een meerstaps dataverzamelingspracedure is bijvoorbeeld te prefereren
wanneer consumenten in de praktijk oak meerdere stadia doorlapen. Met name van-
wege de moeilijkbeden voor respondenten, wanneer deze geconfronteerd warden met
een groat aantal attributen, zijn recentelijk metboden antwikkeld am data te verzame-
len gebruikmakend van ‘self explicated judgments’. Dit kan op verschillende wijze ge-
stalte krijgen (zie onder andere Van der Lans & Heiser, 1990). In de eerste plaats kan
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men gebruik maken van bet adaptive conjoint analysis (ACA) systeem van Johnson
(1987). In de tweede plaats is bet magelijk am met self-explicatedmodellen te werken.
Deze zijn campasitianeel van aard en conceptueel gelijk aan de verwachte waarde atti-
tude modellen (Wilkie & Pessemier; 1973). In de derde plaats is bet mogelijk am ge-
bruik te maken van bybride modellen. We zullen deze drie magelijkbeden hieronder
kort bespreken.

ACA, self-expl[Jted modellen en bybride niodellen. --

In Bradley, Kraes & Vag~1s (1989) warde{een aantal antwikkelingen van computer-
gestuurde canjuncte analyse gescbetst, en er warden twee pakketten, ACA en MINT,
met elkaar vergeleken. Oak Herman (1988) bespreekt een aantal camputerpakketten
voor conjuncte analyse, zoals Brettan-Clark’s conjoint designer, conjoint analyzer, etc.
In dit artikel gaan we slecbts in op bet ACA-systeem van Johnson (1987), amdat dit
programma oak een enigszins tbeoretiscbe verwantschap beeft met de daama te be-
spreken self-explicated modellen en hybride modellen. Adaptieve conjuncte analyse, op
de markt gebracbt door Sawtooth Software, verzamelt camputergestuurd (interactief)
preferentiedata. Het ACA-systeem is uniek in de zin dat bet programn-ta zawel data
verzamelt als analyseert. Johnson (1987) geeft aan dat door de interactie met de com-
puter de betrakkenbeid van de respondent bij de taak vergroat wardt. De procedure van
Johnson is recentelijk kritisch gevalueerd door Green, Krieger & Agarwal (1991). Zie
voor een antwoord op deze kritiscbe evaluatie Johnson (1991).

De anderzoeker, en oak bet management, zal vaak geYnteresseerd zijn ineen groat aan-
tat attributen met mogelijkerwijs veel niveaus. Consumenten§aan de andere kant kun-
nen een aantal attributen, of niveaus van attributen erg anbelangrijk vinden. Uitgaande
van deze gedacbte kan men bet interview~gaan aanpassen nan de individuele con-
sument. Op dit uitgangspunt is bet ACA-systeem gebaseerd. We lichten dit toe aan de
band van de stappen die in bet ACA-interview plaatsvinden:

STAP 1: Evaluatie vanniet-acceptabele niveaus.
De respondent krijgt bier de mogelijkheid am die niveaus te elimineren die bij of zij
ondergeen enkele voorwaarde acceptabel vindt.

STAP 2: Preferehiie-rangordening.
In deze stap moet de respondent de resterende niveaus per attribuut rangordenen naar
voorkeur.

STAP 3: In deze stap vindt de keuze van de, voor de respondent meest relevante ni-
venus plaats. Dc respondent wordt gevraagd de vijf niveaus aan te geven die bet beste
de groep niveaus definieert die bij de uiteindelijke keuze een ral zal spelen.

STAP4: Attribuut belangrijkbeid.
In deze stap woTdt naar de belangrijkbeid van de attributen gevraagd, voor nauwkeurig
gedefinieerde verscbillen tussen attribuutniveaus. Er wordt bierbij gebruik gemaakt van
een vierpuntsscbaal.

STAP 5: Paarsgewijze vergelijkingen.
In deze stap wordt een aantal paarsgewijze vergelijkingen gepresenteerd, die mdi-
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viduecl bepaald warden, en waarbij steeds gebruik wcrdt gemaakt van infarmatie die
de respondent reeds eerder gegeven beeft. De respondent krijgt twee praduktbescbrij-
vingen te zien, en moet aangeven welk produkt bij/zij in welke mate prefereert boven
bet andere pradukt (zgn. graded paired comparison).

In de selfexplicated benadering moet de respondent eerst de niveaus van de attributen
scoren op een wenselijkbeidsscbaal. Vervolgens moet de relatieve belangrijkbeid van
de attributen aangegeven warden, door 100 punten te verdelen aver de attributen. Ver-
volgens warden de part-wortbs verkregen door de belangrijkbeidsgewicbten te ver-
menigvuldigen met de wenselijkbeidsscores. Dit basis idee kan ecbter op verscbillende
manieren geYmplementeerd warden (zie Huber, 1974; Wright & Kriewall, 1980; Green,
Goldberg &Montemayor, 1981; Leigh, MacKay & Summers, 1984; Srinivasan, 1988).
Voor een aantal nadelen van deze benadering verwijzen we naar Green & Srinivasan
(1989). De self-explicated benadering is in een aantal studies vergeleken met tradi-
tianele canjuncte analyse. Green, Goldberg & Wiley (1982), Cattin, Hermet & Pioche
(1982), en Akaab & Korgoankar (1983) vonden alle een kleinere kruisvaliditeit voor de
self-explicated benadering, dan voor traditianele full-profile canjuncte analyse. Wright
& Kriewall (1980) en Leigh, MacKay & Summers (1984) vanden ecbter een gratere
predictieve validiteit voar de self-explicated benadering dan voor de full-profile can-
juncte analyse. Green & Srinivasan (1989) geven als magelijke verkiaring, voor de
divergente resultaten van de twee anderzoekreeksen, bet valgorde effect wat in beide
series experimenten een ral kan bebben gespeeld. Srinivasan (1988) vond bij een
vergelijking tussen zijn self-explicated benadering en een vergelijkbare trade-off ana-
lyse geen significante verschillen.

Hybride madellen (Green, Goldberg & Mantemayor, 1981), enigszins vergelijkbaar
met ACA, zijn een cambinatie van canjuncte modellen en self-explicatedmodellen. De
self-explicated data warden gebruikt am een voarlapige set van part-wortbs te krijgen.
Daamaast wordt iedere respondent gecanfranteerd met een beperkt aantalfull-profiles.
Hybride modellen zijn expliciet ontwikkeld am de dataverzamelingstaak eenvaudiger
te maken. Door gebruik te maken van self-explicated data kan volstaan warden met
minder full-profiles. Dit kleinere aantal profielen wordt getrakken uit een veel grater
master design, zadanig dat op bet marktsegment niveau iedere stimulus in bet master
design een keer ge~valueerd is door een subset van de respandenten.

In de reeds eerder genoemde studies van Green, Goldberg & Wiley (1982), Cattin,
Hermet & Pioche (1982) en Akaab & Korgoankar (1983) werden oak bybride model-
len vergeleken met defull profile canjuncte analyse. De kruisvaliditeit viel in de laatste
twee studies beteruit voor conjuncte analyse. Vergeleken met de self-explicatedbena-
dering lieten de bybride modellen in twee gevallen betere resultatenzien.

Het telefoon-post-telefoon interview
Een interessante nieuwe dataverzamelingsmetbode is de telefoan-past-telefoon proce-
dure. Het contact met de respondent wardt telefoniscb gelegd, door ad random num-
mers te draaien of door middel van een steekproef uit apgestelde lijsten met telefoon-
nummers. Het interviewmateriaal, zoals de vragenlijst en de stimuluskaarten, warden
per past toegestuurd. Daarna vindt, valgens afspraak, lie dataverzameling telefaniscb
plaats. Mogelijke voardelen van deze metbode zijn (Green & Srinivasan, 1989):
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1. Er kan gebruik warden gemaakt van metboden van steekpraeftrekking.

2. De response is vrij hoog(85% tat 90%).

3.3 Schattingsmetboden

De scbattingsnietbaden voor parameters kunnen, volgens Green & Srinivasan (1978),
warden anderverdeeld in drie klassen:

1. Nonmetriscbe metboden. Deze metboden gaan er van uit dat de afbankelijke va-
riabele ordinaal geschaald is (MONANOVA, ADDALS, PREEMAP, LINMAP).

2. Metriscbe methoden. Deze metbaden nemen aan dat de athankelijke variabele op
interval nivean gescbaald is (OLS). --

3. Nonmetrisehe probabilistiscbe methoden. Deze metboden relateren data, verkregen
met bebulp van paarsgewijze vergelijkingen, aan een keuze-waarschijnlijkbeidsmo-
del (LOGIT, PROBIT).

Daarnaast kunnen zoals reeds ii sectie 2.2 aangegeven, scbattingsmethoden onder-
scheiden warden op grand yan de magelijkbeid am wel of niet restricties op te leggen
aan de onafbankelijke parameters.

Tbeoretiscb is voor iedere metbode iets te zeggen. Nonmetriscbe methoden kunnen in
principe aptimaal rekening bouden met bet ordinale karakter van preferenties, maar
bebben, met uitzandering van LINMAP, bet nadeel dat ze tot locale optima kunnen lei-
den. Dit is een van de redenen waarom niet gegarandeerd is dat de nonmetriscbe me-
thode bet per definitie beter doet dan OLS, met ordinale data. De metrische metboden
bebben bet voordeel dat standaardfouten voor de geschatte parameters verkregen war-
den, zodat de mogelijkbeid am te taetsen aanwezig is. LINMAP beeft als voardeel dat
bet tat globale optima leidt, terwijl tevens rekening wordt gebouden met bet ardinale
karakter van de preferenties. LOGIT beeft als voardeel dat bet tot globale maximum-
likelihood schatters leidt. Daarentegen bebben oak deze metboden bun nadelen (zie
biervoor Maas & Van der Kloot, 1986). De vraag is nu: Hoe gedragen deze schat-
tingsmetboden zicb in de praktijk? Deze vraag beeft in een aantal onderzoeken centraal
gestaan.

Wittink & Cattin(198l) bebben in een onderzoek LINMAP, MONANOVA, ANOVA
en LOGIT met elkaar vergeleken. De auteurs concludeerden dat ernauwelijks verscbil-
len waren tussen de metbaden met betrekking tat bun feitelijke prestaties. Daarnaast
bebben oak Hauser & Urban (1977), Hauser & Shugan (1977), Montgomery, Wittink
& Glaze (1977), Fidler & Thampsan(1977), McCullough (1978) verscbillende schat-
tingsmethaden met elkaar vergeleken. Uit al deze studies komt naar voren dat de ver-
schillende scbattingsmethoden zich niet erg van elkaar onderscbeiden met betrekking
tot predictieve validiteit. Op grand van deze resultaten bevelen wij aan am, indien
magelijk, zawel een metriscbe als een niet-metriscbe scbattingsprocedure te gebruiken,
alteen am de robuustbeid van de resultaten te bepalen.

3.4 Betrouwbaarbeid en validiteit

Een belangrijk aspect van de conjuncte analyse is de mate waarin de verkregen resulta-
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ten betrouwbaar en valide zijn. Bateson, Reibstein & Baulding (1987) besteden uitge-
breid aandacbt aan de betangrijke prablemen op dit gebied. Het cammercieel gebruik
van de conjuncte analyse staat of valt met de mate waarin bet model in staat is feitelijke
praduktkeuzes te voorspellen (predictieve validiteit). Het gebruik van de feitelijke pro-
duktkeuze als criterium voar predictieve validiteit kan ecbter een probleem opleveren.
Er zijn namelijk vele factoren, die de uiteindelijke produktkeuze beYnvloeden, ~1aardie
niet opgenomen zijn in bet canjuncte experiment. Wanneer we bet gedrag van de
respondent willen voarspellen moeten we, bijvoarbeeld, weten hoe vaak de persoon
een produkt uit de bewuste produktklasse koapt, van welke altematieven bij/zij zicb
bierbij bewust is, en welke altematieven bescbikbaar zijn voor de respondent. Door bet
bestaan van dit soart problemen beperkt de kwaliteitsmeting van de resultaten zicb
vaak tat bet meten van betrauwbaarheid.

Onderzaek naar de betrauwbaarbeid kan een groat aantal verscbillende vormen aan-
nemen. De betrouwbaarbeid van de resultaten in de tijd is een van de magelijkheden.
Gegeven de keuze die een onderzoeker maakt in een conjuncte analyse (bijv. de keuze
van de dataverzamelingsmetbade, de keuze van de meetschaal van de afbankelijke va-
riabelen) gaat bet er am de mate van samenhang te bepalen tussen twee sets van resul-
taten, verkregen op de tijdstippen Tl en T2. Voar een directe meting van de betrouw-
baarbeid van de preferentie oordelen is bet van belang dat de respandenten op de twee
tijdstippen dezelfde set van stimuli krijgt aangeboden.

Daamaast is bet mogelijk am de betrouwbaarheid te onderzoeken aver de verscbillende
apties, die binnen een keuzemoment magelijk zijn. Bijvoorbeeld de betrauwbaarbeid
van de resultaten aver een aantal dataverzamelingsmetboden, de betrauwbaarbeid van
verscbillende scbattingsmetbaden, etc.. Een ander voorbeeld is de betrouwbaarbeid met
betrekking tot bet gebruik van fractionele factari~le designs. Wanneer we de full-pro-
file methode gebruiken am data te verzamelen, warden meestal fractionele factorinle
designs gebruikt am de stimuli (prafielen) te selecterert. Betrouwbaarbeid beeft in dit
geval betrekking op de cansistentie tussen de belangrijkste conclusies die op basis van
de verscbillende fracties verkregen warden. Altematieve fractionele factarinle designs
moeten bij hoge betrouwbaarheid tat de dezelfde canclusies leiden. Betrouwbaarbeid
beeft in bovenstaand geval betrekking op de parameterscbattingen, en kan niet bere-
kend warden voordat een preferentiemodel en een scbattingsmetbade gekazen zijn.

In wezen kunnen we veronderstellen dat alle keuzes, die in een conjunct analyse expe-
riment gemaakt warden bijdragen aan de betrouwbaarbeid en validiteit van de resulta-
ten. De verscbillende keuzemamenten bebben betrekking ap:

1. Welke attributen moeten we opnemen, en boeveel?
2. Welke niveaus binnen een attribuut moeten we definii~ren en hoeveel?
3. De dataverzamelingsmetbode (bijv. fullprofile, trade-off.
4. a. In geval van de full-profile metbode: Het aantal prafielen volgens een bepaald
fractioneel factorieel design.
b. In geval van de trade-off metbade: Het aantal trade-off matrices (bijv. minimal
set,full set, in-between).

5. De wijze waarap de stimuli gepresenteerd warden (bijv. verbale versus pictori~le
presentaties).
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6. De valgarde waarap de informatie aver de attributen gepresenteerd wardt (bijv. ver-
bale bescbrijvingen op full-profile kaarten).

7. Het middel xvaarmee de data verzameld warden (bijv. per past, telefonisch of in een
persoonlijk interview).

8. De definitie van de afhankelijke variabele (bijv. keuze, preferentie, intention-to-buy).
9. Het meetniveau van de affiankelijke variabele (bijv. rangorde, ratingscale).

Voar een aantal van deze keuzemamentenkunnen we de betrouwbaarbeid bestuderen
op bet niveau Waii de data (m.n. voar de keuzemomenten 5 t/m 9). Voaral wanneer de
onderzoekers geen (gefundeerde) voorkeur bebben voar 6~n van de apties binnen een
keuzemament, is de mate van samenhang tussen de resultaten van de verscbillende
alternatieven van essentieel belang. Wij verwacbten, in bet algemeen, dat tbeoretiscbe
en empiriscbe argumenten de keuze tussen de verscbillende opties bepalen voor alle
items, met uitzandering van items 4,5 en 6. Alternatieve subsets van stimuli (item 4)
moeten tot een boge overeenkomst tussen de resultaten leiden. Reibstein, Bateson &
Baulding (1988) bebben dit anderzocht en vonden een boge, zij bet niet perfecte,
samenbang tussen de resultaten.

Verder zijn er aanwijzigingen dat ongecarreleerde designs, die de voarkeur genieten
vanuit een scbattingsperspectief, tat vergelijkbare resultaten leiden als gecorreleerde
designs, die de voorkeur kunnen genieten aindat ze meerrealistiscb zijn (Green, Helsen
& Shandler, 1988). Gecorreleerde designs zljn vaak realistiscber omdat we vaak te ma-
ken bebben met ‘environmentally correlated attributes’. Wanneer we in dit geval
gebruik maken van angecorreleerde designs, kan dit tat sterk onrealistiscbe stimuli lei-
den, betgeen rnogelijkerwijs een gevaar voor de validiteit van de resultaten oplevert
(Huber & McCann, 1982). Een aantal studies beeft aan dit probleem aandacbt besteed
(Huber & McCann, 1982; DeSarba, Mahajan & Steckel, 1985; Green, Helsen &
Shandler, 198B, T989; en Moore & Holbrook, 1990). Samenv~itend luideFde voarlopi-
ge conclusiesuit deze studies dat de predictieve voordelen van bet gebruik van repre-
sentatieve designs (gecorreleerde designs) vari~ren van matig/bescbeiden tat gebeel
afwezig.

Aan de andere kant zijn er systematische verscbillen gevanden met betrekking tat de
volgorde waarmee de informatie aver attributen werd aangebaden (Johnson, 1981).
Indien dus kennis ontbreekt aver de wijze wanrap cansumenten de attributen ordenen
bij de vergelijking tussen de alternatieven, dan is bet randomiseren van de valgarde
waarin de attributen aangeboden warden aan te raden. Bijvoorbeeld door verscbillende
attribuut ordeningen te gebruiken voar ad random geselecteerde subgroepen van res-
pondenten.

Uit bet bovenstaande blijkt dat betrouwbaarheid betrekking beeft op een of andere
vorm van samenbang. Wanneer we bijvoorbeeld uitgaan van interval gescbaalde para-
meterscbattingen kunnen we als assaciatiemaat Pearsons’s earrelatie ca~ffici~nt ge-
bruiken. Reibstein, Batesan & Boulding (1988) kazeri in een empiriscb onderzoek
ecbter voar de alphaco~ffici~nt (zie ander). In deze studie werden zowel de stimulus set
(item 4) als de attribuutset (item I) gemanipuleerd. In bun studie is alpha de kans op
bet steekproef resultaat, ervan uitgaande dat de werkelijke avereenkomst tussen twee
parameter vectoren perfect is. Voor iedere associatiemaat geldt: hoe boger de waarde,
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hoe hager de betrouwbaarbeid. Voor zawel de alpba-ca~ffici~nt als de correlatie-co~ffi-
ci~nt kan dit laatste punt een probleem varmen. Correlatie is een maat voor cansistentie
die afhankelijk is van de mate van variantie in beide variabelen (i.c. parameter vec-
taren). Hoe boger bijvaarbeeld de ware variantie is, hoe boger oak de verwacbte corre-
latie is, gegeven gelijke foutenvarianties. De alpbaco~fficinnt, aan de ander kant wordt
beYnvloed door de steekproeffout van de parametersehattingen. Hoe grater de steek-
proeffout, hoe boger de verwacbte waarde van alpba is, ceteris paribus. Zie voar een
gedetailleerde bespreking van bavengenoemde problemen Wittink, Reibstein, Baul-
ding, Batesan, en Walsh (1989).

Voor een aantal van de items die we baven genoemd hebben, met name items 2 en 6, is
niet geprobeerd de betrauwbaarbeid tussen verscbillende opties te bepalen. De aan-
dacbt beeft zich daarentegen gericht op de vraag of de resultaten significant verscbillen
onder de verscbillende apties. Za levert bijvoorbeeld bet in een andere valgorde aan-
bieden van de attributen significant verscbillende resultaten op. Oak is gebleken dat bet
aantal niveaus binnen een attribuut de canclusie met betrekking tat de (relatieve) belang-
rijkbeid van attributen kan beYnvlaeden (Cumin, Weinberg en Wittink, 1981; Wittink,
Krishnamurtbi, en Nutter; 1982). Deze systematiscbe effecten zijn gevonden voor drie
dataverzamelingsmetboden, rangarde en ‘ratingscale’ data, en vijfpraduktklassen (Wit-
tink, Krisbnamurthi en Reibstein; 1990). Zie voor een gedetailleerde discussie van deze
resultaten, alsinede mogelijke oplassingen van bet probleem Wittink (1990).

Om nu de invloed van de verschillende bronnen van anbetrauwbaarheid te meten be-
schauwen we bet volgende. Voor iedere bran van anbetrauwbaarbeid kunnen we een
foutenvariantie random de ware parameterwaarde veronderstellen. Op deze manier kun-
nen we de totale foutenvariantie, bijv., opgebouwd zien uit, op blz. 233-234 genaemde
negen companenten. Op bet niveau van de individuele respondent is de waargenomen
parameterscbatting (0) gelijk aan de ‘ware’ parameterwaarde (T) plus een foutencampa-
nent (E) die bet gevalg is van de verscbillende onbetrouwbaarbeidsbrannen. In formule:

O=T+E

Wanneer de foutenbrannen random en anafbankelijk van elkaar zijn, dan beeft de totale
fout (B) een verwacbte waarde van nul, en een variantie die gelijk is aan de sam van de
verschillende variantie camponenten. Uit bet vaargaande mogen we dan concluderen
dat de variabiliteit van de parameterschattingen redelijk groat kan zijn op bet indivi-
duele niveau.
Resultaten zijn ecbter vaak bedoeld als bulp voor bet management bij bet voorspellen
op een geaggregeerd niveau. Voar resultaten op geaggregeerd niveau is bet dan van
belang of de verscbillende foutenbronnen gecorreleerci zijn overde individuele respan-
denten. Wanneer de verscbillende foutenbronnen niet gecarreleerd zijn aver de ver-
schillende respondenten, middelen deze fauten zich tegen elkaar uit. Met andere woor-
den, als de anbetrauwbaarbeid, op bet individuele niveau bet gevolg is van eenof meer
random fouten brannen, betekent dit dat op bet geaggregeerde niveau de onbetrouw-
baarbeid erg klein kan warden gemaakt door bet aantal respandenten te vergraten.
Systematiscbe fouten bebben deze eigenscbap ecbter niet. Wanneer er dus geen duide-
lijke en gefundeerde voarkeur is voar een bepaalde aptie, is bet verstandig am de ver-
schillende apties random te gebruiken aver de verscbillende respandenten.
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Samenvattend kunnen we concluderen dat informatie aver conjuncte analyse resultaten
waardevol is. De boge mate van populariteit en de vele cammerci~le toepassingen lij-
ken indicaties te vormen voar de betrouwbaarbeid en validiteit van de metbode. Er is
ecbter weinig kennis voorbanden met betrekking tat de feitelijke prestaties van de me-
thode.

Het gebruik van canjuncte analyse kan nag aanzienlijk toenemen wanneer we kunnen
aantonen dat de resultaten van de metbode beter zijn dan van andere methoden van
marktonderzoek. Verder is bet van belang dat we uitspraken kunnen daen aver de ge-
scbiktbeid van bepaalde varmen van canjuncte analyse met betrekking tat de verscbil-
lende toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn:

1. Het evalueren van de keuze am een bestaand produkt aan te-passen.
2. Het introduceren van een produkt-lijn uitbreiding.
3. Het veranderen van de prijsstelling van een produkt.

Vaak wardt de acceptatiegraad van canjuncte resultaten bepaald op grand van face-
validiteit. Gezien bet grate aantal toepassingen Iijkt aan dit criterium valdaan te
zijn. Het probleem bij deze maat voar validiteit is ecbter dat een groat aantal mage-
lijke aplassingen acceptabel kunnen zijn. Bovendien kunnen onverwacbte resultaten
a pasteriari verklaard warden. Een enigszins betere methode is am de resultaten
te koppelen aan socio-ecanomiscbe en/of demografiscbe variabelen. Zo kan men bij-
voorbeeld verwacbten dat de relatieve belangrijkbeid van prijs grater zal zijn
voor de respondenten met een laag inkomen (zie a.a. Cumin, Weinberg en Wittink,
1981). Een dergelijke interpretatie gaat er van uit dat respondenten de prijs uitslui-
tend apvatten als kosten. In de praktijk koint bet echter vaak voor dat responden-
ten impliciet kwaliteitsverscbillen meenemen, met name wanneer de prijsverschillen
groat zijn en ~6ii~migeprafielen onrealistiscb zijn (zie Page & Rosenbaum, 1987; en
Wittink, 1989): -

Wij bevelen aan am de resultaten van iedere commercieel onderzoek te gebruiken am
de bestaande marktaandelen te reproduceren. Zoals we reeds eerderaangegeven bebben
is bet niet erg waarscbijnlijk dat we dit kunnen doen zonder de resultaten aan te passen.
Het aanpassen kan gebeuren door verscbillen in distributie en bewustzijn van alter-
natieven mee te nemen, ideaal op bet niveau van de individuele respondent.

Daarnaast zijn wellicbt aanpassingen nodig met betrekking tot systematiscbe ver-
schillen tussen de steekproef en de doelmarkt. Deze systematiscbe verscbillen zijn zeer
waarscbijnlijk aanwezig omdat respandenten meestal niet ad random gekozen warden.
In bet geval van vaak gekacbte produkten en diensten kunnen respondenten wellicbt
gewogen warden op basis van bun aankoop- of gebruiksfrequentie. Voor duurzame
cansumptiegoederen kunnen we respandenten wegen op basis van de kans dat een
bepaald produkt in een bepaalde periode gekacbt gaat warden. Deze tijdsperiade kan
bet verleden representeren, wanneer we actuele marktaandelen willen voarspellen, en
de toekomst wanneer we toekamstige marktaandelen willen voorspellen, onder ver-
schillende scenario’s.

Gegeven bet feit dat de meeste cammerci~le toepassingen betrekking bebben op geag-
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gregeerde maten zoals marktaandelen is bet duidelijk dat fauten in bet voorspellen van
gedrag niet uitmaken zalang ze tegen elkaar wegvallen (i.e. random zijn). Systema-
tiscbe fouten dienen natuurlijk vernieden te worden. Daamaast is bet aan de onderzoe-
ker am bet type en aantal respondenten zodanig te kiezen, dat de resultaten prajecteer-
baar zijn op de doelgroep.

Hoewel bet nuttig is am aan te tonen dat conjuncte resultaten in staat zijn am bestaande
marktaandelen te reproduceren, is dit geen garantie dat voarspellingen met betrekking
tat aangepaste (bijvaarbeeld nieuwe) pradukten juist zullen zijn. Daarvaor is bet be-
langrijk dat de gewichten, beharende bij de criteria op grand waarvan de cansument
een altematief kiest, niet veranderen tussen bet moment van dataverzameling en bet
moment van aankoap. Dergelijke veranderingen kunnen plaatsvinden als gevolg van
economiscbe veranderingen of veranderingen in de cancurrentiestructuur. Verder is bet
mogelijk dat, wanneer consumenten nieuwe situaties niet onathankelijk van elkaar
benaderen, mond-tot-mond cammunicatie conjunct gebaseerde voorspellingen ver-
stoort.

Er zijn slecbts weinig studies die de predictieve validiteit van canjuncte resultaten be-
paald hebben, met betrekking tat de feitelijke praduktkeuzes. Zowel Wittink & Mont-
gomery (1979) als Wright & Kriewall (1980) hebben deze predictieve validiteit ander-
zacbt op bet individuele niveau. Dit is voaral van belang wanneer de verschillende
altematieven sterk individueel zijn, zoals bijvaarbeelcl de keuze van een baan. Srini-
vasan (1988) onderzocbt, analoag aan Wittink & Montgomery (1979), de predictieve
validiteit van zijn ‘self-explicated’ benadering.

Het anderscbeid tussen predictieve validiteit, bepaald op bet individuele niveau en op
bet geaggregeerde niveau, is van belang (Hagerty, 1986). Wanneer we ap bet indivi-
duele nivean tussen alternatieve madelspecificaties willen kiezen, kunnen we, in princi-
pe, canventionele statistiscbe taetsen gebruiken7. De keuze valt dan meestal op een-
voudige modellen, vooral wanneer we als criterium, op bet individuele niveau, de
verwacbtte predictieve validiteit gebruiken.

Wanneer alternatieve modelspecificaties met elkaar vergeleken warden in termen van
verwacbtte geaggregeerde predictieve validiteit, laat Hagerty (1986) zien dat de nauw-
keurigheid van marktaandeelvoarspellingen nauwelijks verlaagt wardt als er niet-be-
staande interacties in bet model warden apgenamen. Het gebruik van modellen, die
complexer zijn dan bet eenvaudige part-worth model dient overwogen te warden. Ken-
nis en begrip van marketing fenomenen kan sterk verbeterd warden wanneer we er in
slagen de redenen te acbterbalen waaram onderzoekers niet in staat zijn geweest am in-
teracties te identificeren op het niveau van de individuele respondent.

3.5 Samenvatting van resultaten en keuzesimulatoren

Edn van de eerste toepassingen van de canjuncte analyse bad betrekking op anderzoek
naar de belangrijkbeid van attributen. De aandacbt ging voaral uit naar de bijdrage van
ieder attribuut in bet verklaren van de preferentie voor de stimuli. Deze bijdrage wardt
uitgedrukt in termen van bet verschil in utiliteit (i.e. part-worths) tussen bet beste en
bet slecbtste niveau van ieder attribuut. Dit noemen we de belangrijkheid van een
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attribuut. Om de interpretatie te vergemakkelijken warden deze indices voar belang-
rijkbeid vaak genarmaliseerd.

Gegeven bet feit dat bet gebruikelijk is am de parameters apart te schatten voar iedere
respondent, bestaan er twee basis apties am de resultaten samen te vatten op bet niveau
van de totale markt of segment. Een aptie is am bet gemiddelde van de relatieve be-
langrijkbeden te_berekenen over de respandenten. Een andere aptie is am de gemid-
delde parameterscbattingen te berekenen, en op basis daarvan de relatieve belangrijk-
beid van de attributen te bepalen. Het is in bet algemeen beter am voorde eerste aptie
te kiezen. De reden biervoar is dat deze gemiddelde belangrijkbeden een betere mdi-
catie vormen voor de gemiddelde bijdrage aan de voorkeuren van de respondent. Aan
de andere kant warden, wanneer belangrijkbeden warden berekend op grand van ge-
middelde part-worths, juist die attributen bevoardeeld waarvaor alle respandenten ten
minste dezelfde preferentie rangordening van niveaus bebben. Bescbouw bijvoorbeeld
een produkt als televisie met de attributen: beelddiameter en prijs. We magen van de
respondenten verwacbten dat zij lagere prijzen prefereren7 Kleinere beeldscbermen
kunnen ecbter geprefereerd warden boven grotere als gevolg van, bijvoarbeeld, ruim-
tegebrek. Stel dat er twee niveaus gebruikt warden voor beelddiameter, en dat evenveel
respondenten voorkeur bebben voar bet grate als voar bet kleine scherm. Het is dan
mogelijk dat de gemiddelde part-worths voor beide beelddiameters dicbt bij elkaar
liggen, terwijl toch bet verscbil in diameter erg belangrijk is voor iedere respondent.

Als de eerste optie gebruikt wordt, is bet duidelijk dat, naast attribuut belangrijkbeden,
informatie nadig is die inzicbt geeft in de aard (bijv. richting) van respandenten-
voorkeuren voor attribuutniveaus. Wanneer beelddiameter van primair belang is voor
bet management_kunnen we bet aantal en bet type respondenten identificeren die een
bepaalde beelddiameter prefereren. Meer in bet algemeen zal bet management geYnter-
esseerd zijn in de identificatie van die respondenten die volgens bet conjuncte model
een magelijk nieuw pradukt (of praduktmodificatie) zullen kiezen. Naast informatie
over demagrafische, sacio-economische, en andere respondent karakteristieken zal er
oak informatie bescbikbaar kunnen zijn aver bestaande merken waar vandaan respon-
denten mogelijkerwijs switcben. Dit soort overzicbtsinformatie is gemakketijk verkrijg-
baar van marktsimulaties. Er is echter nag een andere belangr~jke reden waarom markt-
simulaties gebruikt dienen te warden voor management beslissingen. De afgeleide
attribuut belangrijkbeden zijn gebaseerd op gescbatte utiliteitsverscbillen tussen de
beste en slecbtste niveaus voar ieder van de attributen. Dit betekent dat de keuze van de
extreme niveaus, doorde onderzoeker, deze afgeleide belangrijkbeden beYnvlaedt. Het
feit dat deze belangrijkbeden geYnterpreteerd dienen te warden in bet licbt van de
gebruikue attribuutniveaus boeft niet bevredigend te zijn voor bet management.
Wanneer bijvoarbeeld, met betrekking tot de prijs, managers specifiekemanipulaties
overwegen, die verscbillend zija van de boogste en laagste niveaus van prijs die we in
bet onderzoek gebruikt bebben, is bet nuttig om marktsimulaties te gebruiken.

Dc eenvoudigste markisimulatie bestaat ititde volgende stappen.
Voor iedere respondent wordt een aparte utiliteitsfunctie gescbat en apgeslagen in de
computer. Wanneer we kunnen aannemen dat de steekproef representatief is, kunnen
we markt- of preferentie-aandelen voorspellen door te specificeren dat iedere respon-
dent dat ahematief kiest dat bet meeste nut oplevert.
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Deze eenvoudige marktsimulatie kan op een aantal manieren uitgebreid warden. Vaak
bebben we niet de bescbikking aver een random steekproef. In dat geval kunnen aan
respondenten gewicbten toegekend warden zadanig dat de representativiteit grater
wordt met betrekking tat de doelpapulatie. In de tweede plaats kunnen aan respanden-
ten gewicbten toegekend warden op grand van kaapkans of op grand van de frequentie
waarmee een produkt uit de onderzochte ktasse gekacbt wardt. Voor duurzame can-
sumptiegoederen kan de kans op een aankoop binnen een bepaalde periode als gewicbt
gebruikt warden. Voor niet-duurzame consumptiegoederen kunnen als gewicbten gena-
men warden bet aantal keren dat een bepaalde eenbeid van bet produkt in karte tijd
gekacbt wordt. In de derde plaats kan de keuzeregel zadanig aangepast warden dat
altematieven uitgesloten warden waar de respondent zich niet van bewust is of die am
distributie redenen anbereikbaar zijn. In de vierde plaats is bet mogelijk dat we koop-
kansen berekenen voar ieder alternatief. We hoeven er namelijk niet van uit te gaan dat
de respondent alleen bet alternatief met de boagste utiliteit koopt (d.i. de zagenaamde
eerste-keuze regel). Met uitzandering van de vierde uitbreiding kunnen alle uitbreidin-
gen gemakkelijk apgenamen warden in een marktsimulatie er van uitgaande dat de
naadzakelijke data aanwezig zijn. Voor de vierde uitbreiding is vereist dat de parame-
ter-schattingen gemeten zijn op ratio meetniveau.

In bet geval van ordinale preferentie rangordeningen zijn de parameterschattingen
ecbter, in de limiet, op intervalniveau gemeten. De eerste-keuze regel is dan de enige te
recbtvaardigen regel. Vaak zal de inberente assumptie in deze regel, dat respandenten
alleen bet alternatief met de boogste utiliteit kiezen, niet aantrekkelijk warden gevan-
den. Dit zau namelijk betekenen dat bet niet uitmaakt of bet tweede beste alternatief in
utiliteit dicbt bij bet beste alternatief zit of er juist ver vandaan. Bovendien zijn er ge-
noeg voorbeelden van cansumenten die bun aankopen aver verscbillende merken (al-
ternatieven), binnen een bepaalde produktklasse, spreiden, am de een of andere reden.
Om aan deze averwegingen tegemoet te kamen zauden we de voarspelde utiliteiten
kunnen vertalen naar koopaandelen. Helaas zijn deze utiliteiten gemeten op intervalni-
veau, zodat legitieme lineaire transformaties toegestaan zijn die de voarspelde koap-
aandelen kunnen veranderen. Tach zijn er in ACA (Johnson, 1987) twee opties ge-
baseerd op individueel berekende koopaandelen.

In de eerste aptie warden de gescbatte utiliteiten exponentieel getransformeerd, en ver-
volgens warden deze berscbaalde waarden zodanig getransfarmeerd dat ze aptellen tat
een. In de tweede aptie wordt dezelfde procedure gebruikt. In deze aptie wordt ecbter
oak de mate van gelijkenis tussen alternatieven averwagen. Door deze gelijkenisaan-
passing tracbt men bet probleem te vermijden dat inherent is aan de aanname aver de
anafhankelijkbeid van niet relevante altematieven. In deze aptie is bet koapaandeel een
negatieve functie van de mate van gelijkenis tussen het pradukt en de altematieven.

Het gebruik van een complexere regel dan de eerste-keuze regel is, in feite, alleen
toegestaan wanneer de parameterschattingen ratiageschaald zijn. Dit betekent dat de
evaluatie van de stimuli recbtstreeks gemeten moet warden op een dergelijke scbaal.
Bijvoarbeeld in bet geval waarin de evaluaties plaatsvinden in termen van aankaop-
kans. Ben andere magelijkbeid is, in bet geval dat evaluaties verkregen warden op een
ordinale scbaal, dat er aan bet eind van de dataverzameling een canversie plaatsvindt.
Dit laatste gebeurt in bet ACA-programma van Johnson (1987). Nadat de laatste prefe-

239



rentie oordelen verzameld zijn wordt een kleine set van full profiles, die gedefmieerd
zijn op maximaal acht attributen gecanstrueerd. Voor iedere stimulans in deze set geeft
de respondent aan hoe groat de waarscbijnlijkbeid is dat bij/zij bet pradukt zal kapen.
Deze stimuli warden uniek voor iedere respondent geconstrueerd. Daamaast warden de
stimuli za gekozen dat zowel stimuli met een boge utiliteit als stimuli met een lage
utiliteit voorkamen. De relatie die er bestaat tussen deze ratiogeschaalde aankoop-
kansen en de op intervalniveau geschatte utiliteiten wardt gebruikt am de parameter-
scbattingen tot ratianiveau te berscbalen.

We benadrukken dat de bescbikbaarbeid van marktsimulaties van cruciaal belang is
wanneer de gebruikers van de canjuncte analyse bet voile patentieel ervan willen
benutten. Managers kunnen een groat aantal mogelijke scenario’s specificeren. Voor
elk scenario kunnen dan de voorspelde preferentie- en marktaandelen bepaald warden.
Op deze manier kan men kwantificeren hoe aantrekkelijk de markt is voar mogelijke
nieuwe produkten. Bovendien kan, door te specificeren hoe cancurrenten magelijker-
wijs ap dergelijke marketing acties reageren bet geschatte effect van de verwacbtte
cancurrentie reacties geYncarpareerd warden. Het schatten van concurrentie acties en
reacties is zelfs ~n van de meest populaire commercinle toepassingen (Wittink & Cat-
tin, 1989).

4. ENKELE IMPLICATIES VOORJ’JET MARKTONDERZOEK

Uit de bespreking van de classificatie van canjuncte meetmodellen is naar voren geko-
men dat er een belangrijk onderscheid bestaat tussen bet axiamatiscbe canjuncte meten
en de conjuncte analyse (i.c. numeriek deterministiscb conjunct meten). In de meeste
canjuncte analyse studies wordt de evaluatie van een model gebaseerd op empiriscbe
fit criteria (o.a. Pekelman & Sen, 1979a). Hierbij wordt dan tevens vaak bet additieve
of multiplicatieve model gebruikt. De axiomatiscbe theorie dient am twee redenen
betrokken te blijven bij bet gebruik van de canjuncte analyse in bet marktonderzoek. In
de eerste plaats kan, bij een slecht passend model, de theorie van bet axiomatiscbe can-
juncte meten bebulpzaam zijn bij de keuze van een alternatief model (zie Krantz &
Tversky, 1971; en Corstjens & Gautscbi, 1983). Daaruaast iiaeft een goed passend
model niet bet ‘ware’ model te zijn. Carstjens & Gautscbi (1983) bespreken een hypo-
tbetiscb geval, waarin de data gegenereerd werden door middel van een distributief
model. Zawel bet distributieve model, echter, als bet eenvoudige additieve model resul-
teerden in een p&i-fecte predictie. Wanneer we alleen geYnteresseerd zijn in predictie
zauden we gerechtvaardigd zijn am een van de twee madellen te kiezen, en aldus te
vertrauwen op bet gebruik van empiriscbe fit criteria. De twee modellen bebben ecbter
wel verschillende implicaties. Bescbouwde valgende twee modellen:

i) U = Z1 + Z, + Z3,

en

ii) U=(Z1+Z2)*Z3

In bet additieve model (i) kan een verandering in de ene factor gecompenseerd warden
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door een verandering in de andere factor, ongeacbt bet niveau van de derde factor. Bij
bet distributieve model (ii) aan de andere kant, hangt tIe campensatie tussen, bijvoar-
beeld, Z3 en Z2 af van bet niveau van Z1. Een dergelijk resultaat is met name van belang
in product design toepassingen, waarbij de structuur van het model van primair belang
is.

Probabilistiscbe canjuncte analyse heeft vanuit tbeoretiscb aagpunt een aantal voarde-
len ten apzicbte van de deterministiscbe variant. Vanwege bet bestaan van een aantal
praktiscbe problemen, zaals bet benodigde aantal replicaties en bet antbreken van
gebruikersvriendelijke software, zal de implementatie van deze metbode in bet markt-
onderzoek vooraisnog beperkt blijven.

Bij de bespreking van de recente antwikkelingen in de conjuncte analyse zijn we aller-
eerst ingegaan op de modelspecificatie. We merkten op dat in marktanderzoek vaak de
part-worth specificatie gebruikt wardt. Wanneer bet aantal niveaus van een attribuut
echter grater wordt, of wanneer er a priori kennis aanwezig is over de kwantificaties
van de attribuutniveaus kan bet vectormodel of bet ideaalpuntmadel overwagen war-
den. Oak kan gebruik warden gemaakt van bet ADDALS-algaritme, waarin we be-
scbikken aver een nominale, ordinale en interval aptie. Het restricteren van de parame-
tersscbattingen kan resulteren in meerefficiente parameterscbattingen.

De keuze tussen de full-profile metbade en de trade-offmetbode, am data te verzame-
len lijkt op voarband niet duidelijk. De keuze zal sterk afbankelijk zijn van bet type
toepassing. Wel kunnen we constateren dat bij een groat aantal attributen gebruik kan
warden gemaakt van bridging-type factaren, af van een camputer-interactief systeem
zoals bijvoarbeeld ACA. Oak kan bet gebruik van bybride modellen warden aver-
wogen. De toepassing van self-explicated modellen verdient aan verder anderzoek an-
derworpen te warden. De vergelijking van de diverse scbattingsmetboden levert niet
direct een superieure methode op. Tbeoretisch is voor iedere metbade wel iets te zeg-
gen. Wanneer tijdsrestricties in een onderzoek dit toe staan zauden enkele methoden
naast elkaar gebruikt kunnen warden.

Bij de bespreking van de betrauwbaarbeid en validiteit is naar voren gekomen dat we
verscbillende bronnen van anbetrauwbaarbeid kunnen identificeren. Wanneer de ver-
schillende foutenbrannen niet gecorreleerd zijn aver tIe verscbillende respandenten
kunnen deze fouten zich tegen elkaar uit middelen. Systematische fauten bebben deze
eigenscbap echter niet. Indien er geen gefundeerde voarkeur voar een bepaalde optie
bestaat, is bet verstandig am de verscbillende apties random te gebruiken aver de ver-
schillende respondenten.

Op het niveau van de individuele respandent stelt Hagerty (1985) tIne methaden voar
am de betrouwbaarheid en predictieve validiteit van canjuncte resultaten te verbeteren.
In de eerste pinats is bet magelijk am de preferenties van de individuele respondent za
spaarzaam magelijk te bescbrijven (Cattin, 1981; Pekelman & Sen, 1979b). Door bet
aantal te schatten parameters te reduceren vergroten we de betrauwbaarheid waarmee
de parameters gescbat warden. Een andere mogelijkbeid is voargesteld door Srini-
vasan, Jam & Malbarta (1983). Door de te scbatten parameters te restricteren, op basis
van a priori kwantificaties, verkrijgen we oak meer betrauwbare parametersschattin-
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gen. Cattin, Gelfand & Danes (1983) geven aan hoe tIe betrouwbaarheid vergroat kan
warden door gebruik te maken van self-expli&ited belangrijkheidsscores. Recentelijk is
bier de methode van Van der Lans & Heiser (1990) bijgekomen. Oak deze methode
maakt gebruik van self-explicated data am de individuele part-wortbs te restricteren.

Wanneer we aggregeren aver respondenten kunnen we de metbode van Hagerty (1985)
gebruiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gewichten, am -de individuele antwoor-
den te transformeren. Een optimal weighting scheme wordt afgeleid uit een Q-type fac-
tor-analyse. -

NOTEN

t. Van bdang is hier dat oi~gegaan wordt van de waargenomenattribuutniveatrs. De consurnent (respondent)
geeft voor elk attribuot apart san in wetke mate het betreffende pradukt het betreffende attribout bezit.

2. Zie voor een visuete weergave van dit axioma Van Raaij (1978).
3. Deze axiama’s zijn naadzakelijk voor een additieve representatie. Vaor het bewijzen van de represents-

tiestelting zijn ze eChter niet nodig (ziede Soete, 1984).
4. teder algoritme aptimaliseert het madel volgens een bepasid fit-criterium. Wj de OLS-methade is dit de

R2, bij het MONA~OVA-aIgaritme Wdit Kroskal’s Stress-i. In feite is de keuze van het fit-criteriom cen
aspect van de rnodelspecificatt~ In het geval van OLS en MONANOVA houdt dit rechtstreeks verband
met het meetniv~au van de aThankelijke variabele. Gegeven een bepsald meetniveau bestaan er echter
meerdere fit-criteria. Wanneer we bijvaorbeeld uisgaan van ordinsle preferentiedata. dan kan lies model
zawel geoptimaHs~erd worden nssr Kmskal’s Stress als naar bijvoorbeeld Kendall’s tau. Dit reflecteert
dan wel de sannanien die men doet over het meetniveau waarop de utilitei7ten geineten warden. Wanneer
men Kendall’s tauoptimaliseert gaat men er van uit dat de utiliteiten op ardinaal niveau gemeten zijn. In
de literatuur naetnt men dit voltedig nanmetritch (‘fofly nanmetric’). -

5. In het vectormodel macten t parameters geschat warden: de w~‘s. In bet ideaalpuntmodel moeten 2t
parameters gescbatworden, namelijk de Wy’s en de Xe’s. Bij 5 attributen met q~niveaus rooctener bij bet

deel-waarden model ± (q~- t) parameters gesehat worden.
p= I

6. Dc keoze van een alternasief model kan gesehieden op basis van fit-critetia (bijv. pseudo R2, Kruskat’s
Stress-I, Kendall’s tao). Daamaast is bet magelijk om gebruik te maken van de regels die hiervoor in de
axiomatisehe benadering zijn ontwikkeld (Loce & Tokey, 1964; Krantz & Tversky, 1971). Vanwege bet
antbreken van een gesehikse foutentheorie kan bet voldoen san de axiomaTs zawel toegesebrevenworden
aan steekproeffousen als aan een foote madelspecificatie. Zie biervoorook Corstjens & Gaotscbi (1983).

7. Dit gelds wanneer, I) preferenties gemeten zijn op ihferval-niveau, en 2) aan de aannamen over de footen-
term voldasn is.
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Medewerkers

W.G. Biemans studeerde Bedrijfseconomie aan tIe Rijksuniversiteit Groningen (docta-
raal examen in 1984, met marketing en marktonderzoek als specialisatie). Tijdens tIe
studie lag een sterke nadruk op bet gebruik van kwantitatieve metboden voor bet analy-
seren van statistische data (o.a. LISREL-modellen). Gedurende tIe periode 1985-1989
verricbtte bij als wetenschappelijk assistent aan tIe faculteit Bedrijfskunde van de
Technisebe Universiteit Eindbaven pramatie-anderzoek naar bet ontwikkelen van
industri~le innovaties binnen netwerken. Dit onderzoek resulteerde a.a. in bet eind
1989 verschenen praefscbrift Developing Innovations within Networks - With an
Application to the Dutch Medical Equipment Industry. Sinds augustus 1989 is hij ver-
bonden aan de faculteit Bedrijfskunde van tIe Rijksuniversiteit Groningen waar hij zich
bezig boudt met anderzaek en onderwijs op bet gebied van tIe industricie marketing en
management van innavatie.

A.E. Bronner studeerde paliticologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn af-
studeren ging bij werken bij Veldkamp/Marktanderzaek, waar bij in 1987 algemeen
directeur werd. In 1978 promoveerde bij op een proefschrift aver palitiek keuzegedrag.
Publiceerde in vele binnen- en buitenlandse tijdscbriften. Maakt sinds 1980 deel uit van
de redactie van bet Jaarboek en is sinds 1984 eindredacteur.
Voamaamste interessen: image-anderzoek, keuze-modellen, onderzoek onder etnisebe
minderbeden, anderzaek naar kwaliteit van bereik, life-style anderzoek.

P. Ester studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na zijn afstuderen in
1976 was bij acbt jaar werkzaam aan tIe Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 1984-
1989 was bij boofd van de afdeling Rapportage en Advies van bet Sociaal en Cultureel
Planbureau. In 1984 promaveerde bij op een studie naar determinanten van can-
sumentengedrag. Sinds 1989 is hij hoagleraar saciolagie aan de Katbolieke Universiteit
Brabant.

L. Halman is als onderzoeker ten behoeve van bet onderzoek Sociaal Culturele
Veranderingen in Nederland (SOCON) verbonden aan tIe Katbolieke Universiteit
Nijmegen, maar gedetacheerd bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van tIe Katbo-
lieke Universiteit Brabant in Tilburg. Hij is secretaris van de European Value Sytems
Study Group en als zadanig betrokken bij tIe opzet en uitvaering van een graot intema-
tionaal en longitudinaal vergelijkend onderzoek naar tIe waarden in Europa. Momenteel
bereidt bij een proefscbrift voor waarin een aantal fundamentele waarden in de
Eurapese landen warden vergeleken met die in tIe Verenigde Staten, Canada en Noor-
wegen.

J.C. Hoekstra studeerde bedrijfs- en algemene economie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In dienst van NWO bereidde zij vervolgens een dissertatie voor betreffende
de invloed van beleidsmaatregelen op bet bandelen van herofnegebruikers. Hierap is zij
in januari 1987 gepramoveerd.
Mamenteel is zij als universitair hoafddocent werkzaam bij tIe Econamisehe Faculteit
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van de RuG, vakgraep Bedrijfseconomie, sectie Marktkunde en Marktonderzoek. Haar
onderzoek spitst zich toe op bet terrein van tIe direct marketing.

W. D. van derNoort studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam met als
doctoraalspecialisatie ‘metboden en technieken van sociaal wetenschappelijk onder-
zoek’. Mamenteel is bij werkzaam als ply. Hoafd Marketing & Research bij bet cen-
traal Bureau voor Courantenpubliciteit (Cebuco).
Namens bet Cebuco en tIe dagbladen is bij lid van de Technisehe Commissie van
SUMMO en in die zin nauw betrokken bij de kwaliteitsbewaking en verdere antwikke-
ling van de anderzoeksmetbodiek als oak bet initieren van nieuw SUMMO-onderzoek.

B. Nooteboorn is geboren in 1942. Studie wiskunde in Leiden (doctaraal in 1966) en
econometric in Rotterdam. Werkte tat 1973 bij Shell International in Den Haag en
Landen (o.a. madelbouw voor strategisehe planning i.v.m. aliecrisis), en van 1973 tat
1987 bij bet Economiseb Instituut voor bet Midden- en Kleinbedrijf, als onderzoeker,
projeetleider, afdelingsboafd en de laatste vijf jaren als wetenschappelijk direkteur.
Sinds media L987 boogleraar bedrijfskunde i.h.b. commercicel beleid in Groningen.
Doceerde aanvankelijk industri~le marketing en doceert thans externe arganisatie en
externe aspecten van management van informatietechnalogie, en draagt voorts bij aan
de AIO opleiding in bet AIO-netwerk bedrijfseconamie. Promoveerde in 1980 op een
proefscbrift aver de detailbandel. Publiceerde in internatianale en Nederlandse tijd-
schriften aver: detailbandel, midden- en kleinbedrijf, wiskundige madellen, prijsge-
drag, filosofie van econamie en bedrijfskunde, marketing, - innovatie en technolo-
giebeleid. Treecit op als referent voor versehillende internatianale wetenscbappelijke
tijdschriften. Begeleidt en verricbt thans onderzoek op bet gebied van innavatie en dif-
fusie, netwerken van bedrijven, toeleveren en uitbesteden. Lid van de ‘Voartgangs
Commissie Technologiebeleid’ (VCT) van bet Ministerie van Economisehe Zaken.
Verrichtte advieswerk voor bet ministerie van Economisebe Zaken, organisaties in bet
midden- en kleinbedrijf, en bet ministerie van Justitie.

A. J. Olivier stud&erde econamie aan tIe Erasmus Universiteit te Rotterdam. Trad daar-
na in dienst van Unilever, waar bij bij Calve tIe Betuwe tIe funkties van product mana-
ger en marktanderzoeker vervulde. Hiema werd bij marketing research manager van
V.d. Berg & Jurgens enwerd in 1982 algemeen direkteur van bet Centrum voarMarke-
ting Analyses en Saciaal Wetenschappelijk Onderzoek te Amsterdam. Prornoveerde in
1987 in Graningen op basis van bet praefscbrift: ‘Het samenstellen en bebeer van
gegevens als onderdeel van een beslissing ondersteunend systeem ten beboeve van bet
marketing management’. Mamenteel algemeen direkteur van Research International en
voarzitter van bet V.M.O.

A. Qosterbuis studeerde gesebiedenis en sociolagie en was vanaf 1965 tot 1985
werkzaam in bet marktonderzaek, laatstelijk bij SOCMAR (thans Research Internatio-
nal). Daar hield hij zich behalve met kwalitatief en kwantitatief onderzaek oak met tIe
antwikkeling vancamputertoepassingen bezig. Hij is thans voiorzitter van de Commis-
sie Toetsing en Taelating van tIe VMO.

R. Pieters (geb. 1955) studeerde Psycholagie in Nijmegen en Ecanamisehe Sociologie
en Psychologie in Tilburg. Hij werkte daarna bij de werkgroep Energie- en Milieu-
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onderzoek van tIe Rijksuniversiteit Leiden, en is momenteel verbonden nan tIe yak-
graep Econamiscbe Socialogie en Psycholagie van tIe Erasmus Universiteit, en aan bet
Reclame-adviesbureau Prad. Zijn wetenschappelijke interesse ricbt zich op milieuge-
drag, attitude-gedragsrelaties, marketing-cammunicatie en multidimensionele schaal-
technieken.

C. van Rooy is marktanderzoeker aan tIe bureau-kant vanaf begin zeventiger jaren.
Sedert 1977 verbanden aan Veldkamp/Marktanderzoek, waar bij als prajeetleider een
ruime ervaring beeft opgebauwd in niet-rautinematig ad hoc onderzaek. Hij is eind-
redacteur van bet blad Onderzoek van tIe NVvM.
Vaarnaamste interessen: onderzoek naar direct marketing, kwaliteit van bereik, ge-
zondheidszarg, valksbuisvesting.

A. Smidts studeerde Huisbaudwetensehappen (socinal-econamisebe riebting) nan tIe
Landbauwuniversiteit te Wageningen, met als verzwanrd boafdvak de Marktkunde en
bet Marktonderzoek. In september 1990 promoveerde bij cum laude op bet proefscbrift
‘Decision making under risk: A study of models and measurement procedures with
special reference to the farmer’s marketing behavior’.
Van 1983 tat 1986 was bij als pramatieassistent verbonden ann tIe vakgraep Markt-
kunde en Marktonderzoek van tIe Landbauwuniversiteit. Sinds 1986 is hij als universi-
tair docent Marketing Analyse werkzaam bij de vakgroep Marketing Management,
Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit te Rotterdam. Naast marketing analyse
daceert bij marketing van diensten.

H. Vinken studeerde Cultuursociologie in Tilburg (KUB), Nijmegen (KUN) en
Ratterdam (EUR) en is sinds 1989 ais wetenscbappelijk onderzoeker verbanden ann bet
IVA, Instituut voor socianl-wetenscbappelijk onderzoek van tIe KUB, waar bij voor-
namelijk onderzoek verricbt op bet terrein van waardenori~ntaties, jeugdcultuur, leef-
stijlen en cultuurdeelname, zawel t.b.v. bet VF-pragrarnma ‘Canvergentie en divergen-
tie in waardenarWntaties’ van tIe Faculteiten Sociale Wetensebappen van tIe KUB en
tIe KUN als voor bet IVA prableemgericbt beleidsonderzaek geconcentreerd op tIe cul-
turele sector (cultuurbeleid enjeugdbeleid).

M. Vriens studeerde Psychologie ann tIe Rijksuniversiteit te Leiden, met als speciali-
satie Methaden en Technieken. Sinds 1989 is hij verbonden ann tIe Rijksuniversiteit
Groningen als universitair dacent van de sectie Marktkunde en Marktonderzoek. Hij
publiceerde onder meer in de Journal of Information Science, Bebavarial Medicine en
Kwantitatieve Metboden. Hij presenteerde papers op o.a. conferenties van de European
Marketing Academy, International Association for Research in Economic Psychology,
en tIe Society of Multivariate Analysis for the Bebavorial Sciences. Momenteel bereidt
bij een praefschrift voor aver canjuncte analyse.

D. R. Wittink is als hooglernar Marketing en Kwantitatieve Methoden verbonden ann de
Johnson Graduate School of Management, Cornell University. Na tweejaar Nijenrode,
bebanlde hij zijn B.A. en M.B.A. ann tIe Universiteit van Oregon. Ann tIe universiteit
van Purdue bebanlde hij zijn Ph.D. Hij was vervolgens verbonden ann de Graduate
School of Business van Stanford University als Assistant en Associate Professor. Hij
vervulde gastdacentschappen bij tIe Ecole Superieure des Sciences Econamiques et
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Cammerciales (ESSEC) in Frankrijk, tIe Kellogg Graduate School of Management,
Universiteit van Northwestern, en nan de faculteit der Economisebe Wetensebappen
van de Universiteit van Groningen. Van zijn hand versebenen vele publicaties in ander
meer Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science en de
Journal of Consumer Rese~rcb. Tevens is hij lid van tIe redactieraad van Marketing
Science en tIe Journal of Marketing. Zijn ineest recente artikel ‘Attribute Levels in
Conjoint Results: The Prablem and Possible Solutions’ werd uitgekozen als beste
artikel van de 1990 Advanced Research Techniques Forum, georganiseerd door de
American Marketing Association. Zijn boek ‘The Application of Regression Analysis’
werd gepubliceerd door Allyn & Bacon in 188. Hij gaf advies annorganisaties zoals
A.C. Nielsen, AT & T, Bain & Co., en Boebringer Mannbeim, en ontwikkelde daar-
naast executive development programs.

P.S. Zwart stiiide~de bedrijfseconamie anti de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds
1971 verbonden nan de Econamisebe Faculteit, sectie Marktkunde en Marktanderzoek.
In 1983 is hij g~~ramaveerd op bet proefsehrift ‘Beslissingspracessen van detaillisten,
een toepassing in tIe dragistenbranche’. Is o.a. auteur van bet boek Metboden van
Marktonderzoek (3e druk). Sinds 1990 is hij bijzander booglernar Econamie van bet
Midden- en Kleinbedrijf nan de Ecanomisebe Faculteit van de RuG. Is met name geYn-
teresseerdin bet terrein van bet Small Business Management. -
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Summary

A. Oosterhuis: Development ofmarketing research between 1975 and 1990
This article reviews same major developments in marketing research during the period
since 1975, when Van der Zwan published his forecast of future developments in the
first editions of this publication. Two topics are dealt with: a) has the market grown in
the way Van der Zwan has foreseen? b) to what extent has professionalism in this field
been increasing?
Growth has been greater than Van tIer Zwan expected, due to the development of new
services (CATI) and new opportunities (UAC), the penetration of small powerful com-
puters, the spreading of professional education. The transition of WBO to VMO played
an important role in the progress of professional standards in this cauntry.

A.E. Bronner and C. van Rooy: Yearbook andmarketing research
The yearbook of the Dutch Society far Market Researchers appears since 1975. In 15
editions mare than 200 articles about market research are available. Considering the
important position of the yearbook and the history, the assumption that these contents
reflect trends and developments in the theory and practice of market research seems
plausible. In this article is shown that fashion topics, specific topics~nd continuing sto-
ries can be discerned. Examples are given. Together with the article of Oosterhuis an
overview of fifteen years market research history in the Netherlands is now available.

B. Nooteboom: Innovation and dtffusion
The paper considers a few issues in research and develcpment (innovation) and in the
diffusion of new products in the market. It focuses on wishes, and possibilities for
quantitative, model using research, and the associated problems of observation mea-
surement and interpretation. How does one measure input, output and productivity of
R&D? How can one model the effect of firm size, and how can this be tested? How can
one model the shape of diffusion curves and of life cycles, and the effects of marketing
instruments? What is the effect of firm size in adaption? To what extent can one identi-
fy life cycle curves in practice?

W. D. van der Noort: Validity abd reliability in media research
The SummaScanner is for same years now the leading and general accepted Dutch
national media-survey. The unique characteristics of the SummoScanner are computer
assisted telephone interviewing (CATI) and the application of the ‘First Time Read
Yesterday’ method. Although much energy has been devoted to the further develop-
ment of the research method, some fundamental problems concerning the validity and
reliability are still unsolved. The reading-frequency question plays a dominant role in
the A.I.R. outcomes, due to the grouping of titles in the calculation of reading probabi-
lities. FRY is only applicated as (mare or less) general correction-factor. The validity
of FRY is however, despite improvements, still questionable. All known methodologies
for large readership surveys have their awn flaws and drawbacks. In this article it is
suggested, that it would be better to pay mare attention to alternatives for average issue
readership, than ta continue the seemingly idle strive for more accuracy.
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A.J. Olivier: The measurement ofbrand equity
In the future it is expected that the knowledge of marketing research will be needed in
new problem fields. One of these challenges is the use of marketing research when it
comes to defining and evaluating the value of brands. This article describes how this is
done and how marketing researchers can benefit from the expected increasing impor-
tance of this tople.

J.C. Hoekstra an-d P.S. Zviart: The bank sector andmedia:perception and preference
The way in which decision makers in bank institutions perceive the media that can be
used far communicating with their customers cannot be assessed properly if the respon-
dents are not guided by giving them avert criteria for judging the media. When guiding
the respondents by giving them such criteria, it appears- that three dimensions can be
discovered in their perception: effectiveness of the medium, low costs, and ima-
ge/brand awarene-ss/na irritation. As for the first two dimensions direct mail shows a
second best score; direct mail scares rather low on the third dimensiart; Furthermore
there is a cluster of respondents that prefers the media direct mail and telephone.

P. Ester and H. Vinken: Getting to the top
Besides that among market researchers yuppies (young urban professionals) are be-
lieved to be a bigly interesting consumer sggment, it has been widely suggested in the
media that yuppies are becoming a major cultural and political force in modern society.
According to common sense and semi-scientific images the distintive nature of their
attitudes is attributed to an unique combination of liberal social and ethical values and
conservative sceto-ecanornic values. In addition yuppies are- supposed to show little
political involvement and to emphasize distinctiveness of their lifestyle. Using survey
data from seven nations (Canada, France, the Netherlands, Norway, Spain, USA and
West-Germany) it is found that although yuppies tend to bold more liberal social and
ethical views there is no evidence for their conservatism an economic matters, absti-
nence from political involvement or their assumed emphasis on lifestyle distincti-
veness. In contrast to previous research of yuppie attitudes our analysis shows no evi-
dence that yuppies are part of a broader category of young left-wing professionals
constituting the ‘new class’ of the nineties.

P. Ester and L. Halman: Consumption styles and value orientations: a typological
reconstruction
Based on two dimensions this article differentiates between four styles of consumption.
The central research question is whether these consumption styles are related to diffe-
rent value orientations of consumers. The flr~t dimension concerns budgetting purchase
behavior, which can be either impulsive or disciplined. The second dimension relates to
purchase behavior itself, which can either be focussed at fashionable or at non-fashion-
able consumer goods. Combining these two dimensions yields four consumption styles:
a hedonistic style, a bourgeois style, an impulsive non-fashionable style, and, finally, a
consuniption styl~ which is characteristic for prudent trend followers. Results show that
these four styles of cansnmption do correlate with different values orientations of con-
sumers.

W.G. Biemans: Case reseai-ch
When investigating marketing problems, both academic researchers and practitioners
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use a wide variety of research methods. However, the use of ease research, that is to
say, the construction of case studies, has not received the attention it deserves. This
article presents case research as an alternative method for investigating certain marke-
ting problems. In doing so, it discusses both the advantages and limitations of conduc-
ting case research. A major part of the article is devoted to a presentation of a phased
conceptual model for conducting case research which is based on the author’s expe-
riences in using this research method in investigating twenty-two cases of industrial
new product development. The model is specifically designed to minimize the expe-
rienced limitations of case research. It consists of a number of distinct stages which can
be grouped into three major categories, viz, preparation, execution and analysis. The
model enhances the efficiency and effectiveness of conducting case research by pain-
ting out potential problem areas and suggesting ways of avoiding them and may thus
prove useful for researchers wanting to use case research to investigate similar markets
and/or situations.

R. Pieters: Participation in source-sepa~-ation programs
Source-separation programs aim at decreasing the amounts of waste for traditional dis-
posal and increasing the amounts for recycling. In such programs, consumers are asked
to separate their garbage into two or more fractions and to offer these fractions sepa-
rately to the waste collection organization.
A large-scale source-separation program in The Netherlands (in Amersfoort and
Woerden) was focused upon. Research during the program investigated (a) the willing-
ness of households to participate in the program, and the factors influencing the
willingness (b) the actual participation of households in the program, and the factors
influencing actual participation, and (c) whether willingness and actual participation
changed in the course of the program. A three-wave longitudinal mail survey study was
performed.
A model of attitudes-behavior relationship was developed in which, next to attitudes,
three general classes of factors affecting behavior are distinguised: external, mediating
and moderating factors.
The results of three parts of the main study, in which the model was employed, are pre-
sented. In the first part, it was shown that the more often one didn’t respond to the mail
questionnaires the higher the likelihood of a poor participation in the program.
In the second part, it was shown that the participants perceive only little cost and much
benefits associated with participation. The willingness tends to be high and strongly
related to the perceived costs and benefits of participation.
In the third part, a knowledge lack on the part of the participants was found. Partici-
pants tended to think that they participated completely according to the rules, while
they made a considerable number of errors. The relationship between intentions and
behavior tended to be less than expected.
Some perceived casts and benefits, attitudes and intentions decreased slightly in the
course of the program but they remained very positive overall, while the knowledge
about correct participation increased considerably.
Recommendations for the design and management of source-separation programs con-
clude the article. The relevance of an easy-to-use storage system far the garbage and a
clear-cut separation rule is stressed.
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A. Smidts: DecisJonMaking under Risk inMarketing and Consumer Behavior: Tbeo,y
and Empirical Research
In this paper an overview is given of the most important models on decision making
under risk and their relevance for marketing and consumer behavior. From utility/deci-
sion theory, the expected utility models of Bernoulli (1738Y and von Neumann and
Morgenstern (1947) are discussed. The difference between the models concerns the
definition and measuremetmt of the evaluation function. This difference in evaluation
function leads to the concept of relative risk attitude. The implication of this concept
for marketing and consumerbehavior is considered.
From behavioral decision theory Prospect Theory (Kahneman and Tversky 1979) is
described. Specifically, the effect of framing on the choice behavior of decision makers
is discussed. Examples of the effects of framing and of the hypothesized shape of the
value function in Prospect Theory an consumer decision making are presented. It is
concluded that Prospect Theory provides an excellent framework for describing and
explaining consumer and marketing decision making.
In an empirical study, dealing with farmers coping with the problem of optimally
selling their wasepotato c~p vis-~-vis pric&risk, the implementation of the expected
utility theory is ilfustrated. Specific attention is given to the measurement of subjective
probability distributions and risk attitudes. Suggestions for further research are given.

M. Vriens and D. R. Wittink: Conjoint analysTs in marketing research.
In this article we are concerned with developments in conjoitiVineasurenalnt and can-
joint analysisiFirsi, we distinguish four approaches to discuss the theoretical develop-
ments. These four approaches are: 1) axiomatic deterministic conjoint measurement, 2)
numerical deterministic conjoint measurement (i.c. conjoint analysis), 3) axiomatic
probabilistic conjoint measurement, and 4) numerical probabilistic conjoint measure-
ment. We argue why each approach is (potentially) of importance for marketing
research. In marketing and marketing research, attention is mainly focused on conjoint
analysis. Therefore developments in this area are discussed more extensively. Topics
such as model spe-cification, data collection, estimation methods, reliability and validi-
ty, and methods to summarize the results an-d choice simulators are covered. Finally,
same iniplication~witb respect to the use of conjoint analysis in marketing research are
given.
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