
1. Kwaliteitscertificatie van marktonderzoek

S. BOOMSMA

SAMENVAT~ING

Kwaliteit en marktonderzoek zijn op verschillende manieren nauw met elkaarverwant. Bedrijven
en instellingen die kwaliteitszorg serieus nemen, zullen marktonderzoek toepassen om een beter
inzicht te krijgen in de wensen en tevredenheid van kianten. Dat hiervoor onderzoek van een
goede kwaliteit nodig is, maakt de kwaliteitscirkel voor het marktonderzoek weer rond.

Bij de bepaling van de kwaliteitscriteria is ervoor het marktonderzoek een aantal algemene uit-
gangspunten te formuleren, maar daamaast zullen per type onderzoek en per type bureau grote
verschillen naar voren komen. De kwaliteitseisen, zoals geforinuleerd door het VMO, zijn een
eerste en goede stap om zicht en helderheid te krijgen in de verifieerbare afspraken die de markt-
onderzoeker met zijn opdrachtgever moet vastteggen. Vele stappen verder kan een bureau over-
wegen om zijn eigen kwaliteit te laten certificeren volgens het systeem van de ISO-9000 normen.

INLEIDING

* leder artikel over kwaliteit begint met de constatering dat de belangstelLing voor
kwaliteit sterk is toegenomen en dat kwaliteit een noodzakelijk instrument is om de
continuTteit en de concurrentie aan te kunnen.

* leder marktonderzoekbureau zal dit argument op een of andere manier gebruiken
naar zijn kianten en prospects om op deze wijze een graantje mee te pikken van het
onderzoek dat in het kader van kwaliteitsmeting aan de orde komt.

* ledereen zegt dat kwaliteit inspeelt op de wensen van de kiant en dat daarom een
goed inzicht in kiantenwensen noodzakelijk is.

Drie open deuren die door velen worden gehanteerd maar waarbij altijd wordt gedacht
dat het vooral voor de ander geldt en niet zozeer voor het eigen bedrijf. Want hoeveel
marktonderzoekbureaus zijn er in Nederland die systematisch aan kwaliteitszorg doen
en die onderzoek (laten) doen onder hun eigen kianten om het oordeel van hun kianten
over hun eigen kwaliteit vast te stellen?
Alvorens deze vraag over de kwaliteitszorg bij Nederlandse marktonderzoeksbureaus te
beantwoorden, is het goed om de begrippen kwaliteit en kwaliteitszorg meer inhoud te
geven en na te gaan in hoeverre marktonderzoek en marktonderzoekbureaus hiermee
om moeten gaan.
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De opbouw van dit artikel
In dit artikel zal in het kort worden ingegaan op de algemene uitgangspunten die voor
kwaliteitszorg van belang zijn. Daarna zal wat uitvoeriger worden stilgestaan bij het
aspect certificeren. Er is al eens opgemerkt dat kwaliteitsland is geYnfecteerd door het
ISO-itus virus, waarbij de ziekte het werkelijke zicht op kwaliteit vertroebelt en tot
koortsige waanidee~n leidt. Al vooraf de mening van de auteur. ISO certificering kan
nuttig zijn, som~ is het noodzakelijk maar het is geen garantie voor kwaliteit; maar
daarover meer in dit artikel. Tot slot zullen enkele kenmerken van de kwaliteit van het
marktonderzoek worden besproken.

1. KWALITEITEN MARKTONDERZOEK.

De koppeling van de begrippen kwaliteit en marktonderzaek kan op twee manieren
worden gelegd.
* wat is kwaliteit en wat is kwaliteit van marktonderzoek;
* welke functie kan marktonderzoek spelen in kwaliteitszorg
In deze paragraaf zal het kwaliteitsbegrip verder worden uitgewerkt en zal de rol van
marktonderzoek in kwaliteitszorg aan de orde komen. Door deze twee onderwerpen te
belichten zal zowel de meer commercieel ingestelde als de kwaliteitsbewuste markton-
derzoeker aan zijn trekken kunnen komen.

1.1 V/at is kwaliteit?

Kwaliteit merk je pas als het er niet is. Mensen zijn het vaker eens over fouten en
tekortkomingen, de non-kwaliteit, dan over de goede eigenschappen. Natuurlijk voor
de meeste mensen is Rolls Royce een auto van hoge kwaliteit, en geeft de Bijenkorf
toch veel me-er kwaliteit dan de Hema. Daarover is men het al snel ecus. Te snel eigen-
lijk, want er wordt bier een verkeerd begrijp van kwaliteit gebruikt. We vergelijken hier
verschillende produkten of bedrijven, waarbij al gauw een situatie ‘~‘an de bekende
appels en peren gaat ontstaan. De kwaliteit van de Bijenkorf is niet afhankelijk van het
functioneren van de Hema. Ret zou toch merkwaardig zijn dat bijvoorbeeld de kwali-
teit van de Bijenkorf omlaag zou gaan orndat de Hema cen betere kwaliteit gaat leve-
ren. In de benadering van bet kwaliteitsbegrip zullen we een meer absolute maatstaf
moeten vinden zodat van jeder produkt, dienst of bedrijf objectief kan worden vastge-
steld wat de kwaliteit is.
Dit is een juist uitgangspunt. Toch is er wel wat tegenin te brengen. In het dagelijkse
gebruik bepalen gewone mensen — en de gemiddelde consument kan nog steeds in deze
categorie worden ingedeeld —-kwaliteit relatief. Kwaliteit is vergelijken. Ajax speelt
beterdan Excelsior. Ajax zal in een wedstrijd waarschijnlijk wel van Excelsior winnen
en het speelt in een hogere divisie. Maar is de kwaliteit van Ajax beter dan die van
PSV? De beantwoording van deze vraagzullen we maar overlaten aan de voetbaldes-
kundigen. Kwaliteitsdeskundigen hebben altijd al getracht een eenduidige maatstaf te
vinden om kwaliteit te defini&en en vast te stellen. Pas dan kan men kwaliteit ook pas
objectiefmeten. Veel gehanteerde begrippen voor kwaliteit zijn dan ook terug te voc-
ren tot de omschrijvingen van Crosby en Juran. Wij hanteren deze begrippen hier
omdat ze veel gebruikt wordenen zeer kernachtig zijn geformuleerd.
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Crosby: Kwaliteit is voldoen aan specificaties

Juran: Quality is fitness for use

1.2 De definitie van Crosby

De omschrijving van de Amerikaan Crosby is helderen eenduidig. We kunnen de kwa-
liteit van produkten en diensten bepalen en meten door na te gaan of zij conform de
opgestelde specificaties worden geleverd. Controle van de output is nu een belangrijk
instrument voor kwaliteitszorg. Misverstand is niet mogelijk, onenigheid kan slechts
ontstaan omdat de specificaties niet duidelijk zijn of orndat we de geleverde output
moeilijk kunnen meten. lets wat in marktonderzoekland nog al eens aan de orde kan
zijn.
De kwaliteitseisen die door VMO zijn opgesteld trachten hierin te voorzien. In deze
eisen wordt aangegeven welke items in voorstellen en rapporten beschreven moeten
zijn. Zij geven daarmee aan dat er specificaties moeten warden vastgesteld en dat in het
rapport “traceerbare” procedures en resultaten moeten voorkomen.
De contract- en Ieveringsvoorwaarden kunnen als kwaliteitsspecificaties worden opge-
vat. Dat zij veelal worden opgesteld om de aansprakelijkheid te beperken is daarbij
soms een hinderlijke randvoorwaarde.
De grote kracht van de definitie van Crosby is dat relatief eenvoudig kan worden vast-
gesteld of kwaliteit geleverd is. Hoe de specificaties moeten worden opgesteld en hoe
zij rekening moeten houden met kiantenwensen en produktie-, veiligheids- en milieuei-
sen is inprincipe wel duidelijk maarin de praktijk heel lastig.

1.3 Dc definitie van Juran

De omschrijving die is gegeven door Juran, een van de grondleggers van de moderne
kwaliteitsaanpak, raakt beter de kern van het kwaliteitsbegrip. Kwaliteit wordt pas
geleverd als het produkt of de dienst in de praktijk voldoet. Fitness for use; maar wie
bepaalt of het produkt “fit” genoeg is. Doet de consument dat of de aanbieder?
Jedere marketeer enmarktonderzoeker — laten we de discussie of een marktonderzoeker
een marketeer is ook maar buiten dit artikel houden — zal beamen dat het oordeel van
de kiant maatgevend is. Als de kiant de kwaliteit niet goed vindt, is dat het enige wat
telt. Als de kiant niet tevreden is over zijn aankoop dan zal hij de volgende keer wel
beteropletten of bij de concurrent kopen. De consument heeftaltijd het laatste woord.
Toch komen hier wat problemen om de hoek zetten. Vele produkten en diensten zitten
tamelijk ingewikkeld in elkaar, en de gemiddelde consument heeft vaak niet de vereiste
kennis om de kwaliteit van het produkt daadwerkelijk te beoordelen. 1k vind de KLM
een uiterst veilige carrier, maar of de vliegtuigen voldoen aan gerechtvaardigde veilig-
heidseisen kan ik niet beoordelen. Dat doen de specialisten van de KLM en de Rijks-
luchtvaartdienst wel. De aanbieder is deskundig en kan bepalen welke eisen gesteld
mogen worden, mits hij daarbij maar voldoet aan de wensen van de consument.
En dan zijn we weer terug bij de omschrijving van Crosby. Als de specificaties (kwali-
teitseisen) maar zijn afgeleid van consumentenwensen is er niets aan de hand, maar o
wee als die domme, ondeskundige kiant eisen formuleert die de aanbieder, met zijn
vakbekwaamheid en de nodige diploma’s, als onzinnig van de hand moet wijzen. Dan
is er pas echt een kwaliteitsprobleem. Deze situatie doet zich in de praktijk maar al te



vaak voor. Misschien niet in die extreme vorm zoals bier geformuleerd maar bij bet
formuleren van kwaliteitsspecificaties zijn het toch nog vaak de technici die overheer-
sen, ondanks de toenemende invloed van de marketing.
Er zijn dan ook nog veel bedrijven, adviseurs en andere deskundigen die bet vertikken
om de wensen van de klant als uitgangspunt te nemen, en die het oordeel van de klant
over de kwaliteit als “amateuristisch geneuzel” terzijde schuiven. Wellicbt gebruikt
men wat meer genuanceerd taalgebruik, maar vanuit eigen ervaring maak ik nog regel-
matig mee dat bedrijven de waarde van onderzoek ter discussie stellen omdat men de
klanten niet serieus neemt.

1.4 Een definitie van k-waliteit

In de internationale kwaliteitswereld, die steeds meer beheerst wordt door al datgene
wat door de ISO organisatie (International Organization on Standardization) wordt
vastgelegd, geldt de volgende kwaliteitsdefinitie:

“Kwaliteit is het geheel aan eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst
dat van belang is voor het voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften.”

Deze definitie i~ in zijn bedoeling heel juist. Hij gaat verder dan Crosby omdat expliciet
rekening wordt gehouden met zaken die niet in specificaties hoeven te zijn vastgelegd of
die in contracteh tussen klant en aanbiederovereengekomen worden, maar waarop de af-
nemer een zekere “natuurlijke” aanspraak kan doen gelden. Als in het contract staat dat
aan de opdrachtgever 5 rapportexemplaren ter beschikking zullen worden gesteld, dan
verwacht de klant dat deze op zijn kantooradres worden afgeleverd. Zou het onderzock-
bureau zijn portokosten laag willen bouden en stellen dat de klant de rapporten maar zelf
moet halen dan ervaart de kiant dit als niet voldoen aan vanzelfsprekende behoeften. Zo
verwacbten de meeste kianten oak dat het bureau bij hen op bezoek komt. Dc extra reis-
tijd en kosten die daarmee gemocid zijn zal men terdege moeten incalculeren.

1.5 V/at is iifteg7ale kwaliteitszorg?

Het is opvallend dat alle omschrijvingen en definities van kwaliteit gerelateerd worden
aan de ic leveren produkten of diensten. Wanneer men kwaliteit in bet bedrijf gaat toe-
passen zien we -dat er een andere invaishoek wordt gekozen om de kwaliteit te beheer-
sen. Men kijkt dan niet primair naar de output maar veel meer naar bet proces dat nodig
is orn produkten en diensten te maken. Zo zijn de ISO noi~n~en vooral gericht op het
beheersen van (primaire) produktieprocessen.

Deze visie is gebaseerd op twee uitgangspunten.
* Een goed proces, waarbij alle procesonderdelen beheersbaar zijn geworden. zal (mm
of meer) automatisch een goed produkt als output hebben.

* Bij procesbebeersing wordt de aandacht meer gelegd op preventie dan bij produkt-
controle. Er is als bet ware een verschuiving in bet voortbrengingsproces waardoor
men eerder kan bijsturen.
Controle aan het eind van de lopende band geeft een goed inzicht in wat goed en fout
is, maargeeft weinig mbgelijkheden tot directe bijsturing. -
Dit aspect isook voor marktonderzoek van groot belang. Als men constateert dat
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bepaalde zaken fout zijn gedaan, dan zal het herstellen daarvan veel tijd, moeite en
geld kosten. Het direct corrigeren tijdens de uitvoering is veel effectiever.

In bet kwaliteitsdenken is er een verschuiving van produkt naar procesdenken. Daar-
naast zien we een ontwikkeling dat kwaliteit meer rekening boudt met de wensen van
de markt; er is dus een verschuiving van produktie naar marketingdenken. Vanuit de
marketingoptiek zal men zich echter vooral richten op de kwaliteit van het produkt
—waarbij produktbeleving en klantentevredenheid belangrijke uitgangspunten zijn — en
minder op de interne bedrijfsprocessen.
In de laatste jaren is er een verdere verschuiving in bet denken over en omgaan met
kwaliteit. Het beste kan dit toegelicht worden aan de hand van de criteria die men in
Amerika en Europa gebruikt bij bet toekennen van kwaliteits”prijzen” aan bedrijven. In
de volgende paragraaf zal dit nader aan de orde komen.
Kwaliteit wordt meer en meer een principe waarmee de effectiviteit van een bedrijf kan
worden beoordeeld.

Kwaliteitszorg is dat aspect van de totale management-functie dat bet kwaliteitsbeleid
bepaalt en ten uitvoer brengt.
Duidelijk is dat kwaliteit een taak van het management is en dat ook het management
verantwoordelijk is voor bet opstellen van een kwaliteitsbeleid. Slechts de uitvoering
van dit beleid kan worden gedelegeerd.

Er zijn nog teveel managers die denken dat zij door bet prediken van de kwaliteits-
boodscbap in bun bedrijf de kwaliteitstrein in beweging kunnen zetten. Misschien is dat
wel zo; voor bet op de rails houden is er echter meernodig dan management by slogans.

1.6 Dc Malcolm Baidridge Award

Enige jaren geleden is in Amerika een Sticbting opgericbt die jaarlijks een prijs toekent
aan bedrijven die excelleren in kwaliteit. Deze Stichting (The Foundation for the Mal-
colm Baldridge National Award) is op initiatiefen met hulp van de overheid opgericht,
maar is voor zijn inkomsten afhankelijk van bet bedrijfsleven. De prijs heeft als doel:
* Vergroten van de bewustwording dat kwaliteit een belangrijk competetief wapen is.
* Inzicht geven inde elementen voor Quality excellence.
* Informatie beschikbaar stellen over succesvolle kwaliteitsstrategie~n

Jaarlijks wordt er een prijs toegekend in de categorie~n industrie, diensten en midden-
en kleinbedrijf.

Deze prijs, die in de afgelopen jaren door de president van de Verenigde Staten werd
uitgereikt, beeft een geweldig prestige, waardoorook de criteria die bij de toekenning
gebruikt worden een grote impact bebben op bet bedrijfsleven.

1.7 The European Quality Award

Naar aanleiding van bet succes van de Malcolm Baldridge Award is in Europa een ver-
gelijkbaar initiatief ontstaan vanuit de European Foundation for Quality Management
(EFQM). In de afgelopen jaren zijn Awards toegekend aan onder andere bet beste
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proefschrift ovei~ Integrale Kwaliteitszorg, bet beste afstudeerproject. In 1992 zal voor
bet eerst de eerste Award aan een bedrijf worden uitgereikt en wel op Wereldkwali-
teitsdag (in november) in Madrid door de Spaanse koning.

De criteria die de EFQM banteert komen voor een groat deel overeen_met die van de
Amerikaanseprijs. In het kader van dit artikel zullen alleen de Europese richtlijnen aan
de orde komen.

Bij de bcoordeling van de kandidaten wordt grate waarde gehecbr aan de resultaten die
bereikt zijn en a~n verbetering van de prestaties op bet vlak van:
* het tevreden stellen van klanten;
* bet tevreden stellen van de medewerkers;
* bet ondernemingsdoelstellingen;
* bet effect op de wereld buiten de ondernerning.

In bet onderstaande schema warden de acht categorie~n met bet relatieve belang in de
scare aangegeven.

Mecr specifiek zijn erdus de volgende 8 categori~n criteria, ieder met bun eigen waardc:

Klanttevredenheid 20%
Dc voorstellingen die — indirecte of recbtsn’eekse — externe klanten bebben van de onderne-
ming en haar produkten en diensten.

De mens 18%
Het beheer van de in de onderneming werkzame mensen en de mening van de medewerkers
over de onderneming.

Bedrijfsresultaten 15%
Het werkelijkbebaalde resultaat van de ondememing in vergelijking met de prognoses.

Procesbeheer 14%
Het beheer van alle activiteit~fi waarmee binnen de ondememing waarde aan de produkten
wordt toegevaegd.

Leidersehap 10%
Hoe leidt bet management in zijn geheet de onderneming op de weg naar integrale kwalitcit.

Middelen 9%
Her beheer,gebruik en beboud van: — financi~le middelen

— informatiebronnen
— tecbniscbebulpmiddelen

Beleid en strategie 8%
Dc visie, t’,aarden en de riebting waarin de ondememing zicbzejf sruurt, en verder de metbo-
den die warden gebanteerd am de doelsrelling te bereiken.

Effect op de maatschappij 6%
Dc voorstellingen die de gemeenscbap globaal genomen van de onderneming heeft. Bekeken
wordt o.a. hoe men denkt overde wijze wa~rop de onderneming de tevenskwaliteit benadert
en milieuproblemen aanpakr, en hoe men sraat tegenover de noodzaak om de wcreldwijd
aanwezig~tniddelen te bebouden.

Totaal tOO%
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Wat opvalt is dat praduktkwaliteit alleen nag maar naar voren komt in bet aspect klan-
tentevredenbeid en dat proceskwaliteit nag maar 14% van de tataal waardering uit-
maakt. Plusminus driekwart van de kwalireitsbepalende factoren beeft te maken met
bet functioneren van bet bedrijf als ondememing. Er is dus sprake van een verscbuiving
in bet kwaliteitsdenken van produkt-, via proces- naar bedrijfskwaliteit, waarbij de
bebaalde resultaten belangrijker zijn dan de uitgevoerde activiteiten.
Daarnaast staat dat er een verschuiving is van intern naar extem. Kwaliteitsdeskundi-
gen ori~nteerden zich in het verleden vooral op de interne produktieprocessen; in de
huidige zienswijze zijn de effecten op de buitenwereld— klanten en maatschappij — van
een veel grotere invlaed.

extern kianten— drenstverlenings— kwa[iteits—
tevredenheid processen kosten en

rendement

I I
produkitie— kwaliteits—

intern processen kosten en
efficiency

produkt — proces — bedrijf
Figuur 1. Dc ~‘erandcringenin hetkwalitcitsdcnkcn.

1.8 Dc rol van marktonderzoek in kwaliteitszorg

Uiteraard zal er verschillend gedacht warden over de rol en mogelijke inbreng van bet
marktonderzoek in kwaliteit. Eerst de visie van de kwaliteitsdeskundigen. De ISO nor-
men geven biervoor oak een goed bandvat. In de ISO 9004, die als het bandboek voar
kwaliteitszorg kan warden bescbouwd, warden uitgangspunten geformuleerd waaraan
een arganisatie moet voldoen am kwaliteitszorg effectief toe te passen. In dit normblad
wordt de kwaliteitskringlaop inbeeld gebracht
Marketing en marktonderzaek warden bier in een adem genoemd. Dat is niet belemaal
terecbt. De kwaliteitsdeskundigen hebben de marketing namelijk een beperkte en ver-
keerde inboud gegeven. Marketing is volgens hen praktiscb synoniem met marktonder-
zoek.
Opvallend is dat marketing en marktonderzoek aan bet begin en aan het einde van bet
vaartbrengingsproces de kringloop als bet ware tat stand brengen en daarmee tot een
sluitend geheel maken. In de verdere toelichting kamt deze dubbele functie van markt-
onderzaek als begin en sluitstuk oak naar voren.
Uit de tekst van de 150 9004 blijkt dat marketing een belangrijke functie vervult in:
* bet in kaart brengen van marktmogelijkheden (bet vaststellen van de vraag en bet
marktgebied);
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apruirnt~ ii gebruik

technische ondersteuning
en onderhoud

inst~tLatje en inwerkingeteiling

Figuur 2. Dc kwuliteitskringloop (Bron ISO-9004).

* de beboeften en wensen vast te stellen en deze vertalen in eisen van de afnemer;
* bet verzamelen van gebruikservaringen van afnemers. -

De ISO 9004 iaat dus bet belang en de noodzaak van marktonderzaek duidelijk uitko-
men. Marktanderzoekbureaus zouden bier in bun acquisitie meer op kunnen inspelen.
Marktonderzaek moet als bet bedrijf kwaliteitszorg serieus neemt, en is eigenlijk ver-
plicbt als men volgens ISO normen gecertificeerd is.
Toch is bier de praktijk wat minder stringent en is er geen absolute eisdat een bedrijf
marktanderzoek moet doen. Er wordt aangegeven dat marketing deze informatie moet
opleveren, maar er wardt nergens voargescbreven dat dit moet gebeuren door markton-
derzaek.
Eind 1991 is er door de ISO oi’ganisatie een aparte taelichting c.q. aanvulling uitge-
bracbt voor diensten (de ISO 97004-2). Hierin wardt bet belang van marktanderzoek
nag pregnanter aangegeven. Er wordt narnelijk meerdere keren vermeld dat bet bedrijf
inzicbt moet hebben in de klantentevredenbeid. In de ISO 9fl04-2 komt dan oak deze
“aardige” zin naar voren: “Een nuttige aanpak voar bet verzamelen van marktinforma-
tie is bet doen van onderzaek en bet houdeii van interviews.” -

Uit deze aanvullende norm blijkt oak dat bet inzicbt bij kwaliteitsdeskundigen over wat
marketing is en kan, is toegenamen (“Een verantwoordelijkheid van marketing is de
beboefte aan een dienst te bepalen en de vraag naar een dienst te stimuleren.”)

Het is duidelijk dat marktonderzoek een steeds belangrijkere rol in kwaliteitszarg kan
gaan spelen. De verbreding van hetkwaliteitsbegrip, de sterkere gerichtheid op de klant
en de ISO-ndrnien onderstrepen dit belang.
Of er voor kwaliteit en klantentevredenheid andere vormen van marktonderzoek
gehouden moet warden zullen we in dit artikel verder niet diepgaand behandelen.
Een opmerking slcchts. In kwaliteitsonderzaek gaat bet zawel am de klantenrevredcn-
beid in meer algernene zin als de tevredenheid over specifieke pradukten, diensten en
dienstverleningen. Vele marktonderzoeken ricbten zicb op de meting van de tcvreden-

specifkaties

planning en ontvikketing
van processen
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beid bij een representatieve steekproef uit bet klantenbestand. Dit geeft eerder een
beeld van bet kwaliteitsimago dan van de ervaren produktkwaliteit. Voor dit laatste is
bet naadzakelijk een onderzaek uit te voeren, direct na gebruik of koop, zadat recente
ervaringen warden gemeten.

2. CERTIFICERING: NOODZAAK OF LUXE?

Certificering is in. Het lijkt wel of de hele wereld een nieuw kwaliteitswalballa heeft
antdekt. Niet alleen in Nederland is er een run op het ISO certificaat ontstaan. Oak in
andere Eurapese landen, en oak in Amerika is er een grate belangstelling. Dat bet wal-
balla meer een droom is waarin men zich kan koesteren blijkt pas veel later. Hiermee is
niet aangetoond dat certificering niet belangrijk is of niet zinvol. Wel blijkt dat men
veelal een te averdreven voarstelling heeft aver de waarde van zo’n certificaat.
Vele adviesbureaus bebben ecbter een nieuw afzetgebied ontdekt dat bij de terugloap
die erop andere adviesterreinen is eenaardige campensatie biedt.
Nag een illustratie van de wat overdreven verwachtingen. “Een erkend certificaat geeft
afnemers een kwaliteitsgarantie bij de inkoap. Voor aanbieders is bet een verkoopargu-
ment naar uitbesteders en cansumenten toe.” Dit citaat is antleend aan een brochure
van de Raad voor Certificatie. Of de Raad zeifdan wel bet reclamebureau van de Raad
deze zin beeft apgesteld doet niet ter zake. Feit is dat een ISO 9000 certificaat deze
garantie niet geeft. De ISO 9000 normen geven aan dat bedrijven een doortimmerd sys-
teem bebben am kwaliteitszarg toe te passen, maar wanneer zij als doel zouden hebben
slechte pradukten te maken en bet systeem geeft daarvaor de garantie dan is alles o.k.
Dit is natuurlijk niet de bedoeling, maar bet geeftaan wat er aan de orde is.
Zo kan een accountant een verklaring afgeven dat een bedrijf een goed baekhoud-
systeem beeft waarin de vereiste contrales zijn ingebau~vd, maar deze verklaring bete-
kent niet automatisch dat er sprake is van een financieel gezond bedrijf.
Het ISO 9000 certificaat geeft dus een garantie dat men een goed kwaliteitssysteem
beeft en dat dit wordt gebruikt en daardoor is de kans dat men goede kwaliteit krijgt
grater. Maar als een bedrijf of consument bij de aankoop voar kwaliteit blind zou varen
op bet certificaat dan kan bij bedrogen uitkomen.

2.1 Hoe wcrkt certificatic?

leder bedrijf of instelling kan zich laten certificeren door een door de Raad van Certifi-
catie erkende instelling. In Nederland zijn er op dit moment enkele tientallen organisa-
ties die erkend zijn. Veelal geldt de erkenning voor een bepaald produkt of voor een
branche. De voar de ISO 9000 meest bekende instellingen zijn Kema, Lloyds en Veri-
tas. Deze instellingen kunnen bijna ieder bedrijf of instelling certificeren. Daarnaast
zijn er oak brancbegerichte arganisaties zoals bet VPGI (grafische industrie) en KOMO
(bauwprodukten).
Bij de certificatie wordt eerst gekeken of bet kwaliteitsbandboek, waarin bet kwaliteits-
systeem bescbreven staat, valdoet aan de voorscbriften zoals die in de ISO norm
omscbreven staan. Als dit gecanstateerd is, wordt gekeken of bet bandboek oak in de
praktijk wordt gebanteerd.
Een centraal handboek is niet voldoende. ledere afdeling moet de bescbreven richtlij-
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nen die voor haar van belang zijn, ander bandbereik bebben en toepassen. Of de toe-
passing oak ecbt effectief is, kan niet altijd warden vastgesteld. Een goede auditor beeft
daar echter bet nodige “gevoel” voor ontwikkeld.
In principe blijft de audit van de certificatieinstelling beperkt tot de controle van bet
bandboek en of dit daadwerkelijk gebruikt wordt.
Als een arganisatie de audit met goed gevalg heeft doorstaan krijgt men voor een
bepaalde pericide — meestal twee of drie jaar — bet certificaat. Wel zal er gedurende
deze periode een berkeuring zijn die zich vaak op enkele onderdelen toesflitst.
Een certificaat is dus tijdelijk en als men niet werkt volgens bet handbaek kan men een
certificaat oak kwijtraken.

Iso 9001 en 9002
De twee belangrijkste narmen voor de kwaliteitssysteemcertificatie zijn de ISO narmen
900len 9002hIiiVNederland zijn deze bekend als NEN-ISO 9001 resp. NEN-ISO 9002.
De 9001 is uitgebreider dan de 9002. De 9002 geeft richtljjnen voorhet vervaardi-
gingsproces. De 9001 voegt daarnag bet ontwerpproces en de nazorg aan toe. Dc voor-
scbriften van de 9002 zijn Fntegraal apgenamen in de 9001.
Voar dienstverlenende bedrijven volstaat men veelal met de 9002. Het ontwikkelen van
produkten en bet vastleggen van praduktspecificaties is makkelijker als een apart pro-
ces vast te leggen, terwijl de antwikkeling van diensten op vele verscbillende wijzen
kan geschieden. Oak voar marktonderzoekbureaus is de ISO 9002 valdoende.
De ISO normengeven geen g~detaiiieerd&vaarschriften. Eigen interpretatie, aanpas-
sing aan de eigen bedrijfssituatie is naodzakelijk am tot een effectief kwaliteitssysteem
te komen. De vertaalslag van de algemene normen naar bedrijfsspecifieke toepassing is
vaak ecn lastige zaak. Zeker voor dienstverlenende bedrijven omdat de normen antwik-
keld zijn op basis van kennis en ervaring die is opgedaan bij industri~le bedrijven.

Dc laatste jaren neemt bet aantal gecertificeerde bedrijven toe. In Nederland zijn er
media 1992 enkele honderden, waarbij de grafische industrie met ruim 70 certificaten
kaplaper is. Bedrijven die kwaliteitszorg toepassen en kwaliteitsdeskundigen kamen
steeds meer tot de opvatting dat de ISO normen nag niet compleet zijn c.q. voor Total
Quality Management onvoldoende houvast bieden.
Total QualityManagement zal aandacbtmoeten schenken aan:
* kwaliteitsbeheersing, waarbij de ISO narmen een belangrijke ral spelen;
* continue kwaliteitsverbetering;
* tevredenbeidvan afnemers en medewerkers.

2.2 Dc kwaliteit Van marktondcrzock

Kunnen we, uitgaande van de hiervoar besproken kwaliteitsdefinities en uitgangspun-
ten voor kwaliteitszarg, nu algernene kwaliteitseisen formuleren voor marktonderzoek?
Het is niet de bedoeling am in dit artikel een algemeen en sluitend systeem van kwali-
teitseisen te formuleren. Ret is zelfs de vraag of dat kan. De verscbillende soarten van
onderzoek stellen andere eisen aan proces en produkt zadat oak andere uitgangspunten
moeten warden gebanteerd.
Dc kwaliteits~is~n zauden gerelateerd moeten warden aan:
* de anderzoekmerhode:
bij de vaststelling van de eisen zullen vakinboudelijke criteria van groat belang zijn;
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* verzameling van informatie:
oak bier gelden voaral vakinboudelijke criteria; er zal echter oak een aantal menselij-
ke en organisatoriscbe aspecten meespelen;

* verwerking en analyse;
* rappartering;
* overleg en samenwerkingmet de apdrachtgever.

In ieder voarstel tot marktonderzaek zauden de criteria en uitgangspunten op een zada-
nige wijze moeten warden vastgelegd dat:
* voor de opdracbtgever duidelijk wordt wat, hoe en wanneer hij de verlangde resulta-
ten krijgt;

* voar bet bureau en de medewerkers duidelijk wordt welke activiteiten erverricht zul-
len warden.

Het voarstel zal moeten resulteren in verifleerbare afspraken ten aanzien van de activi-
teiten en de kwaliteit.
Het is aan te bevelen am bet overleg met de opdrachtgever goed vast te leggen zodat
eventuele tussentijdse wijzigingen goed gedocumenteerd warden. Het rapport zal —

behoudens de uitkomst van het onderzoek — dan geen verrassingen meer opleveren,
zodat oak overde rekeningen geen enkel misverstandmogelijk is.
We kunnen canstateren dat deze uitgangspunten oak gehanteerd warden in de kwali-
teitseisen zoals die door de VMO zijn opgesteld. Hierbij valt op dat er wardt bepaald
wat in voorstel en rapport moet warden vastgelegd. Praces en overleg met de apdracht-
gever warden niet benoemd en oak niet welk systeem wardt gehanteerd of welke
maatregelen warden genomen am de kwaliteit te waarborgen.

Aangezien marktonderzoek veelal maatwerk betreft met aparte specificaties per
opdracht lijkt certificering valgens de ISO normen lastig. De ISO normen geven ricbt-
lijnen hoe bet kwaliteitssysteem voar bet primaire praces er uit zou moeten zien; deze
vertalen naar aparte maatwerk opdracbten is echter magelijk. De algemene aanpak en
werkwijze kan warden gestandaardiseerd, terwijl voar jeder project apart er maar een
goede vastlegging geschiedt. Certificering op basis va:n de algemene uitgangspunten
voar marktonderzoek en de ISO richtlijnen is dus zeker mogelijk. Het zou voor ieder
marktonderzaekbureau dat de kwaliteit van produkten en diensten wil onderzoeken en
daar geld aan wil verdienen, een verplichting moeten zijn am zijn eigen kwaliteit in een
erkend ISO 9000 systeem onder te brengen. Voor de gratere bureaus een uitdaging:
welk bureau is bet eerste gecertificeerde bureau van Nederland?
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2. Positioneringsonderzoek van literaire boeken
met Procrustes-analyse

H.M.J.M. LEEMANS, G.B. DIJKSTERHUJS EN J.C.M. VAN TRIJP

SAMENVATFFING

Positioneringsonderzoek wordt in de boekenbranche niet of nauwelijks uitgevoerd. Dir is voor
een deel te verkiaren uit vooroordelen in het yak over het ontbreken van gemeenschappelijke
cognitieve dimensies, waarop consumenten boeken beoordelen. Daarnaast zijn traditionele tech-
nieken voor boeken minder geschikt: het is vrijwel onmogelijk een volledige en valide Set van
auributen re construeren, waarop aile respondenten boeken beoordelen. Toch kan positionerings-
onderzoek ook voor de marketing van boeken relevante inzichten opleveren. Gegeneraliseerde
Procrustes-analyse (GPA) gaat uit van idiosyncratische attributen en lijkt daarom een geschikte
methode voor positioneringstudies van literaire boeken.
In deze studie zijn met behuip van GPA 6 cognitieve dimensies geidentificeerd, waarop kopers
Iiteratuur beoordelen. Kennis van deze dimensies kan o.a. woolen toegepast in de ontsluiting van
het assortiment van boekhandels, in het design van boeken en bij de ontwikkeling van aureurs als
merken. Tevens Iijkt GPA een veelbelovend alternatief voor produkten, die door consumenten
met veel verschillende attributenworden beoordeeld.

1. INLEIDING

Positioneringsonderzoek neemt een belangrijke plaats in binnen het marktonderzoek.
Het versehaft de marketing manager inzicht in onder iggende cognitieve dimensies
waarop consumenten(-segmenten) produkten beoordelen en in de relatieve positie van
de produkten op deze beoordelingsdimensies. Dergelijk inzicht is van groot belang bij
de evaluatie van de huidige positionering, identificatie van nieuwe mogelijkheden en
de beoordeling van de wenselijkheid van herpositionering van bestaande produkten
(Hauser en Koppelman, 1979).
Qok voor de boekenbranche is positioneringsonderzoek relevant, bijvoorbeeld bij de
ontsluiting van het assortiment. Om de omvangrijke coliectie boeken in boekhandel en
openbare bibliotheek toegankelijk te maken worden boeken in genres ingedeeld. De
huidige praktijk is dat boeken voornamelijk op basis van de ervaring en intuYtie van
boekhandelaar of bibliothekaris worden gecategoriseerd. Dit leidt tot afwijkende inde-
lingen van het boekenassortiment: hetzelfde boek kan in de ene boekhandel in de kast
iiteratuur’ staan en bij de andere onder de rubriek ‘rornans’ vallen. Bovendien wordt
(impliciet) aangenomen dat de indeling van boeken overeenkomt met de cognitieve
dimensies die consumenten hanteren bij het kopen of lenen van een boek. De veronder-
stelde congruentie blijkt echter niet op te gaan (Schuur en Seegers, 1989). Dit heeft een
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consumentonvriendelijke ontsluiting van het assortiment tot gevoig. Niet-frequente
bezoekers worden daardoor niet uitgenodigd om ook de drempel van een boekhandel te
overschrijden. Juist in het lichi van de strukturele afname van het aantal mensen dat
boeken koopt (zie b.v. Stichting Speurwerk, 1991), is een consumentvriendelijke bena-
dering van groot belang.
De beslissing om een boek uit te geven- is meestal op inruTtie gebaseerd (Stichting
Speurwerk, 1979). Holzhauer (1985) noemt het uitgeven van boeken zelfs een
beschaafde vorm van Russische roulette. Het gevoig is dat de meeste uitgegeven hoe-
ken verliesgevend zijn (Holzhauer, 1985; Verdaasdonk; 1989). Inzicht iwde cognirieve
dimensies die consumenten gebruiken om boeken te beoordelen kan in de produktont-
wikkeling gebruikt worden om boeken en auteurs duidelijkerop de beoordelingsdimen-
sies te positioneren en daarmee het uitgeefrisico te beperken. De gekozen positionering
kan vervolgens gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld op de achterflap van een boek,
in een folder of door middel van reclame.
Inzicht in de relatieve positie van boeken op de belangrijkste cognitieve dimensies
levert voor de marketing van boeken dezelfde relevante infonnatie op als voor de mar-
keting van andere produkten. Zo kan een uirgeverij de huidige posirie van boeken en
hun auteurs vergelijken met die van concirn-erende uitgevers. Uit een dergelijke eva-
luatie kan blijken of sommige boeken of auteurs onduidelijk gepositioneerd zijn, te-
veel concurrentie ondervinden of dat juist een gat in de markt over het hoofd wordt
gezien.
Positioneringsonderzoek wordt in de boekenbranche niet of nauwelijk&tuitgevoerd. Dii
heeft alles te maken met diep gewortelde opvatringen in het yak over het unieke karak-
ter van met name elk literair bock (Verdaasdonk, 1989) en over de onvoorspelbare con-
sument die op zeer individuele gronden cen keuze maakt uit het aanbod. Het ontbreken
van gemeenschappelijke cognitieve dimensies bij (segmente~) kopers of leners is ech-
ter nooit empirisch vastgesteld.
Methodologische problemen vormen een tweede barriere voor positioneringsonderzoek
in de boekenbranche. Traditionele technieken van positioneringsonderzoek zijn voor
boeken namelijk minder geschikt. Decompositionele methoden zoals Multidimensional
Scaling kennen met name problemen bij de interpreteerbaarheid van de assen van de
perceptuele kaart (Schuur en Seegers, 1989). Deze methoden doen daarnaasr onder
voor composirionele methoden zoals fakioranalyse op punten als de theoretische basis,
gebruiksgemak en predictieve validiteit (Simmie, 1978; Hauser en Koppelman, 1979).
Compositionele methoden kennen echter eveneens hun beperkingen omdat er geen vol-
ledige en valide set van attributen geconstrucerd kan worden, waarop alle respondenten
de boeken scoren. ZeLfs na een uitgebreid kwalitatief vooronderzoek waarin de relevan-
te attributen gefdentificeerd worden, dient bij compositionele methoden cen selectie
van attributen gemaakt te worden. Hierbij wordi ervan uitgegaan dat de uiteindelijke
set van attributen volledig is, dat de aitributen in deze set voor alle respondenten rele-
vant zijn, dat er geen (subgroepen van) respondenten zijn voor wie andere atiributen
eveneens relevant zijn en dat alle respondenten dezelfde betekenis aan de gebruikre
aitributen toekennen.
Deze aannamen zijn bij boeken niet valide. Uit onderzoek naar de perceptie van boeken
door boekenkopers blijkt dat respondenten zeer sterk verschillen in de attributen die zij
gebruiken om boeken in de evoked set te omschrijven (Leemans en Van Mans, 1992).
Slechts 4 attributen werden door meer dan 50% van de respondenten gebruikt. Daaren-
tegen zijn er Ud van attributen die door de ene respondent niet en door de andere wel
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worden gebruikt. Respondenten bleken ook sterk te verschillen in het aantal attributen
dat werd gebruikt om boeken te omschrijven. Deze relatief grote veschillen tussen mdi-
viduen in de beoordeling van boeken maken het gebruik van een standaardlijst van
attributen ongeschikt. Enerzijds zullen sommige attribuien voor een respondent niet-
relevant zijn, anderzijds zullen andere relevante attributen ontbreken zodat de set attn-
buten nooit volledig is.
Bovendien blijken boekenkopers verschillende betekenissen toe te kennen aan een
attribuut. Eenbetrekkelijk abstract attnibuut als ‘schrijfstijl’ kan maar liefst 25 verschil-.
lende betekenissen hebben (Leemans en Van Mans, 1992). De aanname dat alle
respondenten dezelfde betekenis toekennen aan de attributen op een standaardlijst lijkt
daarom evenmin valide.

Recentelijk is Gegeneraliseerde Procrustes-analyse (GPA) geYntroduceerd als methode
voor positioneringsonderzoek (Steenkamp et al., 1989a). Deze methode komt tegemoet
aan een aantal beperkingen die hierboven genoemd zijn en kan daarom wellicht
geschikt zijn voor positioneringsstudies van boeken. Belangrijk kenmerk van Procrus-
tes-analyse is dat deze analysetechniek het mogelijk maakt om perceptuele gegevens
van individuele respondenten met elkaar in verband te brengen, zelfs wanneer elke
respondent een geheel eigen set van attributen gebruikt heeft voor de beoordeling van
de produkten. Met Procrustes-analyse wordt tegemoet gekomen aan de aannames van
de traditionele compositionele methoden. Er is geen sprake van een gemeenschappelijk
lijst van attributen, maarelke respondent is geheel vrij om zijnlhaar eigen set van attn-
buten te kiezen. Door de attribuut-generatie fase, bijvoorbeeld via Kelly’s Repertory
Grid (Kelly, 1955) of de natural grouping taak (Kuylen en Verhallen, 1987), voor elke
respondent afzondenlijk uit te voeren zijn de attributen waarop een respondent de
objecten beoordeelt daadwerkelijk betekenisvol voor hem of haar. Door de afwezigheid
van standaard attributen kunnen er uiteraard geen interpretatieverschillen optreden. In
plaats daarvan is de vraag nu of respondenten met een bepaalde omschrijving van een
attribuut hetzelfde bedoelen. Dit wordt in GPA analytisch behandeld (zie paragraaf 2)
en is dus geen aanname die aan de analysetechniek ten grondslag ligt.

Het doel van deze studie is te onderzoeken of gemeenschappelijke onderliggende cog-
nitieve dimensies te identificeren zijn, waarop kopers ]iteratuur beoordelen. Wehebben
gekozen voor literaire boeken omdat de validiteit van de aannamen van traditionele
compositonele methoden van positioneringsonderzoek met name bij dit genre twijfel-
achtig zijn. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van GPA om maximaaL recht te doen aan
de individuele verschillen in attribuutkeuze. In paragraaf 2 wordt de essentie van Gege-
neraliseerde Procrustes-analyse uiteengezet. Voor een uitgebreidere behandeling yen-
wijzen we naar de beschikbare literatuur (zie o.a. Gower, 1975; Peay, 1988; Steenkamp
et al., 1989a, 1992; Dijksterhuis en Gower, 1991). Paragraaf 3 beschrijft de opzet en
resultaten van de positioneningsstudie van litenaine boeken. In paragraaf 4 worden de
resultaten besproken en wordt ingegaan op de marketingimplicaties van gemeenschap-
pelijke cognitieve dimensies bij de penceptie van litenatuur of het ontbneken daarvan.

2. GEGENERALISEERDE PROCRUSTES-ANALYSE

Gegenenaliseerde Procrustes-Analyse (GPA, Gower 1975) is een multivariate analy-
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setechniek die gegevens op individueel nivo analyseent. Dit betekent dat verschillen
tussen individuen tijdens de analyse genespecteerd worden. Bij het gebruik van GPA
als techniek van posirioneringsonderzoek zijn de gegevensafkomstig van een aantal
respondenten (K), die een aantal pnodukten (N) beoordelen op een aantal zeif gekozen
eigenschappen (Mk). De score van respondent k op attnibuut i van produkr j kunnen we
voonstellen als Xijk (i=l N; j=l,...,Mk; k=l K). Elke respondent defmieert dus een
elgen’ datamatrix Xk. Het aantal vaniabelen M heeft een persoons-subscnipt k on-i aan
te geven dat bet niet noodzakelijk is dat alle respondenten dezelfde attributen gebruiken
in de produktbeoordeling.
Uitgangspunt van GPA is dat de relevanteinformatie inde data van een bepaald indivi-
du is vervar in de nelatieve afstanden tussen de produkten in zijnlhaar daramarrix Xk.
Deze relatieve afstanden worden tijdens de analyse gerespecteerd (zie o.a. Steenkamp
et al., 1989a). Wanneen we ervan uitgaan dat de produkten in principe op dezelfde
manier waargenomen worden, dan kunnen -we dnie mogelijke oorzaken aangeven voor
geobsenveerde verschillen (Arnold en Williams, 1986):

nivo-effect Respondenten kunnen verschillen in de wijze waarop ze de schaal gebrui-
ken. Sommige nespondenten sconen gemiddeld hoger dan andenen, bijvoonbeeld omdat
ze eerdergeneigd zijn om het met iets eens te zijn.

bercik-effect Een tweede manien waarop respondenten kunnen verschillen in hun
schaalgebruik is het feit dat sommige respondenten een groter gedeehe van de schaal
gebruiken dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze extremer zijn in het uiten van bun
meningen. Dit wbrdt bet bereik-effect genoemd.
In het marktonderzoek is bet gebruikelijk om bovengenoemcle effecten van schaalge-
bruik uit de data te verwijdenen. Dit kan gebeuren door de data te standaardisenen,
waardoor zowel het nivo- als het bereik-effect verwijderd wonden, of door ze alleen te
centreren, waarmee het nivo-effect verwijderd wordt.

benoernings-effect Bij toepassing van GPA als techniek van positioneningsonderzoek,
hebben respondenten de vnijheid om zelf de attributen en de bewoonding daarvan te
kiezen waarop-ze de produkten beoondelen. In dat geval kunnen nespondenten dus een
versehillende tern-i of combinatie van termen gebruiken om betzelfde produktaspect te
beschnijven. Dit wordt bet benoemings-effect genoemd. Ook in situaties waanin respon-
denten eenzelfde omschnijving gebruiken, boeven ze bier niet exact betzelfde onder re
verstaan. In zo’n geval zouden we eerden spreken van een intenpretatie-effect.

GPA past een aantal transformaties op de data toe om voorbovenstaande effecten te
cornigeren. Belangrijk kenmenk van deze transformaties is dat ze de relatieve afsranden
tussen de produkten in de individuele matrices, en dus de relevante informatie, onge-
wijzigd laten (zie Steenkamp et at. 1989a). Door middel van translatie wondt gecorni-
geerd voor bet nivo-effect. Translatie impliceert dat voor elk attribuut bet gemiddelde
op nut gezet wordt. Voor bet bereik-effect wondt gecorrigeerd met behulp van centrale
dilatie. Centraledilatie is bet uniform uitrekken of inknimpen van de individuele per-
ceptuele ruimten. Voor het benoemingseffect wordt gecorrigeerd door middel van rota-
tie en/of spiegeling. Dit zorgt envoor dat attnibuten die betzetfde weergeven, in de ruim-
te naar etkaar toe gedraaid wonden (zie b.v. Dijksterbuis, l99Zjt.
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Formeet kan GPA ats votgt worden weengegeven. De ruwe data van een bepaatde
respondent zijn weer te geven ats K matrices Xk met N rijen voor de produkten en Mk
kotommen voon de attnibuten. Op elk van deze matrices worden bovengenoemde trans-
formaties toegepast, zodanig dat de getransformeerde matrices zoveet mogelijk op
etkaar tijken. De getransformeerde matrices worden weengegeven ats Yk~rkXkHk+Tk~
waarbij Xk de ruwe datamatnix is, Tk de transtatiematnix, Hk de notatiematrix en nk de
centrate ditatie factor. De groepsperceptuete ruimte wordt gedefinieerd als het gemid-
delde van de individuete ruimten nadat deze via de transformaties optimaat met elkaan
in overeenstemming zijn gebracbt. De mate waanin individuete getnansformeerde per-
ceptuete ruimten van elkaan verscbilten wordt uitgedrukt in de residuele variantie: de
afstanden tussen de positie van de produkten in de groepsruimte en bun positie in de
individuete ruimten. Gowen (1975) geeft de afleiding van de resuttaten voor de trans-
formaties (zie ook Ten Berge 1977; Peay 1988; Dijkstenlruis en Gower, 1991).

De verkregen groepsruimte bevat in eerste instantie evenveet dimensies als de grootste
van de individuete datamatnices Xk. Door middet van Principale Componenten Analyse
wordt de infonmatie in de groepsnuimte samengevat in een kleiner aantat onaThanketij-
ke dimensies. Deze ruimte vormt de uiteindetijke groepsruimte die gefnterprereerd
wordt. Voor de keuze van de dimensionaliteit van de groepsruimte gelden dezetfde cri-
teria als bijvoorbeeld bij factoranatyse. Naast de interpreteenbaarbeid van de dimensies
speelt de verktaarde vaniantie per dimensie een betangnijke rot.
Binnen GPA wordt de onverktaarde vaniantie uitgesplitst over de respondenten en de
produkten (zie by. Dijksterbuis en Punter, 1990). Deze informatie kan worden gebruikt
om produkten te identificeren waarvoon consumenten nelatief sterk verscbitten in bun
perceptie. Daarnaast is bet mogetijk om respondenten te identificeren voor wie de mdi-
viduete perceptie minder goed overeenkomt met de groepsperceptie. Deze taatste infor-
matie kan een bouvast geven voor de identificatie van segmenten.
De interpretatie van de dimensies van de groepsruimte vindt plaats op basis van de cor-
retaties met de individuete attnibuten. De interpretatie kan vereenvoudigd wonden door
VARIMAX-rotatie uit te voeren op de matrix van corretaties.

3. DE POSITIONERING VANLITERAIRE BOEKEN

3.1 Methode van onderzoek

De respondenten vormen een astecte steekproef van 36 personen uit de stad Tilburg en
de dorpen in de dinecte orugeving. De respondenten zijn telefoniscb gewonven, waarbij
bet tetefoonboek ats steekproefkader heeft gefungeerd. L)e respondenten moesten aan 3
criteria voldoen:
I. tenminste 18 jaaroud zijn,
2. bet taatste jaar minstens ~n boek bebben aangescbaft behorend tot fictie voor vot-
wassenen,

3. interesse bebben in titeratuur
Ad 1. Jongeren tot 18 jaar tezen voornametijk fictie ten beboeve van de verpticbte
literatuurlijst op school. Het at of niet voorkomen van een titet op deze tijst, de ver-
filming envan en de bescbikbaarheid van een uitreksel (Otten en Hilborst, 1978) von-
men vaak de belangnijkste attributen op basis waarvari boeken worden ge~vatueerd.
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Vanwege deze atypische perceptie van boeken is de leeftijdsgrens op 18 jaargesteld.
Ad 2. Het kopen en lezen van fictie wordt in Nederland steeds meer een elitaire
bezigheid: 62% van de votwassen Nedertanders koopt minder dan eens per jaar een
boek (Sticbting Speurwenk, 1991). De ovengrote meerdenbeid daanvan koopt nooit een
boek. Deze personen zijn als niet-kopers beschouwd en vatten als zodanig buiten de
onderzoekspopulatie.
Ad 3. De intenesse in titeratuur is in een apart voorbereidend interview ats volgt be-
paald: de respondenten is gevraagd om een steekproef van 60 boeken (litenatuur, span-
nende boeken zoats detectives e.d. en romantische fictie zoats streeknomans e.d.) op te
splitsen in een groep boeken die zeker niet zat worden aangescbaft en een groep die
wet of miscbien zal worden gekocbt. Een respondent toonde interesse in titeratuur.
wanneer minimaat twee titeraire boekentot de taatst genoemde groep beboorden.

In de uiteindelijke positioneningsstudie zijn de 14 literaire boeken opgenomen die het
vaakst voor aankoop overwogen wenden. Tijdens de interviewsessie werden responden-
ten in de getegenbeid gesteld kennis te nemen van de informatie op de voon- en acbter-
kant van bet boek. Ten bescherming van de boeken wanen deze geseated, waardoor er
niet in gebtaderd kon worden, een veel gebanteerde methode van informatieverwerving
bij boekenkopers (Leemans en Van Mans, 1992). Ter voorbereiding op de dataverza-
metingsprocedure zijn bovendien aan de respondenten kteurenfotokopie~n van de kaft.
zowet de voor- ats de acbterzijde, gedurende 2 tot 3 dagen terbeschikking gesteld.

Individuele attnibuten werden gegeneneerd met bebulp van de natural grouping-taak
(Kuylen en Verhatten, 1987). Omdat tijdens de testinterviews bleek dat respondenten
niet of nauwelijks in staat waren om de 14 boeken op basis van overall-getijkenis te
groeperen, werd_de taak enigszins aangepast. De 14 titenaire boeken werden random op
tafet getegd. Vervolgens wend de respondent gevraagd om boeken die een bepaald attn-
buut gemeenschappetijk bebben op een stapel te teggen en boeken die niet of niet vol-
doende gekenmenkt worden door dit attnibuut op de andere stapet. Tenstotte werd
gevraagd de eindpolen van de attnibuten aan te geven waarmee beide stapels bet best
worden beschreven. Deze uitsptitsingsprocedure wend voon elke stapel boeken berbaald
tot bet moment waarop de respondent aangaf dat verdere uitsplirsing geen zin meer
heeft omdat de boeken niet of nauwetijks van etkaar venschitten of en nog rnaar
boek op de stapet ligI. Het aantat attributenper respondent dat op deze wijze is gegene-
reerd vanieert tussen 6 en 12 met een gemiddelde van 8,7. In de tweede fase van dc
dataverzame1in~sprocedune scoonde etke respondent de 14 literaire boeken op negen-
punts semantiscbe differentiaatscbaten. De bewoonding van de schalen wordt gevormd
door de eindpolen die de respondent gebruikte om de stapets in de natural grouping-
taak te omschnijven.

3.2. Resultaten

De data zijn geanatyseerd met Procrusres2anatyse. Hienvoon is bet PROCRUSTES-
PCprogramma gebruikr (Dijkstenbuis et al., 199t). De datari~atnices van nespondenten
met minden dan bet maximum van 12 attnibuten zijn aangevuld met nutlen (Gower,
1975; Dijkstenbuis en Gower, 1991). In eerste instantie is een 12-dimensionete groeps-
ruimte bepaald. Op deze maximate’ gnoepsruimte is geen Pnincipale Componenten
Anatysc uitgcvoend en derbalve is en geenverties aan vaniantie door projectie op cen
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kteiner aantal dimensies. Deze groepsruimte verklaart 66,5% van de totate vaniantie in
de individuete data.

De totate vaniantie is per boek, per respondent en eventueet per dimensie op te splitsen
in groeps- of verktaarde en nesiduete of onvenktaarde vaniantie. Tabel I geeft de percen-
tages totate, venktaarde groeps- en residuete vaniantie weer opgesplitst pen boek.

Tabel 1. Verldaarde groepsvariantie, residuele val-jantie en totale variantie per hoek.

Boek Auteur groep residu totaal

Van Kooten 9880 1,921 11,801
2 Achmetov 6,298 1,799 8,097
3 Altende 3,972 2,661 6,633
4 Paz 4,889 2,330 7,220
S GUn 3,280 2,504 5,782
6 Konrad 2,572 2,666 5,240
7 Van den Heijden 3,059 2,840 5,897
8 Jardin 4,373 2,534 6,905
9 Thomese 5,039 2,555 7,594
10 De Bie 5,308 2,023 7,332
II Kundera 3,716 2,471 6,192
12 Rubinstein 5,238 2,484 7,721
13 Heaty 3,870 2,086 5,956
14 Van Dis 4,955 2,675 7,630

roraal 66,450 33,550 100,000

Atte boeken passen redelijk tot goed in de groepsruimte. De residuete vaniantie van bet
bock van Van den Heijden bednaagt meen dan 2,75% van de totate vaniantie: de pencep-
tie van dit boek is bet meest hetenogeen. De boeken van de auteuns Van Kooten en
Acbmetov wonden daanentegen het meest bomogeeni waangenomen: de residuete
vanianties van deze 2 boeken is bet taagst en ligt onder de 2% van de totate vaniantie.
Een vengetijking van de coiindinaten van bet boek van Van den Heijden in de groeps-
nuimte en in de 36 individuele ruimtes geeft nadere informatie oven de beterogeniteit in
de penceptie van dit boek. Zo pencipi&en de meeste nespondenten bet boek ~Advocaat
van de hanen’ van Van den Heijden als een verhalenbundel. Twee respondenten
bescbouwen bet boek terecht als een deel uit de senie romans ‘De tandeloze tijd’. In
afwijking van de meerderbeid zijn 5 (14%) respondenten van mening dat bet bock
‘Advocaat van de banen’ van Van den Heijden geen tiefde bevat.

Dc percentages nesiduele vaniantie opgesptitst per respondent zijn te vinden in figuun I.
Atle respondenten passen redelijk tot goed in de gnoepsruimte. Dc residuele vanianties
per respondent ontlopen elkaan niet veel. En zijn 2 respondenten (11%) met een nesidu-
ele vaniantie groten dan 1,1% van de totate vaniantie: de penceptie van de 14 literaine
boeken door deze 2 nespondenten wijkt bet incest af van de gnoepsnuimte. Een nadene
bestudening van de subject plots teent dat deze 2 respondenten niet bij elkaan liggen en
derhalve geen ondenscbeiden segment vormen.
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Bestudening van de verktaarde vaniantie pen dimensie en voonat van de interpreteen-
baart-ieid hebben tot een 6-dirnensionele oplossing geleid. Omdat bet ondcrzoek voonal
was genicbt op inzicbt in onderliggende cognitieve dimensigs waanop kopers litenaire
boeken evatueren, bad bet tweede cnitenium cen groter gewicbt. Een 6-dimensionele
groepsruimte verktaant 63,5% van de totate vaniantie in de individuele data en geeft
95,5% ween van de vaniantie in de gnoepsruimte zeif.
Dc interpretatie van de 6-dimensionele gnoepsruimte vindt plaats op basis van de con-c-
taties tussen de 308 oorspronkelijke individuete attnibuten en de 6 dimensics. Op de 6-
dimensionete tadingenmatnix is cen VARIMAX-notatie uitge7voerd om de interpretatie
te vereenvoudigen. Conform de aanbcvoten vuistregel (Steenkamp e(at.. 1992) zijn
atleen conretaties van minstens 0,70, gebruikt door minstetis 5 respondenren, bij de
interpretatie bctrokken. Tabet 2 geeft pen dimensie een overzicht van de attnibuten die
aan deze eis voldoen.
Dimensie 1 maakt voonat ondenscheid tussen titeratuur met humor of satire en titeraire
boeken die sotnben, zwaarmoedig of scricus van toon zijn en/of maatschappetijkc of
mcnsetijke problemen ats onderwerp hebben. Ongeveen de belft associcent ~humor’met
‘Nedertands’ en ‘somben/zwaarmoedig’ met ‘buitentands’. Daarbij wondt nict gedoeld
op de taal waanin bet bock is gescbneven maan op de nationaliteit van de auteun of de
plaats of cutiuur waar bet venhaal zich afspeelt. Humor wondt ook ornschneven ats
grappig’, ‘komiscb’, ‘teuke dingen’ of ‘Ijidiek’. Nederlandse humonistischc boeken
zijn volgens sommige nespondenten tevens oppervlakkiger dan buitentandse sombene
of zware literatuun, die meendiepgang beeft.
Dimensie 2 kan geYnterpreteerd worden ats ‘autobiograficen’ versus ‘niet -autobiognafi-
sche wenken’. Autobiografieen worden tevens geassocicerd met ‘reatistisch’ terwiji

respondent

Figuur 1. Percientage restduele variantie per ntiqYondent.
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Tabel 2. Interpretatie vande dimensies op basis van de idiosyncratische attributen.

dimensie/attnibuut frequentie van
corretaties > 0,7

dimensie 1
humor en/of satirisch versus somber 30
Nedenlands versus huitentands 19
diepgang versus oppervtakkig 6

dimensie 2
autobiografisch versus nier-autobiografisch 27
werketijkheid versus fictie It

dimensie 3
tiefde versus geenliefde 20

dimensie 4
verhatenbundel versus geen verhalenbundel 15

dimensie 5
hekroond versus niet-bekroond 8

dimensie 6
reisverslag versus geen reisverslag 9

niet-autobiografiscbe boeken als fictie wonden bescbou~vd. Hoewet de meeste nespon-
denten de offici~te term ‘autobiografie’ gebruiken, noemen andenen dit ‘eigen enva-
ring’, ‘eigen persoon’ of— beet creatief— ‘egodokument’. Fictie kent ook 2 attennatieve
omscbnijvingen (‘fantasie’ en ‘venzonnen’) en de tegenpool werketijkheid 3 (‘feiten’,
realistiscb’ en ‘waarbeid’).
De ovenige dimensies kunnen eenduidig wonden geYnterpreteend. Dimensie 3 kan won-
den opgevat als wet of geen tiefde (-stbema’s), dimensie 4 als wel of geen verhatenbun-
del; dimensie 5 als wet of niet beknoond en dimensie 6 als wel of geen reisverslag. Elke
dimensie wondt op verscbillende wijze venwoond. Dit vanieent van 1 atternatieve
omscbnijving van ‘beknoond’ bij dimensie 5 tot 4 alternatieve omscbnijvingen van
‘tiefdestbema’s bij dimensie 3.

4. DISCUSSIE

In deze studie is gebruik gemaakt van Gegeneratiseende Procrustes-anatyse (GPA) om
te onderzoeken of gemeenscbappelijke ondentiggende cognitieve dimensies te identifi-
cenen zijn, waarop kopens litenatuun beoordelen.
In tegenstelting tot de veetal heersende opvattingen en negatieve eendere envaningen met
traditionete positioneningstechnieken, lijkt bet met GPA wet mogetijk te zijn om voon
titeraire boeken een gemeenscbappelijke stnuktuur van onderliggende cognitieve dimen-
sies te identificeren. De 6 dimensies die uit dit ondenzoek naar vonen kwamen zijn:
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1. Nedentandse bumonistiscbe, maar ook oppenvtakkige boeken versus buitenlandse
sombere of zwane litenatuun met meen diepgang;

2. neatistiscbe autobiognafleen versus niet-aurobiognafiscbe fictie;
3. wet of geen liefde (-sthema’s);
4. wel of geen venbatenbundet;
5. wet of niet beknoond en
6. wet of geen reisvenstag.
De altennatieve omscbnijvingen van attnibuten ondersteunen de conctusie dat respon-
denten ondanks een mm of meen private terminologie literaire boeken in boofdlijnen
met dezelfde cognitieve dimensies beoondeten.
Het succes va7nGPA ten opzichte van traditionete methoden van positioneningsonder-
zoek kan verklaard worden door bet feit dat GPA expliciet ruimte laat voon deze tenmi-
notogie. In tegenstetling tot traditionete compositionete metboden zoekt GPA niet van-
ult gemeenscbappetijke maar vanuir private tenminologie naar oveneenstemming tussen
consumenten. Het bier gevonden nesultaat suggeneert dat GPA een veelbetovend alter-
natief is voon traditionele metboden van positioneningsonderzoek voon produkten waar-
bij relatief grote venschitten in de aard en aantat van attnibuten gebnuikt voor produkt-
beoondeting - verondensteld mag wonden. Hieronder vatten (litenaire) boeken maar
mogelijk ook andene produkten, die een sterk ‘expenientat’ karakter hebben. Dergelijke
produkten woolen niet zo zeer ge~vatueerd op functionete objectieve produkreigen-
schappen maar meer op de symbolische betekenis van subjectieve attnibuten (Holbrook
en Hinscbman, 1982). De beteving van dit soont pnodukten is meen persoonlijk van
aard, waardo<on verwacbt mag worden dat respondenten meervenscbillen in bet neferen-
tiekaden en daardoon in de attributen waanmee ze dit soort produkten waarnemen en
evaluiiren. Te denken valt aan muziek en andere kuttuuruitingen en am-i vormen van
vnijetijdsbesteding.
In elke positioneningsstudie geldt dat de gevonden dimensie~ in meen ofmindere mate
afhanketijk zijn van de voorgetegde set produkten. Ook in dit ondenzoek geldt dat de
extenne validiteit van de gevonden dimensies niet perse gegarandeerd is. Het feit dat de
eerste dimensie bet ondenscheid bescbnijft tussen Nederlandse, humonistiscbe maar ook
oppenvtakkige boeken enerzijds en buitentandse, sombere Iiteratuur met diepgang
anderzijds lijkt een antefakt te zijn van de produktset. Er zijn immens ook humonistische
buitenlandse auteuns of somber scbrijvende Nederlandse schrijvens in een boekwinkel
te vinden. Hetzelfde getdt in mindere mate voon de associalie tussen niet-autobiogra-
fisch en fictie.
De moeilijkbeden in een positioneningsoiidenzoek van boeken openbaren zich met
name in de attnibuutgeneratiefase. Door de grote omvang van bet boekenaanbod zijn
veet boeken onbekend bij de respondent, ongeacht de keuze die wondt gemaakt. Dit is
echter ook de situatie die zich in de winkel voordoet. In dit onderzoek is de winketsitu-
atie zo goed mogelijk nagebootst door nespondenten voorafgaand aan de attnibuutgene-
natiefase in de getegenbeid te stellen zich te infonmenen over de boeken op basis van de
informatie op de voor- en achtenkant van bet boek. Ideatiter zou een respondent de hoe-
ken enkete dagen ten bescbikking moeten worden gesteld (Holbrook en Hinscbman,
1982). In dit onderzoek was dit niet mogelijk en is ten voonbeneiding gebruik gemaakt
van kteurencopie~n.
Desalnietemin bleek bet voon respondenten onmogetijk de boeken in termen van over-
all-gelijkenis te beoordeten. De bier gehanteerde aanpassing van natural_grouping tijkt
een goed alteniratief.
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Ondanks deze kanttekeningen blijken en in tegenstelling tot wat de meesten werkzaam
in bet boekenvak witlen doen getoven, gemeenschappelijke onderliggende cognitieve
dimensies te bstaan, waarrnee kopens litenaire boeken percipie&en.
Kennis van de cognitieve dimensies, waanop boekenkopers in meendenbeid titeratuur
beoondeten kan op diverse wijzen in bet manketingbeteid wonden toegepast. Het bnengt
een ktantvniendelijke manier van ontstuiting van het assortiment van boekhandet en
bibliotbeek dicbtenbij door indeling en bewegcijfening van bet assortiment te baseren
op deze cognitieve dimensies in plaats van op eigen inzicbten. Door informatie op bet
boek te geven in termen van de cognitieve dimensies knijgen consumenten de informa-
tie die ze wensen. Dengelijke informatie stuit beten aan bi.j bet refenentiekader van con-
sumenten dan kaften met fette, scbneeuwende kleunen of met louten, uiteraand lovende,
citaten uit recensies.
Wanneen een soontgelijke positioneningsstudie zou wonden uitgevoend met die boeken
en bun auteuns van concunnerende uitgevers die de kurk vormen waanop ze dnijven,
kunnen de nesultaten gebruikt worden voor een knitische evaluatie van bet boeken-
fonds. Beoondeetd kan wonden of onduidetijk gepositioneerde boeken nog tanger pas-
sen in bet fonds of dat en nog mogelijkheden zijn voon herpositionening. Een duidelijke
positionening ten opzichte van boeken van concurrerende uitgevers kan wonden yen-
stenkt.
Omdat de tevenscyclus van een auteun tanger is dan die van een boek tijkt bet raadzaam
om ook positioneningsstudies uit te voeren met auteurs. Door middet van een duidetijke
positionening van auteuns die uiteraard past bij de boeken die ze scbnijven en die goed
wordt gecommuniceend kan een auteur ats een merk wonden ontwikkeld. Omzet en
winst van vnijwet elke uitgeven van fictie zijn sterk afhankelijk van ~dn of twee auteurs
(Holzhauen, 1985). Het ligt derbalve voor de band om te pogen de basis te venbreden
door debutanten of minden succesvotte auteurs duidelijk te positioneren.
Wellicbt dat dan de toekomst voor de boekenbnanche en ween wat zonnigen uit gaat
zien.
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3. Conjuncte keuze-experimenten. achtergron-
den, theorie, toepassingen en ontwikkelingen

H. OPPEWAL EN H.J.P. TIMMERMANS *

SAMENVAlTING

Deze bijdrage schetsi vanuit een praktische invaishoek de achtergronden, theorie, opzet en analy~
Se van conjuncte keuze-experimenten. In conjuncte keuze-expei-imenten worden aan responden-
ten experimenteel ontworpen denkbeeldige keuzesituaties voorgelegd. Op basis van de geobser-
veerde keuzes kan vervolgens een probabilistisch keuzemodel worden geschat. Zo’n keuzemodel
biedt enerzijds inzicht in de preferentiestructuur van respondentenen biedt anderzijds de moge-
lijkheid om direct keuzekansen te voorspellen voor nieuwe marktsituaties. De methodiek van de
conjuncte keuze-experimenten is ontwikkeld vanuit de gedachte dat conventionele conjuncte
analyse enerzijds en probabilistische discrete keuzemodellen anderzijds (met name het Multino-
miale Logit model) elkaar aanvullen en in combinatie kunnen worden toegepast. Dit leidt tot
belangrijke voordeten en nieuwe mogelijkheden. Deze bijdrage gaat in op de achtergronden, de
belangrijkste kenmerken en op de voor- en nadelen van conjuncte keuze-experimenten. Tevens
wordt een uitgewerkt empirisch voorbeeld gepresenteerd en wordt ingegaan op enkele recente
ontwikkelingen in methodiek en toepassing.

1. INLEIDING

In bet marktonderzoek is con juncte analyse al geruime Iijd een gevestigde methode
voor het meten van preferenties en bet bestuderen van keuzegedrag van consumenten.
De achtergronden en mogelijkheden van deze methode zijn dan ook in diverse over-
zichtsartikelen gedocumenteerd, waaronder in dit Jaarboek (Van Raaij 1978; Steen-
kamp 1985; Bradley, Kroes en Vogels 1988; Vriens en Wittink 1990; bekende engels-
talige overzichten zijn Green en Srinivasan 1978, 1990; en Louviere 1988a, 1988b) en
mogen grotendeels als bekend worden verondersteld.
Minder bekend zijn de ontwikkelingen in de 80erjaren die leidden tot de uitbreiding en
integratie van de conjuncte methode met de zgn. discrete keuze mode/len. Dit zijn pro-
babilistiscbe modellen van individueel keuzegedrag die aanvankelijk door mathema-
tisch psychologen werden geformuleerd maar die met name in bet verkeers- en ver-
voersonderzoek en in de ruimtelijke planning verder zijn ontwikkeld en toegepast (bijv.
Ben-Akiva en Lerman 1985; Wrigley 1985). Ook voor bet marktonderzoek zijn de
rnogelijkheden en voordelen van de resulterende conjuncte keuze-experimenten en -

~. Dc auteurs zijn ir. A. Burgers en drs.W. van Vrcden erkentelijk your hun cumrnentaarop een cerdere ver-
sic van dcze bijdrage.
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mode/len van potentieel grote betekenis, getuige onder andere het verschijnen van een
zeer belangrijke review op dit terrein in Journal ofMarket/Jig Research (Louviere en
Woodworth 1983) en getuige de recente overzichtsartikelen inMarketing Letters’ (Lou-
viere 1990) en Journal ofBusiness Research (Batsell en Louviere 1991). Een belangrij-
ke verschil met conjuncte analyse is dat respondenten een keuzetaak krijgen voorge-
legd. Een voordeel hiervan is dat keuzetaken door respondenten over het algemeen als
prettiger en meernatuurlijk wordenervaren dan de ‘rating’ of ~ranking’taak inconven-
tionele conjuncte analyse. Een ander voordeel is dat op basis van degeobserveerde
keuzen een probabilistisch keuzemodel kan wordengeschat (meestal van de zgn. multi-
nomiale logit vorm), waardoor marktsimulaties mogelijk zijn zonder dat men hoeft
terug te vallen op ad hoc en arbitrair vooronderstelde relaties tussen preferentie of nut
en keuzes. In marktsimulaties op basis van conjuncte analyse is men wel genoodzaakt
tot dergelijke aannamen, hetgeen als een groot nadeel wordt ervaren (bijv. Wittink en
Cattin 1989). I-let ander voordeel van deze keuzemodellen is dat men hiermee tevens
(in principe) marktsituaties kan onderzoeken en simuleren waarin bepaalde alternatie-
yen onderling heviger met elkaar concurreren dan met andere alternatieven (zoals mer-
ken, winkelbestemmingen).
In dit Jaarboek is eerder aandacbt besteed aan conjuncte keuze-experimenten (Kroes
1986). Echter, in dat artikel werd niet uitgebreid ingegaan op de acbtergronden en op
de opzet en analyse van keuze-experimenten. Daarnaast zijn er inmiddels nieuwe
inzicbten ontstaan en zijWniettwe toepassingen ontwikkeld. Sommige van deze ontwik-
kelingen zijn met name gedocumenteerd in tijdschriften die bij marktonderzoekers
minder bekend zijn (bijv. Louviere 1988b7 Louviere en Timmermans 1990). Met deze
bijdrage aan bet Jaarboek hopen we de conjuncte keuze-experimenten ruimere bekend-
heid te geven en de literatuur op dit terreinbeter toegankelijk te maken.
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd. Eerst zal het model van individueel beslissings-
gedrag wotden geschetst dat ten grondslag ligt aan de diverse methodieken die bier aan
de orde zullen komen. In de rest van dit betoog zal eerst een kort overzicht worden
gegeven van conjuncte analyse, zoals deze tegenwoordig nieestal wordt toegepast in de
praktijk van bet marktonderzoek, waarna de belangrijkste problemen en nadelen van
deze conventionele methode worden gerecapituleerd. Verypigens woi-dt de theorie van
discrete keuze modellen kort uiteengezet, gevolgd door een bespreking van de belang-
rijkste bezwaren en problemen van de benadering zoals die werd gebanteerd in met
name studies op bet gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke planning. Daarna
wordt uiteengezet hoe deze beide conventionele metboden werden gecombineerd tot
een nieuwe methode voor de bestudering van keuzegedrag, hier benoemd als conjuncte
keuze-experin~enten (andere benamingen zijn ‘stated choice experiments’, ‘choice-
based conjoint’, decompositional choice modelling’ en ~experimenta1choice analy-
sis’). Hierbij wordt onder meer ingegaan op bet experimented design, gangbare schat-
tingsmetboden, mode!ontwikkeling en toetsing van modeTassumpties door middel van
‘kruis-effectexi’. Een en ander wordt geillustreerd met eenempirisch voorbeeld. Hierna
worden de doeleinden besproken waarvoor conjuncte keuze-experimenten kunnen wor-
den gebruikt, waarbij met name zal worden ingegaan op nieuwe ontwikkelingen. Tot
slot worden a~tue1e thema’s genoemddie van belang zijn voor de verdere ontwikkeling
van praktischc toepassingen van deze metbodiek.
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2. EEN CONCEPTUEELMODEL VOOR INDIVIDUBEL KEUZE-
GEDRAG

De diverse hier te bespreken metboden en technieken gaan uit van eenzelfde aebterlig-
gend model voor individueel keuzegedrag (bijv. Timmermans 1982; Louviere
1988a,p.10). Een individuele consument neemt keuze-alternatieven (producten, ver-
voermiddelen, winkelbestemmingen) waar als een verzameling kenmerken of attribu-
ten. Het individu waardeert de scores van deze attributen subjectiefen ontleend aan elk
attribuut een bepaald (deel-)nut. Het totale nut per keuze-alternatief is bet resultaat van
een afweging op elk van deze attributen. Het proces van afweging wordt opgevat als
bet toepassen van een bepaalde combinatie-regel. De consument kiest bet alternatief
met bet hoogste nut uit de set van bescbikbare, gekende alternatieven. In de meeste
marktstudies hecbt men groter belang aan dit keuzegedrag dan aan de processen en pre-
ferenties die verondersteld worden bieraan ten grondslag te liggen. Immers, bet zijn de
keuzes van consumenten die uiteindelijk de marktaandelenbepalen.
Dit conceptueel model van individueel keuzegedrag wordt in veel marktonderzoeksstu-
dies als uitgangspunt genomen. Ten onrechte wordt daarhij vaak gedacht dat bet model
ook bedoeld is als een psychologiseb adequate bescbrijving van bet mentale meebanis-
me dat zich afspeelt bij bet nemen van beslissingen. Veeleer echter moet dit model
worden opgevat als een verzameling tbeoretische constructen en bun onderlinge rela-
ties, waarvan de onderzoeker verwacbt dat deze voorspellingen oplevert over (toekom-
stig) keuzegedrag die betrouwbaarder zijn dan voorspellingen afgeleid uit andere
modellen (of intuities).
Dit conceptueel model is op versebillende wijzen geoperationaliseerd en diverse meet-
metboden zijn ontwikkeld om in toepassingen de verbanden tussen de afzonderlijke
constructen in bet model empiriseb te bepalen. Conjuncte analyse is d~n van deze
metboden; een andere is discrete keuze theorie, waarover straks meer. Andere, in bet
marktonderzoek zeer veel gebruikte, metboden zijn de directe (‘self-explicated’) of
compositionele metboden. Hierbij wordt respondenten gevraagd direct, bijvoorbeeld op
een rating scale, aan te geven welk belang wordt gebecbt aan een bepaald attribuut, of
boe aantrekkelijk alternatieven met een bepaalde attribuut-score zijn. Alboewel deze
directe methoden veel praktiscbe voordelen bebben zijn er ook enkele belangrijke
nadelen. Zonder verder op deze methoden in te gaan willen we dezen nadelen bier noe-
men omdat bet belangrijke redenen zijn waarom conjuncte metboden worden toege-
past.
Ten eerste blijken de oordelen van mensen over bet belang van attributen in bet (eigen)
keuzeproces niet erg betrouwbaar te zijn. Onder andere is gebleken dat onbelangrijke
attributen veelal worden overgewaardeerd (bijv. Slovic en Liebtenstein 1971) en dat
dominante attributen tot sterke vertekeningen kunnen leiden in oordelen over bet
belang van andere kenmerken van eenzelfde alternatief (bet zgn. halo-effect, bijv. Wu
en Petroshius 1987). Een belangrijke oorzaak van deze onbetrouwbaarbeid is dat men-
sen bij zulke directe preferentiemetingen niet worden gedwongen de versebillende attn-
buten tegen elkaar af te wegen. Dit heeft te maken met een tweede te noemen nadeel,
namelijk dat bet onduidelijk is hoe de afzonderlijke oordelen moeten worden geinte-
greerd tot een totaal-oordeel of -nut. Tenslotte is bet onduidelijk hoe voorspellingen ten
aanzien van keuzegedrag moeten worden afgeleid. Sommige van deze problemen kun-
nen worden ondervangen door gebruik te maken van conjuncte analyse metboden, en
andere door gebruik te maken van probabilistisehe discrete keuzemodellen. We zullen
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eerst de theorie en kenmerken van deze twee methoden kort uiteenzetten en vervolgens
een integratie van deze twee metboden bespreken, de conjuncte keuze-experimenten.
Hierbij zal bet accent liggen op de aspecten waarin conjuncte keuze-experimenten ver-
sebillen van de conventionele conjuncte analyse.

3. ‘CONVENTIONELE’ CONJUNCTE ANALYSE

Conjunete analyse beeft zijn oorsprong iii Versebillende experimenteel-psychologisebe
paradigma’s~met name axiomatiseb conjunct meten (Luce en Tukey 1964; Krantz en
Tversky 1971) en ‘functional measurement’ (Anderson 1970,1981,1982). Gedurende
de laatste decennia beeft conjuncte analyseiich echter ontwikkeld tot een zelfstandige,
meer praktiscb georienteerde metbode voor bet sebatten van de preferentie-structuur
van een consument uit diens totaal-oordelen over alternatieven die zijn omscbreven in
termen van attributen (Green en Srinivasan 1978, 1990).
Conjuncte analyse richt zicb op bet meten van de deelnutten die individuele beslissers
ontlenen aan de attribuut-scores van keuze-altematieven en op bet toetsen van de corn-
binatieregels die aan bet totaalnut van een alternatief ten grondslag kunnen liggen.
Gegeven de deelnutten en een combinatieregel kan vervolgens bet relatief belang van
elk der attributen in bet keuzeproces worden afgeleid. In de praktijk van bet markton-
derzoek gaat de aandacht meestal uit naar bet meten van de deelnutten. Vaak is door de
gekozen proefopzet toetsing van combinatieregels niet eens mogelijk en wordt bij voor-
baat al ~n bepaalde combinatieregel als ‘waar’ verondersteld. Meestal is dit de additie-
ye regel: bet totaalnut is een simpele optelsom van de aan de attributen ontleende deel-
nutten.

3.] Opzet en analyse van experirnenten by onflutcte analyse

Als acbtergrond voor de bespreking van conjuncte keuze-experimenten willen we eerst
de meest gangbare procedure recapituleren die wordt gevolgd bij conventionele eon-
juncte analyseiVoor uitgebreidere informatie zij verwezen naar de eerder genoemde
referenties. Opgemerkt zij nog dat diverse computerpakketten verkrijgbaar zijn (bijv.
de ~ConjointDesigner’ en ~ConjointAnalyzer’ modules van Bretton-Clark, ~SPEED’
van de Hague Consulting Group, of ‘CONISURV’ van Lnteliigent Marketing Systems),
waarin deze procedure srandaard kan worden doorlopen. Dc bescbikbaarbeid van der-
gelijke kant-en-klare software beeft sterk bijgedragen aan de populariteit van conjuncte
analyse, maar heeft er tevens toe geleid dat onderzoekers die deze methode gebruiken
zich niet altijd realiseren op welke veronderstellingen bun experimenten gebouwd zijn.
In conjuncte atialyse experimenten wordt respondenten gevraagd bun oordeel uit te
spreken over bypotbetiscbe keuze-alternatieven. Deze alternatieven zijn hesebreven in
termen van de attributen die op voorband door de onderzoeker zijn vastgesteld als
meest belangrijk en relevant. Meestal worden de bypothetisehe alternatieven aangebo-
den als proflelen, dat is: als een Iijst van attribuutwaarden. Traditioneel werd aan
respondenten gevraagd een set profielen naar voorkeur te rangordenen, waarna gege-
vens werden geanalyseerd met non-metrische teebnieken. Ecbter tegenwoordig is bet
meer gebruikelijk per profiel de aantrekkelijkbeid of koopintentie te laten aangeven op
bijv. een 11 puntsschaal (vgl. Louviere 1988a, p.56). De ratings worden verondersteld
van interval-niveau te zijn, waardoor de veronderstelde nutsfunctie met standaard
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kleinste kwadraten regressie kan worden gesebat en statistisebe toetsing van de
gesebatte parameters mogelijk is.
In vooronderzoek moet worden vastgesteld welke attributen voor consumenten relevant
zijn bij bet maken van een keuze. Hiertoe zijn diverse metboden gangbaar, zoals focus
groups, repertory grids, factor listing, en, niet te vergeten, literatuuronderzoek. Naast
attributen die consumenten belangrijk blijken te vinden kunnen attributen worden
opgenomen die voor de opdracbtgever van belang zijn, ecbter uiteraard uitsluitend voor
zover deze voor respondenten te begrijpen zijn.
Vervolgens wordt van elk attribuut vastgesteld welke niveaus (‘levels’ of vaste waar-
den) zullen worden onderzoebt. Voor kwantitatieve attributen, zoals prijs en reistijd,
kan in principe worden volstaan met drie niveaus indien men bereid is op voorband te
veronderstellen dat bet deelnut een continue lineaire of kwadratiscbe functie is van de
attribuutwaarden. Deze typen functies worden in conjuncte analyse meestal benoemd
als respectievelijk bet vector-model en bet ideaalpunt-model. Uiteraard is bet voor cate-
gorisebe attributen 4hiet zinvol een continue nutsfunctie te veronderstellen en wordt bet
aantal niveaus bepaald door de interesse van de onderzoeker. Voor elk afzonderlijk
niveau wordt dan een parameter gesebat die bet versebil in deelnut weergeeft ten
opzicbte van een bepaald basis-nut. Dit staat bekend als bet ‘part-worth’ model.
De uiteindelijke keuze van bet aantal attributen en levels bangt meestal ook af van de
mogelijkbeid om bij een bepaald aantal attributen en levels een gescbikt experimenteel
statistiscb design te vinden. Het zal duidelijk zijn dat reeds bij een beperkt aantal attn-
buten en levels bet totaal aantal mogelijke profielen te groot wordt om praktiscb ban-
teerbaar te zijn, aangezien bet aantal profielen exponentieel toeneemt bij een lineaire
toename van bet aantal attnibuten of levels. Ecbter, om de relevante parameters uit bet
veronderstelde model te kunnen sebatten boeft men slecbts voor een subset (fractie)
van al deze mogelijke combinaties responses te verzamelen. Indien bijvoorbeeld een
additieve nutsfunctie mag worden verondersteld boeven slecbts de variaties in de
afzonderlijke attributen onafhankelijk van elkaar (ongecorreleerd) te zijn in de te
onderzoeken subset, en niet de specifieke combinaties van attribuut-waarden. In vanian-
tie-analytisehe termen: men beboeft slecbts de boofd-effecten van attributen onathan-
kelijk te kunnen schatten, niet hun interacties.
Optimale subsets van profielen die aan zulke eisen voldoen worden bescbreven door
fractionele factori~le designs (zie bijv. Steenkamp 1985). In toepassingen van conjune-
te analyse binnen bet marktonderzoek wordt uit kosten-overwegingen vaak gewerkt
met fractionele factori~le designs waarin alleen hoofdeffecten onderling onafhankelijk
zijn, omdat men niet geinteresseerd is inde interactietermen. Vaak wordt daarbij ecbter
over het hoofd gezien dat de verkregen parameterwaarden alleen als zuiver additieve
termen mogen worden geinterpreteerd als alle interacties ook feitelijk verwaarloosbaar
zijn. Weliswaar blijken bogere orde interacties zelden van grote betekenis, le orde
interacties daarentegen kunnen tot grote vertekeningen leiden (Louviere 1988a, p.40),
waardoor men bijv. voor een bepaalde attribuut-score een ander deelnut vaststelt dan de
werkelijke waarde. Daarom wordt aanbevolen zo mogelijk fractionele factori~le
designs te kiezen waanin boofdeffecten minstens onafbankelijk van le orde interacties
zijn, ook als men niet geinteresseerd is in de aard van deze interacties.
De uiteindelijke keuze voor een bepaald design wordt mede bepaald door bet aantal
profielen dat men aan een respondent denkt te kunnen voorleggen zonder dat verveling
of vermoeidheid responses te sterk negatief beinvloedt. Traditioneel worden verkregen
responses per respondent geanalyseerd. Daarom moeten aan een respondent alle profie-
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len uit een gekozen design worden voorgelegd. Tesamen met bet streven veel attributen
te onderzoeken heeft dit er toe geleid dat in veel toepassingen feitelijk te weinig vrij-
beidsgraden resteren, zodat van data-reductie geen sprake is en de betrouwbaarheid van
gesehatte deelnuttendiscutabel is (Wittink en Cattin 1989; Green ~fiSrinivasan 1990).

3.2 Gebruik van ,~esultaten van conjuncte analyse

Er zijn drie typisehe toepassingen van de met conjuncte analyse gesehatte (individuele)
nutsfuncties. Deze toepassingen zijn vaak_onderdelen binnen ~dn studie, bijvoorbeeld
op bet gebied van positionering en prijsstelThg van nieuwe producten (bijv. Wittink en
Cattin 1989). Ten eerste wordt uit de gesehatte nutsfunetiesafgeleid wat bet relatieve
belang van attributen is. Ret relatieve belang van een attribuut in bet individuele keuze-
proces wordt mcestal gemeten als bet maximaal mogelijke versebil tussen de deelnut-
ten van diverse niveaus van bet attribuut. Vervolgens kan voor een segment of voor de
markt als geheel bet belang van bet attribuut worden bepaald, bij voorkeur door de
individuele maximale versebillen te middelen (zie Vriens en Wittink ~990).
Een tweede typisehe toepassing is segmentatie (bijv. Green eti Krieger 1991). Met clus-
teranalyse kunnen respondenten op basis van overeenkomsten in dedilnutten worden
ingedeeld in bomogene sub-groepen (‘benefit segmentatioh’), waarna de verkregen
clusters worden geinterpreteerd aan de hand van versebillen in achtergrondkenmerken.
Recentelijk zijhinetboden ontwikkeld waarmee clusters worden gevonden die optimaal
zijn zowel wat betreft deelnutten als wat betreft acbtergrondkenmerken (bijv. Wedel en
Steenkamp l99FSteenkamp en Wedel 1991). Ook andere technieken zoals multipele
variantie-analyse of canonisebe correlatie-analyse kunnen voor segmentatie doeleinden
worden gebrtiLkt (bijv. Louviere 1988a, p.47e.v.; Moore 1990).
Ten derde worden individuele nutsfuncties gebruikt in keuze-simulatoren. Voor elk
individu uit de steekproef wordt uit diens preferentie-structutir afgeleid welk alternatief
zal worden gekozen uit een beschikbare set van alternatieven. Dc gesimuleerde keuzen
van respondenten worden gesommeerd en geinterpreerd als voorspellingen van markt-
aandelen. Een probleem echter bij dit soort toepassingen is dat bet verband tussen nut
en keuze(-kansen) theoretiseb niet onderbouwd is. Bijgevolg moet ad hoc voor ~n of
andere beslisreg~l worden gekozen, bijvooiteeld de regel dat altijd bet alternatief met
bet hoogste nut wordt gekozen, of dat keuzekansen proportioneel gerelateerd zijn aan
de som van de nutten van bescbikbare altematieven.

3.3 Conclusie: problemen en bezwaren van conjuncte analyse

Concluderend kan worden gesteld dat conjunete analyse weliswaar een aantrekkelijke
manier is ominidividuele preferentie-struduiren te meten, onder andere door de moge-
lijkheden van benefit-segmentatie, maar dafaan deze methode tevens diverse bezwaren
kleven. Ten edr~ste worden preferenties afgeleid uit oordelen die zijn afgegeven in situ-
aties die weini4 o~ereehkomsfveifbriefr met de marktsituatie waarin men feitelijk
meestal geinteresseerd is. Ten tweede is het onduidelijk op welke wijze bet beste keu-
ze-kansen kunnen worden afgeleid. En ten derde lijken practisehe toepassingen van
conjunete analyse vaak bun doel voorbij te scbieten. Weliswaar zijn h~arktaandelen
afhankelijk van beslissingen van individuele consumenten, bet is echter niet altijd
nodig om per individu een preferentie-structuur te sebatten om zinvolle uitspraken te
kunnen doen op marktaandeelniveau. Verder is de betrouwbaarbeid van parameters die
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zijn gesehat op individueel niveau vaak gering, met name indien grotere aantallen attn-
buten worden onderzocht. Deze problemen kunnen worden voorkomen door probabi-
listisehe keuzemodellen te schattenop basis van waargenomen keuzegedrag.

4. DISCRETE KEUZE-.MODELLEN

Sinds de 7Oerjaren is er met name in planologiseb en verkeerskundig onderzoek een
sterke toename geweest in bet gebruik van probabilistisehe discrete keuzemodellen
voor bet voorspellen van marktaandelen van bijv. winkelcentra of vervoermiddelen. De
inboudelijke oorsprong van deze modellen ligt in de matbematiscbe psychologie,
namelijk bij bet keuzeaxioma van Luce (1959) en bij de random utility theorie waar-
voor de basis al in 1927 werd gelegd door Thurstone. Onder meerdoor de econometrist
McFadden (1974) zijn deze twee theorie~n geintegreerd en statistiseb verder ontwik-
keld tot een voor de praktijk banteerbare metbodologie. Als praktiscbe introductie op
de theorie en bet gebruik van discrete keuze modellen zullen we aebtereenvolgens de
relevante aspecten van de theonie~n van Thurstone en Luce kort bespreken, aangezien
daarmee tevens de basisredenening van de buidige discrete keuzemodellen is weergege-
yen. Voor verdere details omtrent discrete keuzemodellen zij verwezen naar Ben Akiva
en Lerman (1985) of Wrigley (1985).

4.1 Random utility theorie

‘Random utility’ tbeorie gaat uit van de volgende assuml)ties. Indien een individu moet
kiezen uit een set van alternatieven, dan wordt bet alternatief met bet boogste random
nut gekozen. De nutswaarden van de alternatieven liggen voor een bepaalde persoon of
steekproef niet vast, maar vani&en rondom een gemiddelde naar gelang bijv. de stem-
ming of situatie waanin de persoon verkeert bij bet kiezeri van een alternatief, respeetie-
velijk naar gelang voor welke persoon uit de steekproef een keuze wordt waargenomen
of voorspeld. In discrete keuzemodellen wordt dit nut ontleed in een structurete en een
toevalseomponent. Analoog aan conjuncte analyse wordt bet structurele nut besebreven
als een in de parameters lineaire funetie van de (eventueel gebercodeerde) attribuut-
waarden van bet alternatief.’
Aangezien per definitie bet alternatief met bet boogste random nut wordt gekozen, is de
kans dat een alternatief verkozen wordt boven een ander alternatief afbankelijk van bet
versehil in structurele nutswaarden en van de (verdeling van) de versehillen in toevals-
variaties.2 Thurstone veronderstelde dat de toevalseomponenten normaal verdeeld zijn
en leidde modelvarianten afvoor versebillende mogelijke spreidingen en samenhangen
tussen toevalseomponenten (zie bijv. Torgerson 1958), Echter, een praktisch groot
bezwaar was, en is, dat voor situaties met meer dan twee alternatieven optimale model-
parameters zeer moeilijk af te leiden zijn.

4.2 ~1ndependenceof Iri-elevant Alternatives’

E~n van de door Thurstone afgeleide vanianten (Case V) veronderstelt dat de toevals-
componenten statistisch onafhankelijk en identiek verdeeld zijn. Als bet nut van alter-
natieven op een dergelijke wijze, dus onafbankelijk en identiek, is verdeeld geldt de
afleiding van Luce (1959) dat, gegeven een bepaalde keuzeset, de keuzekansen evenre-
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dig zijn met de riutswaarden.3 Een belangrijk voordeel van dit axioma van Luce is dat
de kansverhoudingen tussen altematieven onafbankelijk zijn van de eigenscbappen of
aanwezigbeid van overige alternatieven in de keuzeset.4 Luce-noemde dit ~tbeIndepen-
dence of Irrelevant Alternatives’ of hA eigenscbap. De assumpties die aan deze eigen-
scbap ten grondslag liggen zijn in de praktijk vaak niet geldig (Rumelbart en Greeno
1971; Tversky 1972), en discrete keuzemodellen die hA veronderstellen kunnen daar-
door soms tot bizarre voorspellingen leiden. Tocb wordt in de praktijk vaak de IIA
assumptie aanvaard, ten eerste omdat alternatieve modellen (zie bijv. Timmermans en
Golledge l990~ veelal ingewikkelder (en duurder) zijn en ten tweede omdat in de prak-
tijk hA modellen vaak redelijk robuust blijken te zijn (bijv. Borgers en Timmermans
1987; Van der Heijden en Timmermans 1988). Daarnaast geldt voor modellen die voor
een markt als gebeel zijn gesebat dat hA sebendingen vaak te berleiden zijn tot bete-
rogeniteit in de populatie (Ben-Akiva en Lerman 1985, p.1 10). Voor elke nieuwe toe-
passing ecbter zal dit opnieuw moeten worden aangetoond. Het is daarom wenselijk dat
telkens bij bet ontwikkelen van nieuwe toepassingen de HA assumptie wordt getoetst.
Dc hA assumptie kan onder andere worden getoetst door ‘kruis-effecten~ (‘cross
effects’) op te nemen in de nutsfuncties fo.a. McFadden e.a. 1977; Louviere 1988,
p.79e.v.; Oppewal en Timmermans 1991a; Anderson e.a. 1992). De hA cigensebap
impliceert dat bet nut van een alternatief onafhankelijk is van de overige alternatieven
in de keuzeset. Het is ecbter techniseb eenvoudig om nutsfuncties uit te breiden met
termen die de aanwezigbeid, of de attribuut-waarden, van andere altematieven in de set
weergeven (vgl. Batsell en Polking 1985)._Zulke kruis-effecten zijn p~rdefinitie ver-
waarloosbaar indien hA geldt. Kruis-effecten zijn dus te interpreteren als tests van de
IIA assumptie. Zoals in een volgende paragraaf zal worden uiteengezet kan men con-
juncte keuze-experimenten zodanig ontwerpen dat kruis-effecten onafhankelijk kunnen
worden gesebat.

4.3 I-let MultitLolniale Logit model

De door Thu~stone veronderstelde normaal-verdeelde toevalseomponenten maakten bet
praktiscb analytiseb ondoenlijk model-parameters te sebatten uit situaties met meerdan
twee, of booguit drie alternatieven. Men vond biervoor een oplossing in de vorm van
een statistisehe verdeling die iets van de normaal-verdeling afwijkt, de Gumbel of
‘Extreme value type I’ verdeling. De belangrijkste eigenscbap van deze verdeling is dat
bet versebil tussen twee onafbankelijk en identiek Gumbel verdeelde variabelen logis-
tiscb verdeeld is (Ben-Akiva en Lerman 1985, p.105), waardoor het Multinomiale
Logit of MNL model kan worden afgeleid:

p(rIA) = exp (Vr) / Xr exp (Vr’) ,V r,r’e A, waarbij

pIrIA) is de kans dat alternatief r wordt gekozen uit set A;

Vr en Vr• zijWde structurele nutswaarden van alternatieven r en r’ uit set A.
In tegenstelhing tot bet op de normanlverdeling gebaseerde model5, is bet voor dit
model wel mogelijk de parameters met standaardtecbnieken te sebatten, bijv. met
gewogen kleinste kwadraten analyse of met, recentelijk als beter aanbevolen (Bunch en
Batsell 1989), rtiaximum likelihood benaderingstechnieken. Hoewel de meeste algeme-
ne statistisebe pakketten over dergelijke scbattingsroutines bescbikken wordt veelal
speciale software gebruikt.’

40



Belangrijk is verder op te merken dat de statistisebe eigenscbappen slecbts asympto-
tiseb zijn, betgeen betekent dat grote(re) aantallen observaties nodig zijn om tot
betrouwbare uitspraken te komen. Dit betekent in de praktijk dat discrete keuzemodel-
len niet op individueel niveau kunnen worden gesebat

4.4 Problemen in ‘revealedpreference’ toepassingen

In bet verkeerskundig en planologiseb onderzoek is bet gebruikelijk keuzedata te verza-
melen in werkelijke marktsituaties, bijv. door te observeren of te vragen welk vervoer-
middel mensen gebruiken om naar een bepaalde bestemming te gaan (voor overzichten
zie bijv. Wrigley en Longley 1984; Barnard 1987). Tevens worden de waarden van de
onafhankelijke variabelen vastgesteld. Dat wil zeggen dat per individu eerst wordt
bepaald welke keuze-alternatieven (bijv. vervoenniddelen) voor deze persoon besehik-
baar zijn, en dat vervolgens de scores op de attributen van deze alternatieven worden
vastgesteld. Een bespreking van toepassingen van dergelijke keuzemodellen gebaseerd
op ‘revealed’ gedrag ligt buiten bet bestek van deze bijdrage. Ecbter, als achtergrond
voor de bespreking van conjunete keuze-experimenten is bet zinvol te wijzen op de
tekortkomingen en problemen die typiseb zijn voor de keuzemodellen gebaseerd op
revealed’ gedrag, en waarvoor de conjuncte keuze-experimenten bij uitstek een oplos-
sing bieden.
Een eerste probleem is dat relevante variabelen in werkelijke markten vaak sterk corre-
leren waardoor schattings- en interpretatie-problemen kunnen optreden die slechts kun-
nen worden omzeild door data-reductie tecbnieken toe te passen zoals principale corn-
ponenten analyse. Dit is een algemeen optredend probleem in survey onderzoek. Een
hieraan verwant probleem is dat door bet gebrek aan experimentele controle geen een-
duidige conclusies mogelijk zijn omtrent de oorzaken van vertoond keuzegedrag, aan-
gezien altijd de mogelijkbeid bestaat dat een niet-geobserveerde aebterliggende varia-
bele de feitelijke reden was voor bet geobserveerd gedrag. Daarbij zij opgemerkt dat bij
discrete keuzemodellen de gevolgen van specificatie-fouten erustiger zijn dan bij
gewone regressie analyse (bijv. Horowitz 1981,1985). Een derde probleem betreft de
specificatie van de keuzeset. In ‘revealed’ toepassingen is niet altijd duidelijk welke
alternatieven een consument werkelijke bescbikbaar bad, c.q. overwoog. Versebillende
specificaties van keuzesets kunnen echter leiden tot grote variaties in parameter-schat-
tingen, tenzij de IIA eigenscbap geldt. Tenslotte kan genoemd worden dat surveys als
methode van data-verzameling ten bate van ‘revealed choice’ studies in wezen niet erg
efficient zijn, aangezien per respondent in principe slecbts ~n feitelijke keuze wordt
geobserveerd. Tevens kunnen geen observaties worden ~erkregen voor nieuwe (typen)
alternatieven in de markt, waardoor geen betrouwbare keuzemodellen voor nieuwe
marktsituaties kunnen worden ontwikkeld.

5. ONTWERP EN ANALYSE VAN CONJUNCTE KEUZE-EXPERI-
MENTEN

Zoals aangegeven bebben de hierboven besproken tecbnieken elk bun eigen bezwaren
en tekortkomingen. Conjuncte keuze-experimenten werden ontwikkeld vanuit de
gedaebte dat discrete keuzemodellen in prineipe de tekortkomingen van conjuncte pre-
ferentie analyse zouden kunnen opbeffen, en omgekeerd. In conjuncte keuze-experi-
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menten worden niet slecbts denkbeeldige alternatieven, maar complete keuze-situaties
of -sets ontworpen met bebulp van experimentele designs. Aan respondenten wordt
vervolgens geviwagd uit elke set alternatieven (denkbeeldige of werkelijk bestaande)
6~n alternatief te kiezen, of om een vast budget te verdelen over de alternatieven. Op
basis van de verkregen keuzefrequenties kan bierna direct -een discreet keuzemodel
worden gescbat. Deze procedure vertoont veel overeenkorusten met de bierboven
bescbreven procedure in conventioneel conjunct onderzoek. Deze paragraaf zal daarom
met name ingaan op de aspeeten waarin conjuncte keuze-experimenten versebillen van
conjunete analyse.

5.1 Design

Een belangrijk versebil met conventionele conjunete analyse is dat experimentele
designs niet alleen worden gebruikt om profielen van bypotbetisebe alternatieven te
genereren, maar dat designs ook worden gebruikt om alternatieven in keuzesets te
plaatsen. Hiertoe kunnen diverse strategie~n worden gevolgd. Drie vragen zijn relevant
bij bet kiezen v~n een bepaalde strategie: 1) Wordt de JIA eigensebap op voorband
geaceepreerd of is toetsing van deze eigenscbap gewenst; 2) Hoeveel altematieven mag
een keuzeset maximaal, of moet een keuzeset minimaal bevatten; en 3) Indien IIA dient
te worden getoetst, welk type kruis-effect men wil sebatten.
Indien men hA zonder toetsing accepteert is bet construeren van keuzesets betrekkelijk
eenvoudig. Dan zijn per definitie (zie boven) de verboudingen van de keuzekansen van
altematieven onafbankelijk van de aard en omvang van de set resterende alternatieven
in de keuzeset. Daarom kan men in dit geval volstaan met bet naar believen plaatsen
van de alternatieven (feitelijk bestaande of ontworpen profielen) in keuzesets. Veelal
wordt gewerkt met willekeurig ~gevormde~parenvan alternatieven (plus een constant
basis-alternatief, zie onder).
Indien men ecbter wel IIA scbendingen verwaebt is bet beter om te zorgen dat deze
eventuele sebendingen zoveel mogelijk statistiseb onaffiankelijk zijn vande te scbatten
nutsfuncties en eventueel (zo mogelijk) deze sebendingen, gespecificeerd als kruis-
effecten, te toetsen. Hiertoe zijn diverse design-strategie~n tnogelijk, waarvan we de
twee bekendste zullen bespreken. Deze strategiei~n leiden tot versebillende typen keu-
zesets en tot versebillende typen mogelijk te scbatten kruis-effecten. In een eerste wor-
den keuzesets van variahele onr~’ang geconstrueerd door gebruik te maken van 2N frac-
tionele faetori&le designs, waarbij N bet aantal (versebillende) aan respondenten voor te
leggen alternatieven is. Elk alternatief wordt opgevat als een design-factor met als
levels: ‘wel aanwezig in de set’ en ‘niet aanwezig in de set’. Dit is geillustreerd in
Tabel 1, waar 7 altematieven (A t/m G) zijn gedefinieerd die vervolgens in 8 versebil-
lende keuzesets werden ondergebracbt. Belangrijk is om op te merken dat over deze
sets elk alternatief even vaak voorkomt (4 keer) en zo ook elk paar van altematieven (2
keer). Het laatste betekent dat de aanwezigbeid van een alternatief in een set statistiseb
onamankelijk is van de aanwezigbeid van enig ander alternatief. In dit voorbeeld is
gebruik gemaakt van een fractie die alleen de sebatting van hoofdeffecten toestaat,
onderde aanname dat alle interactie-effecten verwaarloosbaar zijn.

Op basis x~an keuzesets die zijn geeon7strueerd met bebulp van 2N designs kunnen alleen
kruis-effecten wtrden gesebat die bet effect op bet structurele nut van de aanwezigheid
in de set van- cen bepaald ander altematief weergeven (‘availability cross-effects’; zie
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Tahel I. Fraci’ie van 2~ facrorieci design, ,-esultei-end in achi x’erschillende keuzesets waarin
alternatieven A tim Gaanwezig (+) ofatwezig (-).

Altematieven
Set# A B C D E F G Resultaat

+ + + + + + + {A,B,C,D,E,F,GI
2 + + — + — — — IA,B,DI
3 + — + — + — — IA,C,EI
4 + — — — — + + IA,F,G1
5 — + + — — + — {B,C,FI
6 — + — — + — + IB,E,GI
7 — — + + — — + IC,D,G}
8 — — — + + + — ID,E,FI

Oppewal en Timmerman 199 la; Anderson et al 1992). Om deze effecten onafbankelijk
te kunnen schatten moet niet alleen de aanwezigheid van een bepaald alternatief, maar
ook bet paarsgewijs voorkomen van altematieven in sets onafhankelijk zijn. Oftewel,
minimaal moet een 2N design worden gebruikt dat, naast boofdeffecten, ook bet onaf-
hankelijk schatten van (Ie orde) interacties toestaat. Deze designs zijn beduidend groter
van omvang dan de minimale fracties van 2N designs, maar tegen dit nadeel kan opwe-
gen bet extra inzicbt dat wordt verkregen in de coneurrentie tussen alternatieven. Men
kan namelijk aan deze ‘availability cross-effects’ aflezen in hoeverre substitutie tussen
alternatieven optreedt: Indien bij aanwezigheid in de set van een bepaald alternatief de
nutswaarde van een ander altematiefmoet worden verkleind om keuzes juist te kunnen
voorspellen, dan duidt dit er op dat het eerste altematief meer dan evenredig met bet
tweede concurreert.
Een belangrijk nadeel van de 2N design-strategie is dat bij grotere aantallen alternatie-
yen al snel keuzesets ontstaan die te groot zijn voor praktiscbe toepassingen. Dit nadeel
kan worden ondervangen door keuzesets te construeren met een vaste omvang wat
betreft bet aantal altematieven, N. De attributen (bijvoorbeeld M, met elk L niveaus)
van deze versebillende altematieven worden als afzonderlijke design-factoren worden
opgenomen in ~n fractioneel factorieel LM*N design. In deze strategie worden profie-
len en keuzesets dus simultaan ontworpen door middel van ~n groot design. Bijvoor-
beeld, als de sets twee alternatieven bevatten die zijn gedefinieerd door resp. 3 en 4
twee-level attributen, dan zijn er in totaal 7 design-facto:ren en kan dus (wederom) een
fractie van een 2~ design te worden gebruikt. Zoals geillustreerd in Tabel 2 vertegen-
woordigt elke regel, of ‘treatment’ uit dit design ~n set en dicteert de attribuutwaarden
van de beide altematieven in deze set. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat alle attn-
buut-variaties onderling onafhankelijk zijn, niet alleen binnen altematieven, maar ook
tussen alternatieven. Kruis-effecten die op basis van deze keuzetaken worden gesebat
geven aan in boeverre bet strueturele nut van een altematiefafhankelijk is van de attn-
huut-waarden van andere alternatieven in de set.

Aan de hand van Tabel 2 kan tevens eenvoudig bet onderscbeid tussen de in de discrete
keuze literatuur gehanteerde termen ‘alternatief-speciek’ en ‘geneniek’ worden ge-
Yllustreerd. In Tabel 2 zijn alle attributen ‘altematief specifiek’, betgeen wil zeggen dat
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Tabel 2. F,-acti~’ ?an 2~ fautorieel design. resulterend in acht ‘~‘erschillende keuzesets waarin
alternatief A gedefineerd als profiel van attributen P,Q en R, en alternatief B a/s profiel van
attrihuten S tim V. Alle attrihuten twee nix’eaus (1 en 0).

Atiributen van alt. A. Attributen van alt. B.

Set# P Q R S T U V Resultaat
1 1 1 1 1 1 1 (AIII,BlIIII

2 1 1 0 1 0 0 0 {AIIO,Bt000l
3 t 0 1 0 71 0 -o tAIOI,B01001
4 1 0 0 0 0 1 1 IAlOO,B00111
5 0 ~I 1 0 0 1 0 IAOII,B00101
6 0 1 0 0 1 0 —t IAOIO,BOIOI}
7 0 0 il 1 0 0 ~l LAOOI,BIOOII
8 0 0 1 1 1 0 {AOOO,BIllOI

voor altematiefA en B afzonderlijke nutsfuneties kunnen worden gesebat. Dit is zinvol
indien deze altematieven staan voor bijvoorbeeld ‘auto’ en ‘bus’. Attributen P t/m R
zijn dan typisclie auto kenmerken, S t/m V zijn typisehe kenmerken van bus. Indien P
en S beide zouden staan voor ‘reistijd in minuten’, dan kan voor reistijd per auto en
reisfijd per bus afaonderlijk een (altematief-specifieke) parameter worden gescbat. Ech-
ter, bet is dan eveneens mogelijk bet model te beperken door reistijd als een generiek
attribuut op te vatten en ~n parameter voor reistijd te sebatten die voor beide alterna-
tieven geldt. Recentelijk is gedemonstreerd dat ook voor generieke attributen kruis-
effecten kunnen worden gesehat (voor details zie Oppewal en Timmermans 1991a).
Naast de 2N en de LM*N design-strategie~n voor het construeren van keuzesets zijn ook
andere designs mogelijk, bijvoorbeeld paarsgewijze verg~lijkingen of (incomplete)
gebalanceerde block-designs. Ecbter van paarsgewijze vergelijkingen is aangetoond dat
deze statistiseb minder efficient zijn dan de fractionele factoriele 2N designs (Louviere
en Woodwortb 1983). Praktiscbe toepassingen van gebalanceerde block-designs in
conjunct onderzoek zijn ons ni~t bekend. In bet nog te bespreken empiriseb voorbeeld
zal een nog ander keuzeset-design worden geillustreerd.

5.2 Bestaande alternatiei’en (bmjv. merken, vervoerswijzen, v~inkelformules)

Een tweede aspect waarin conjuncte keuze-experimenten versebillen van conjuncte
analyse taken is dat men eenvoudig en direct bestaande alternatieven kan opnemen in
de taak. Bestaande alternatieven kunnen als factoren worden opgenomen ineen 2N keu-
zeset design of kunnen als constant alternatief aan keuzesets worden toegevoegd. Een
derde mogelijkheid is orn varianten van bestaande alternatieven te cre~ren, en deze in
keuzesets te plaatsen, bijvoorbeeld zoals werd geillustreerd in Tabel I (bijv. Louviere
1984; Timmermans Ct al. 1991).
Een voordeel van bet opnemen van bestaande alternatieven is dat de experimentele
situatie meer in overeenstemming kan worden gebracht nuet bestaande marktsituaties.
Een tweede voordeel is dat voor deze alternatieven een sehaalwaarde (‘alternatief spe-
cifieke constante’) wordt verkregenop dezelfde schaal als die waarin de nutsbijdragen
van de attributen van (andere) alternatieven worden uitgedrukt. Hierdoor kunnen in
marktsimulaties de effecten op deze bestaande alternatieven in de markt direct worden
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meegenomen. Een derde, en verwant voordeel is dat, indien bet gekozen design de
schatting van kruis-effecten toestaat, inzicbt wordt verkregen in (en voorspelling moge-
lijk gemaakt van) substitutie-effecten tussen bestaande en nieuwe altematieven (bijv.
Louviere 1986; Timmermans et al. 1991; vgl. par. 5.1 bierboven).

5.3 Een constant basis-alternatief

Een ander belangrijk en uniek aspect van conjuncte keuze-experimenten is de moge-
lijkbeid een constant basis-altematief toe te voegen aan elk van de keuzesets, dit onge-
aebt de strategie volgens welke deze werden ontworpen. Er zijn diverse voordelen ver-
bonden aan zo ‘n basis-alternatief.
Ten eerste garandeert bet orthogonaliteit bij de sebatting, dat wil zeggen dat onafbanke-
lijke variabelen onderling minimaal samenhangen: zoals in paragraaf4.1 is uitgelegd is
bet MNL model gebaseerd op nuts-versehillen en niet op absolute nutswaarden. Dit
betekent dat ook de voordelen van een efficiente sebatting pas tot bun recbt komen als
de versebillen tussen altematieven ortbogonaal zijn. Er zijn pogingen gedaan profielen
en keuzesets te ontwerpen die direct ortbogonaal zijn in de verscbillen tussen alterna-
tieven (Louviere en Woodwortb 1988; Hensher en Barnard 1990), echter dit beeft (nog)
niet tot praktiscbe resultaten geleid. Door eebter een constant basis-alternatief te intro-
duceren kunnen alle attribuutwaarden worden beschouwd als versebillen t.o.v. de (con-
stante) attribuutwaarden van dit ene altematief, waardoor, als de profielen ortbogonaal
zijn, ook de orthogonaliteit van nutsversebillen gegarandeerd is.
Een tweede, en verwant voordeel is dat dit constante basis-altematief zodanig kan wor-
den gecodeerd, dat bet nut van dit alternatief samenvalt met bet nulpunt van de gesebat-
te nutsfunctie. Dit vereenvoudigt de interpretatie van resultaten vaak aanzienlijk, vooral
indien bet basisaltematiefop een bandige wijze is gedefinieerd.
Dit brengt ons bij bet derde voordeel dat een constant basisalternatiefkan leveren. Dit
alternatief kan worden gedefinieerd in termen van bijvoorbeeld ‘geen van deze’, uitstel
van keuze’, of als ‘blijf bij buidige keuze’. Hierdoor krijgt de respondent de mogelijk-
beid in de versebillende condities aan te geven of tiberbaupt i~n van de aangeboden
altematieven zou worden gekozen. Dit maakt bet mogelijk niet alleen versebuivingen
in marktaandelen te modelleren en voorspellen, maar om eveneens (in principe) ver-
sebuivingen in de absolute of primaire vraag te modelleren en te voorspellen.

5.4 Keuzetaken

Evenals bij conventionele conjuncte analyse is bet van groot belang voorafgaande aan
bet experiment de respondent vertrouwd te maken met de denkbeeldige situatie en met
de versebillende attribuut-waarden. De feitelijke taak voor een respondent bestaat eruit
dat uit elk van de aangeboden keuzesets een alternatiefmoet worden gekozen, zoals dat
zou worden gekozen in de omscbreven taaksituatie. Soms wordt gebruik gemaakt van
allocatie-taken: de respondent moet per set een vast aani:al punten (bijv. voorstellende
geld of trips) verdelen overde alternatieven (inclusiefbet basis-alternatief). Dergelijke
allocatie-taken leveren tegen slecbts een relatief geringe extra inspanning van de
respondent aanzienlijk meer gegevens op. Met name indien zulke allocaties worden
opgevat als onafhankelijke keuzen levert dit statistiscb sterkere toetsen op, ecbter het
zal duidelijk zijn dat deze aanname discutabel is.
Er zijn diverse voordelen verbonden aan bet gebruik van keuze- of allocatie-taken (zie
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bijv. Louviere en Gaetb 1988). Een vooi~deel is dat (in principe) tussen respondenten
geen versebillen in scbaalgebruik optreden. Ten tweede is de taak veelal natuurlijker en
interessanter voor respondenten dan in conventionele conjuncte experimenten. Immers,
consumenten kiezen dageiijks uit alternatieven, ecbter beoordelen alternatieven zelden
op scbaaltjes. Bovendien kunnen keuzetaken werkelijke marktsituaties nabootsen door-
dat ook bestaande alternatieven in de keuzetaken kunnen worden betrokken. Verder
wordt gesteld dat met een keuzetaak gemakkelijker grotere aantallen profielen aan een
respondent kunnen worden voorgelegd. Tenslotte kunnen keuzetaken worden ontwik-
keld voor een grote varieteit aan modeltypen en nutsfuncties, en kunnen uit de verkre-
gen modellen direct keuzekansen worden afgeleid.
Nadelen van keuzetaken en keuzemodellen zijn dat, zoals uitgelegd, modellen niet op
individueel niveau kunnen worden gesehat_en dat de opzet en analyse van keuze-expe-
rimenten ingewikkelder is dan bij conventi6nele conjuncte preferentie analyse.8

5.5 Mode/schatting en -ontwikkeling

Dc analyse van conjuncte keuze-experimenten versebilt niet essenticel van de analyse
van ‘revealed’ keuzes en ricbt zieb op I) bet toetsen van bypotbesen omtrent bepaalde
attributen (inclusief eventuele kruis-effecteri), en 2) het vinden van een spaarzaam maar
tocb nog redelijk voorspellend model. Men sebat keuzemodellen op basis van de geco-
deerde attribuutwaarden en waargenomen keuzefrequenties en constateert voor welke
attributen boge -of juist lage parameterwaarden en significaiitieniveaus zijn verkregen.
en of de totale ‘fit’ van bet model voor verbetering vatbaar is.
Een gebruikelijke maat voor de ‘goodness_of fit’ van discrete keuzemodellen is de like-
libood-ratio index9, Rho2. Rho2 vertoont qua interpretatie overeenkomsten met de R2
die in regressie~ana1yse bet percentage verklaarde variantie aangeeft. RTio2 geeft aan in
boeverre bet model zoals gesebat de geobserveerde verzameling keuzes meer aanneme-
lijk maakt (‘beter verklaart’) dan een gekozen ‘nul’ of ‘begin’ model’0. Voor de inter-
pretatie van waarden van Rbo2 zijn geen ~nduidige regelsi’ Gegeven de aard van de
Rbo2 maat is~deze alleen gescbikt om de fit van model-specificaties over ~n bepaalde
data-set te vergelijken. Omdat de fit bij bet toevoegen yan parameters_bijna altijd ver-
betert is er, analoog aan de ‘adjusted-R2’ in regressie, ook een adjusted-Rho2 die aan-
geeft of de verbetering in ‘fit’ opweegt tegen bet aantal extra ingevoerde parameters
(zie Ben-Akiva l98S,p.9l,lU7).
Soms wordt ook bet percentage correcte voorspellingen als ‘goodness of fit’ maat
gebruikt, echter aan deze maat kleeft bet bezwaar dat een inboudelijk weinig zinvol
model misleidend boge waarden kan opleveren. (Ben-Akiva en Lerman 1985, p.92). De
toetsing van de fit van een model gescbiedt veelal aan de band van de Log-likelihood
ratio12, LR. Deze maat is Cbi2 verdeeld met vrijbeidsgraden gelijk aan bet aantal inge-
voerde parameters (vgl. bet gebruik van de F-toets in regre~sie). Deze wordt bij voor-
keur ook gebruikt om de fit van versebillende specificaties te vergelijken en bet ver-
sebil te toetsen.13

6. EEN UITGEWERKT VOORBEELD: CONSUMENTEN-KEUZE
VAN WINKELGEBIED
Ter illustratie van bovenstaande verbandeting over de opzet en analyse van conjuncte
keuze-experimenten zal in deze paragraafeen onderzoek worden besproken dat recen-

46



telijk door de auteurs werd uitgevoerd. Dit onderzoek betrofde keuze van winkelgebie-
den door consumenten en omvatte meerdere experimenten. Hier zal een ten bate van dit
paper sterk vereenvoudigde en gereconstrueerde versie van ~6n van deze experimenten
worden gepresenteerd. De nadruk ligt niet zozeer op de inhoudelijke interpretatie als-
wel op bet illustreren van de stappen in bet opzetten en analyseren van een conjunct
keuze-experiment. Opgemerkt zij dat in de feitelijk uitgevoerde experimenten veel gro-
tere aantallen attributen werden onderzocbt (zie Oppewal en Timmermans 1991b;
Oppewal etal 1991 voor details).

6.] Attributen en design

Uit vorig onderzoek was gebleken dat de omvang en kwaliteit van bet winkelaanbod en
de bereikbaarbeid en toegankelijkbeid (mel. parkeren) de meest belangrijke dimensies
zijn waarop consumenten winkelgebieden beoordelen als ze voor de keuze staan waar
te gaan winkelen. Daarnaast ecbter bleken ook aspecten van de winkelomgeving, zoals
sfeer, inricbting en aankleding, vanbelang te zijn.
Daarom werden vier attributen gedefinieerd (zie Tabel 3) met niveaus zoals aangege-
yen (N.b. in andere experimenten werden attributen op meer fysieke wijze gedefi-
nieerd, bijv. reistijd werd uitgedrukt in minuten en omvang winkelgebied in bet aantal
winkels).

Tabel 3. Attributen en nii’eaus zoals gevarteerdin het keuze-experiment.

1 = zeer ongunstig (- — —)
2 =matig ongunstig (—)
3=matig gunstig (+)
‘1=zeer gunstig (+++)

1. LIGGING EN BEREIKBAARHEID
(vanaf uw huis)

4-
2. AANBOD DAGELIJKSE 1 = zeer slecht (——-)

ARTIKELEN 2 = matig slecht (—)
3 = matig goed (+)

p = zeer goed (+++)

3. AANBOD KLEDING EN SCHOEISEL 1 = zeerslecbt (— -—)
2 = matig slecht (—)
3 = matig goed (+)
4 = zeergoed (+++)

---
1 1 = zeer onprettig (- — -)

2 = matig onprettig (—)

3 = matig prettig

4. AANKLEDINGEN INRICHTINGVAN HET
WINKELGEBlED

= matig prettig (+)
4=zeer prettig (+++)

Op basis van deze attributen werden 64 profielen (denkbeeldige winkelgebieden)
geconstrueerd volgens een fractie van een 44 factorieel design. Dit design staat de
schatting van boofdeffecten en bepaalde interacties toe. E)aamaast werd een basis-alter-
natief ‘niet in winkels (maar bijv. in de grootbandel, op de markt, aan de deur, of per
postorder)’ geformuleerd.
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Een eerste mogelijke strategie om keuzesets te vormen zou nu zijn om yan deze 64 pro-
fielen willekeurig 32 paren (of 16 viertallen) te vormen en-aan deze paren bet basis-
altematief ‘niet in winkels’ toe te voegen. Uit de verzamelde keuzedata kan dan een-
voudig een MNL keuzemodel worden gesebat. Echter deze strategie veronderstelt op
voorband de IIA assumptie als geldig. Een betere strategie zou daarom zijn paren van
profielen te ontwerpen, zodanig dat kan worden getoetst of bet nut van een alternatief
afbankelijk is van de attribuut-waarden van bet concurrerende alternatief.
In de buidige context ecbter werden IIA sebendingen met name verwacbt als gevoig
van substitutie tussen kleinere winkelgebieden onderling en tussen grotere winkelge-
bieden onderling. Als gevoig van de fijnrnazige en bierarebisebe structuur van de
Nederlandse distributieve verzorging kennen de meeste consumenten wel minimaal ~6n
kleiner en ~n groter winkelgebied. Daarom werden de profielen in dit onderzoek
geelassificeerd als typiscb voor ‘kleinere’ of typiseb voor ‘grotere’ winkelgebieden,
zodanig dat iedere kiasse evenveel profielen bevatte. De modeltoetsing werd beperkt
tot twee ‘availability cross-effects’: bet effect van de aanwezigbeid in de set van een
tweede kleiner winkelgebied op bet nut van de kleinere winkelgebieden, en bet effect
van de aanwezigbeid in de set van een tweede groter winkelgebied op bet nut van de
grotere winkelgebieden.
Om deze specifieke kruis-effecten te kunnen toetsen werden keuzesets gevormd door
(zonder teruglegging) willekeurig een ‘groter’ en een ‘kleiner’ winkelgebied te nemen
en in een-derde van de gevallen bier een tweede willekeurig gekozen ‘groter’ winkelge-
bied aan toe te voegen, in een-derde van de gevallen een tweede ‘kleiner’ winkelge-
bied, en in eenlaatste derde van de in totaal 24 gevallen geen profiel toe te voegen.
Door deze procedure ontstonden 24 versebillende keuzesets. Acbt van deze sets bevat-
ten dus twee alternatieven en 16 bevatten drie alternatieven~ Ten bate van een betere
randomisatie werd deze procedure vier maal berhaald, zodat in totaal (4 x 24 =) 96 ver-
sebillende keuzesets werden geconstrueerd. Over deze sets was de aanwezigbeid van
een tweede groter of kleiner winkelgebied in een set goeddeels onafbankelijk van de
overige te sebatten parameters (maximalecorrelatie is .12).

6.2 Afnarne

De aldus ontstane sets kregen bet basis-alternatief ‘niet in wifikels’ toegevoegd en wer-
den aan respondenten gepresenteerd als ‘denkbeeldige wqon-winkel-situaties’ zoals
geillustreerd in Figuur 1. Hen werd gevraagd voor elke keuzesituatie een budget van
twintig punten te verdelen over de (drie of vier) altematieven, voorstellende de ver-
waebte verdeling van bestedingen aan dagelijkse artikelen, gegeven dat alleen deze
gebieden bescbikbaar zouden zijn.
Deze keuzetaak werd voorgelegd aan corisumenten in een (veel mcer onderdelen
omvattende) buis-aan-buis enquete. Na een uitvoerige kennismaking met de attributen,
een inleiding op de taak en een oefen-voorbeeld, kreeg ieder van de 396 respondenten
drie van dergelijke sets voorgelegd.

6.3 Analyse

Dc toegekende punten werden per altematief (profiel of basisaltematief) per keuzeset
samengevoegd over respondenten, betgeen resulteerde in 352 keuzefrequenties. Per set
werd per alternatief een data-record aangemaakt waarin de keuzefrequentie en de attn-
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WOON-WINKEL-SITUATIE #1 GEBIED 1 GEBIED 2

LIGGING EN BEREIKBMRHEID matig zeer
(VANAF UW HUIS) IS gunstig ongunstig

+

MNKLEDING EN INRICHTING zqer matig
IS onprettig prettig

+

AANBOD DAGELIJKSE zeer matig
ARTIKELEN IS goed goed

+

AANBOD KLEDING EN matig zeer
SCHOEISEL IS slecht goed

buut-waarden van dit altematief in deze set stonden weergegeven. Zoals gebruikelijk
werden alle attribuut-waarden van bet basisalternatief als nuT gecodeerd. Ortbogonale
codering (bijv. Louviere 1988a, p.62) werd toegepast om de attribuut-waarden van de
profielen weer te geven. Dit laatste beeft als voordeel dat alle componenten (lineair,
kwadratiscb of cubiseb) onafbankelijk zijn. Deze procedure resulteerde in een data-
matrix van in totaal 352 records, zoals aangegeven in Tabel 4. Het programma
NTELOGIT (Intelligent Marketing Systems 1992) werd gebruikt om maximum likeli-
bood parameter sebattingen af te leiden voor bet veronderstelde MNL keuzemodel.

Tabel 4. Dccl van data-matrix voor schatting van keuzemodel op basis van beschreven experi-
ment.

Bereikbaai-he~d Aanbod Dag. Aanbod K&S. Inrichting Kruis-effn
set att freq can berL berO berC wadL wadQ wadC wakL wakQ wapkC inrL inrQ inrC K-op-K G-op-G
1 4 62 1 1 -1 -3 -3 1 -1 -3 1 -1 3 1 1 -1 0
1 3 114 1 -3 1 -1 -3 1 -1 1 -1 -3 3 1 1 0 1
1 2 83 1 1 -1 -3 3 1 1 1 -1 -3 1 -1 -3 0 1
1 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 50 1 -3 1 -1 1 -1 .3 •‘~ -1 3 3 1 -1 -1 0
2 3 111 1 3 1 1 -1 -1 3 3 1 1 1 -1 3 0 1
2 2 110 1 3 1 1 1 -1 3 -1 1 3 3 1 1 0 1
2 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 75 1 -3 1 -1 -1 -1 3 3 1 1 -3 1 -1 0 1
3 2 150 1 -1 -1 3 -1 -1 3 -1 -1 3 -3 1 -1 1 0
3 1 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figuur 1. Voorbeeld x’an cen denkbeeldige woonwinkel-situatie,
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Kruis-effecten. Eerst werd een model gescbat waarin alle boofdeffecten en de twee
specifieke ‘availability cross-effects’ werden gesehat. Resultaten van deze logit regres-
sie analysesstaan weergeg-even in Tabel 5. Het gesebatte model lijkt de gegevens goed
te passen (Rho2 = .667 en significant te zijn: LR = ~2(LL

0~LL~ta= 9283;
p(92813 > Cbi

2
15) < .001. Vervolgens werd een model zonder kruiseffecten gesebat. De

log-likelibood van dit model bedraagt 2426, die van bet meer uitgebreide model
bedroeg 2419. De bijdrage van de beide kruis-effecten is dus significant: -2(2419-
2426) = 14; p(l4 > Cbi

2
2) < .01. Ecbter, in verhouding tot de omvang van de effecten

van de attributen is de omvang van de beide kruis-effecten gering. De kruis-effecten
kunnen als volgt worden geinterpreteerd: Indien een keuzeset een tweede kleiner win-
kelgebied bevat, dan concurreren deze kleine winkelgebieden onderling sterker dan dat
ze concurreren met bet grotere winkeigebied ofmet bet a1terii~tief ‘niet in winkels’. Zo
ook, indien een keuzeset een tweede groter winkelgebied bevat, dan concurreert dit
gebied sterker met bet reeds aanwezige grote winkelgebied dan met de overige alterna-
tieven in de set. Op deze wijze vornuen kruis-effecten dus niet alleen een toetsing van
de IIA assumptie, maar kunnen daamaast inboudelijk wordengeinterpreteerd in termen
van concurrentie-verboudingen (vgl. Batsell en Polking 1985).

Tabel 5. Paranzet~rschattingen voor MNL keuzemodel op basis van beschreven experiment en
log-likelihood waarden s’oordiverse modelspe&ficattes.

Parameter SEof Asymptotic
Estimates Parameter t-Stat

constante 1.12172 .02066 - 54.291 —

berL .12205 .00559 21.809
berQ —.00221 .0t260 — .176
berC .00004 .00594 .007
wadL .25203 .00434 - ii 57.954 -

wadQ .0t032 .00903~7 1.t43
wadC .01895 .00404 4.690
wakL - .03059 .00380 8.036
wakQ .03 182 .00887 3.585
wakC .00377 .00412 .914
inrL .04318 .0Q608 7.0~6 -

inrQ .03013 .01277 2.359
inrC L—.03588 .00566 —6.333 —-

K-op-K —02562 .01591 —1.610
G-op-G — 04272 .0 1600 —2.669

LL(0, =gelijkemaJktaandelen) —7033.6616
LL(alleen constante, = marktaandeelbasisalt. vs. profielen) = —4891.5457
LL(beta, zonder kruis-effecten) =-—2426.3750
LL(beta, met kruis-effecten) =—2419.1649

Attribuut-effecten. Parameter-sebattingen in bet model zotider kruis-effecten weken
nauwelijks afvan bet model in Tabel 5, zodat volstaan wordt met de presentatie van dit
eerdere model. De lineaire componenten van de attributen blijken bet meest van belang
en van de bogere polynomiale componenten blijkt slecbts een aantal significant, zodat
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zonder veel verlies aan verklaringskracbt een spaarzamer (‘vector’-)model zou kunnen
worden gesebat. Ecbter, bier wordt volstaan met bet volledige boofdeffecten model,
waarvoor vervolgens voorspelde deelnutten werden geinspecteerd. Een nadeel van
orthogonale codering is dat de deelnutten niet eenvoudig uit de gesehatte parameters
zijn af te lezen. Daarom werd per attribuut de bijdrage berekend van elk der levels aan
bet totaalnut van een alternatief; deze bijdragen zijn grafiseb weergegeven in Figuur 2,
samen met de constante voor bestedingen in winkels.

1,5 I P I

to -

0.6 -

~ 0.0 -

z

~ 0.5
-Jw

—1.0 I I

ATTRIBUTEN

Figuur 2.Nut van constante en relatieve nutsbijdragen vanattributen, per niveau.

Deze constante geeft aan datbet basis-alternatief ‘niet in winkels’ relatief weinig beste-
dingen kreeg toebedeeld. Uit deze figuur valt verder eenvoudig af te lezen dat bet aan-
bod dagelijkse artikelen de grootste (maximale) invloed op de verdeling van bestedin-
gen aan dagelijkse artikelen beeft, gevolgd door bereikbaarbeid. Ecbter ook bet aanbod
kleding en scboeisel blijkt van positieve invloed en de inrichting en lay-out van het
winkelgebied blijken positief van invloed op de aantrekkelijkbeid van winkelgebieden
voor bet doen van dagelijkse aankopen. Verder blijkt uit de figuur boe bogere polyno-
miale effecten zicb vertalen in de deelnutten. Bijvoorbeeld, de figuur illustreert boe bet
kwadratiscbe effect van aanbod kleding en scboeisel moet worden geinterpreteerd:
Indien bet aanbod verbetert van matig goed naar zeer goed, neemt bet nut van een win-
kelgebied meerdan evenredig toe.

7. TOEPASSINGEN EN GEBRUIK VAN CONJUNCTE KEUZE-
EXPERIMENTEN

Eerder zijn typische toepassingen van resultaten van conventionele conjuncte analyse
genoemd. Deze paragraaf bespreekt in boeverre resultaten van conjuncte keuze-experi-
menten voor dezelfde doeleinden kunnen worden gebruikt. Daarbij zal bet accent hg-
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gen op nieuw-oinwikkelde varianten van conjuncte keuze-experimenten; sommige van
deze varianten zijn overigens ook te implementeren binnen bet raamwerk van conjune-
te analyse.

7.1 Relatiefbelang van attributen

In bovenstaande voorbeeldstudie werd al uitgelegd boe bet relatief belang van attribu-
ten directkan worden afgeleid uit de model-resultaten. Een voordeel bierbij boven mdi-
viduele conjuncte analyse is dat individuele attribuut-gewichten niet boeven te worden
samengevatom op marktniveau bet belang van een attribuut vast te stellen. Bij de inter-
pretatie van deze gewiebten van attributen dient men zicb wel te realiseren dat in bet
MNL model keuzekansen non-lineair samenbangen met de nutswaarden. Afbankelijk
van de bestaande marktsituatie kunnen kleine versebuivingen in nut dan ook soms Iei-
den tot grote versebuivingen in keuzekansen (en dus marktaandelen), en vice versa.
Met bebulp van bijv. een spreadsbeet is dit ecbter eenvoudig te inspecteren.

7.2 Segmentatie

Er zijn diverse wijzen waarop keuzemodellen kunnen worden gebruikt voor segmenta-
tie-doeleinden, ecbter keuzemodellen zijn Wat dit betreft minder flexibel dan conjuncte
analyse aangezien geen individuele preferentie-structuren worden gescbat. Hierdoor is
‘benefit segmentation’ in principe niet mogelijk. Er zijn twee methoden om segmentatie
aan de hand van ‘a priori’ gekozen variabelen toe te passen. Ten eerste kan men per
gedefinieerd segment een keuzemodel sebatten. Bijvoorbeeld, in de bier besebreven stu-
die zou men eenvoudig modellen kunnen sebatten per wijk, leeftijdsgroep, of type huis-
bouden. Nadelen cebter van deze methode bij grotere modellen en/of kleinere steekproe-
yen zijn dat indien de segmentatie-variabele geen deel uitmaakte van bet steek-proef-
design, ortbogonaliteit niet langer gegarandeerd is en dat er al snel te weinig observaties
per segment zijn om tot betrouwbare sebattingen te komen. Een tweede metbode is om
in de nutsfunctie termen op te nemen die specifieke interacties tussen alternatieven of
attributen en acbtergrondkenmerkew weergeven. In de voorbeeldstudie zou bijv. een
term voor de interactie tussen bereikbaarbeid en autobezit kunnen worden opgenomen
(vgl. Oppewal en Timmermans 1991a). Bij grotere aantallen attributen en aehtergrond-
kenmerken kunnen ecbter ook bij deze methode scbattingsproblemen optreden.
Niettemin, uitga~nde van bet exploratieve karakter van veel ~egmentatie-studies(inclu-
sief studies op basis van conjuncte analyse), kan bier een recente ontwikkeling worden
genoemd die bet mogelijk maakt voor keuzedata toeb verbanden tussen grotere aantal-
len attributen en acbtergrondkenmerken te onderzoeken. Kaciak en Louviere (1990)
laten zien boe door middel van multipele correspondentie analyse (MCA) keuzedata
tesamen met acbtergrondkenmerken en percepties van bestaande alternatieven kunnen
worden geanalyseerd. Keuzedata zijn van nominaal meetniveau en MCA is bij uitstek
gescbikt voor de exploratieve analyse en reductie van nominale data. Kaciak en Lou-
viere (1990) demonstreren de rnogelijkbeden van MCA in de analyse van keuzedata
aan de band van een studie naar voorkeuren voor vakantiebestemmingen. Keuzes uit
paren van profielen bypotbetisebe bestemmingen werden gecombineerd met beoorde-
lingen op schaaltjes van bestaande bestemmingen en met ssicio-eeonoiniscbe kenmer-
ken van respondenten. MCA van deze gecombineerde data leverde indicaties voor -de
samenbang tussen specifieke typen respondenten en typen preferenties en keuzegedrag.

52



7.3 Marktsimulaties

Aangezien geen ad hoc beslisregels boeven te worden gebruikt en omdat er geen
bestand met individuele nutsfuncties boeft te worden gebruikt, is bet uitvoeren van
marktsimulaties op basis van conjuncte keuze-experimenten betrekkelijk eenvoudig.
Ecbter, evenals bij marktsimulaties op basis van ‘conventionele’ conjuncte keuze-simu-
latoren, is er een ‘bottleneck’ in de vorm van aanvullende informatie die nodig is voor
bet kunnen uitvoeren van marktsimulaties (vgl. Cattin en Wittink 1982; Wittink en Cat-
tin 1989). Om keuze-kansen te kunen afleiden dient men, naast bet gesebatte keuze-
model (eventueel uitgesplitst naar segmenten), per consument te bescbikken over diens
percepties van de feitelijke altematieven in termen van de gebruikte attributen, en men
dient te weten welke alternatieven in overweging zullen worden genomen. Met name in
ruimtelijke gespreide altematieven, zoals winkelbestemmingen, is bet laatste van
belang en vereist aanvullende (dus duurdere) data-verzameling en onderzoek, of ad hoc
beslissingen. Modellen waarmee men de samenstelling van keuzesets kan voorspellen
zijn in ontwikkeling (bijv. Van der Heijden en Timmermans 1984; Finn en Louviere
1990; Shockeret al 1991), ecbter nog weinig gebruikt in praktisch marktonderzoek.

7.4 Positionering

Het opvragen van percepties (van bij voorkeur alle alternatieven op alle attributen) kan
de vragenlijst ecbter aanzienlijk verlengen. Uit praktiseb oogpunt is bet daarom vaak
bandig om attributen meer in fysieke of objectieve terinen te definieren dan in bet
bovenstaande voorbeeld-experiment werd gedaan. Het is dan namelijk minder proble-
matiseb om terug te vallen op exteme databronnen en/of om marketing acties te verta-
len naar attributen.
Recentelijk is een variant van conjuncte analyse ontwikkeld die bet gebruik van aan-
vullende perceptuele metingen in principe overbodig maken. In ‘bin-and-anchored con-
joint’(Louviere en Jobnson 1990, 1991) worden attributen gedefinieerd in termen van
bestaande alternatieven. Bijvoorbeeld, van een te onderzoeken (nieuw) type supermarkt
wordt bet prijsniveau omschreven als ‘zoals AH’ of ‘zoals ALDI’. Ook de niveaus van
andere attributen, bijv. service-verlening, worden gedefinieerd in termen van bestaande
alternatieven, dus ‘zoals X’. Op deze wijze geconstrueerde profielen worden ter beoor-
deling aan respondenten voorgelegd, waarna standaard conjunete analysemetboden
kunnen worden toegepast. Op deze wijze wordt direct informatie verkregen over de
positie of bet deelnut van elk van de bestaande winkelnamen op elk van de attributen.
Dit maakt bet gebruik van afzonderlijke perceptiemetingen overbodig en vermijdt de
problematiek omtrent mogelijke (boge) correlaties tussen bestaande altematieven.
Indien een keuzetaak wordt gebanteerd kan men tevens direct marktaandelen afleiden
voor nieuwe of geberpositioneerde winkeltypen in diverse concurrentie-situaties.

8. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Deze bijdrage scbetste vanuit een praktiscbe invalshoek de acbtergronden, tbeorie,
opzet en analyse van conjuncte keuze-experimenten. Het blijkt dat in conjuncte keuze-
experimenten de belangrijkste voordelen verenigen van conjuncte analyse (o.a. experi-
mentele controle; meerdere observaties per respondent; observaties voor nieuwe typen
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producten) en van probabilistisebe discrete keuzemodellen (o.a. directe voorspelling
van keuzekansen; toetsing van modelassumpties; verkenning en modellering van con-
currentie-verboudingen; meer natuurlijke taak). Een verder voordeel van deze metbode
is dat niet alleen versebuivingen in marktaandelen maarook versebuivingen in primaire
vraag kunnen worden voorspeld. Daarnaast blijkt een grote varieteit aan proefopzetten
en toepassiiigeit mogelijk. De belangrijkste nadelen blijken te zijn dat de opzet en ana-
lyse van conjanete keuze-experimenten meer kennis en inspanning van de onderzoeker
vergt dan andere metboden, en dat modellen praktisch niet op individueel niveau kun-
nen worden gesebat.
Van de vele nieuwe toepassingen en varianten van conjuncte keuze-experimenten kon-
den er bier slecbts enkele worden belicbt. Deze ontwikkelingen geven niettemin aan dat
conjuncte keuze metbodologie nog volop in ontwikkeling is. Geintepieerde software
voor bet ontwerpen en analyseren van conjuncte keuze-experimenten en voor bet ver-
riebten van marktsimulaties is nog niet voorbanden, maar zal waarsehijnlijk niet lang
meer op zich laten wacbten.
Daarnaast is er, getuige de onderzoeksliteratuur, grote belangstelling voor diverse, bier
verder niet uitgewerkte ‘issues’ die direct te maken bebben met de verdere ontwikke-
ling van deze metbodiek. Te denken valt aan bet opnemen van grotere aantallen attribu-
ten in conjuncte taken; de sebatting van keuzemodellen op basis van conjuncte keuze-
experimenten in combinatie met andere keuze-experimenten, met ‘revealed preference’
(survey) keuzedata of met ‘self-explicated’ preferentie data; modellen voor sequentiele
of simultane keuze van meerdere altematieven; modellen voor bet voorspellen van keu-
zesets; en modellen voor keuzegedrag van groepen en organisaties. Voor elk van deze
tbema’s geldt dat gevonden praktiscbe oplossingen zullen leiden tot een (nog) grotere
vlucbt van conjunct keuze-experimentenals instrument voor praktiscb marktunderzoek.
‘Last but not least’ is van groot belang onderzoek naar de interne validiteit (o.a.
betrouwbaarbeidsbepaling door middel van ‘boldout sets’, vgl. Batsell en Louviere
1991) en de externe validiteit (o.a. ruimteiijke transferabiliteit, vgl. Van der Heijden en
Timmermans 1988) van conjuncte keuze-modellen. Onderzoek dat de interne en exter-
ne validiteit van diverse typen keuze-experimenten (verder, vgl. Louviere 1988b)
bevestigt zal aanzienlijk kunnen bijdragenaan de verdere aceeptatie van deze metbode.

NOTEN
t. Dc nutswaard~n Ur van altematieven r in set A (V r,r’ E A) worden gedefinieerd als de sons van een
structurete component V~ en een toevaiscomponent er;

= V, +er
Vervolgens wordt het structurele nut Vr van alternatief r beschreven als een in de_parameters lincaire
functie van de (evenrueel gehercodeerde) attribuutwaarden X1~:

= ~ f3i ~
waarbij de fli te schatten parameters zijn?

2. Dii blijk~ uit de volgende aficiding:
p(rIA) = P(U~> Ur), r!=r’

= p(V~+e, > V~. +e~), r!=r’
P(Vr - Vr~ >; - er), r!=r’

3. Dc kans dat altematief r wordt gekozen is gegeven door:
p(rIA) = U~ / ~ U~’ ,V r,r’ ~ A.

4. Dit is een’.~6udi~ in te zieji door de kansverhoudTng van twee willekeurige aliematieven uit te schrijven,
waarbij de iio&mers tegen elkaar wegvalten, zodatoverblijft:

p(r1IA/p(r,IA) =Uri IU~2
5. In de literatuur over discrete keuzemodellenwordt dii het ‘probit’ model genoemd (bijv. Currim 1982).

54



6. Bijvoorbeeld de LOGIT module van SYSTAT (alleen geschikt indien alle keuzesess dezelfde omvang
hebben). CALDIS (Borgers 1985), NTELOGIT van Intelligent Marketing Systems, of ALOGITvan
HagueConsulting Group.

7. Sommige onderzoekers hebben het tegendeel beweerd. Ze stellen dat door respondenten geproduceerde
rangordes van altematieven mogen worden ontleed tot een groot aantal afzonderlijke keuzes. Door ~n
voor 6~n de hoger geprefereerde alsematieven ‘af te pellen’ en de resterende sortering als een ojeuwe
onafhankelijke respons op te vatten verkrijgt men voldoende observaties voor modelschattingen per mdi-
vidu (Chapman en Staelin 1982). Deze praktijk is echser gebaseerd op de zeer discutabele aanname dat
de aldus verkregen data onafhankelijke keuzes zijn.
Recentelijk is 00k empirisch aangetoonddat deze ‘exploded logit’ benadering weinig betrouwbare schas-
tingen oplevert (Ben-Akiva, Morikawaen Shiroishi 1991).

8. Een verder nadeel zou kunnen zijn dat onduidelijk is in hoevene keuzetaken (meer dan convensionele
conjuncte beoordelingstaken) uitnodigen sot non-compensasorisch keuzegedrag, d.w.z. dat respondenten
hun keuze baseren op slechts enkele anribusen en niet alle attributen tegen elkaar afwegen. Echter, non-
compensasorisch keuzegedrag, voor zover het optreedt, lijkt tot nu toe in toepassingen geen groot pro-
bleem te vormen. Mogelijke redenen hiervoor zijn ten eerste dat de analyse niet op individucel niveau
plaatsvindt en respondenten meestal zullen verschillen in welke attributen in een eventueel non-compen-
satoriach proces doorslaggevend zijn. Een tweede mogelilke reden a dat, als de respondent goed over-
weg kan met de taak en deze als een goede afspiegeling van de keuzesisuasies in bestaande markten
ervaan, deze non-compensasorische processen 00k in deze bestaande marksen een rol zullen spelen. In
verschillende toepassingen bleken conjuncte keuzemodellen dan 00k goed te voorspellen (zie Louviere
1988b; vgl. Timmermans et al 1991; Oppewal et al 1991).

9. De likelihood-ratio index is gedefinleerd als:
Rho2 = 1 - LL~.ta/LLo,

waarbij LL~ta en LL
0 de log-likelihood waarden zijn van respectievel~jk het geschatte model en een

bepaald ‘begin’ of ‘nul’ model (zie Ben-Akiva 1985, p. 91, 167; Wrigley 1985, p. 49;; Boigers 1989).
De aannemelijkheid of ‘likelihood’ dat een bepaalde serie onafhankelijke keuzes optreedt is het product
van de kansen van optreden van elk van de keuzes van alsematief i uit set C~ uit de totale verzameling
waargenomen sets C:

L Hp ~C H1 ~Ca
waarbij y1,, = I indien i gekozen en y1, = 0 indien i niet gekozen is (bijv. Ben-Akiva en Lerman 1985, p.
118). Bij de modelschatsing dienen de kansen p~ te worden geopsimaliseerd. Gm rekentechnische rede-
nen wordt hierbij echter met log-transformaties van deze kanswaarden gewerkt, de log-likelihood (LL).
Tevens worden observasies voor idensieke keuzesess vaak (per respondent of over respondenten) geag-
gregeerd tot keuzefrequenties. Daarbij kan de log-likelihood worden herleid tot de over sets (of individu-
en) en altematieven gesommeerde producten van waargenomen frequenties en (log-waarden van) voor-
spelde kansen:

LL * LL - K = X,, ~ c E Cn ~

waarbij K een constante is die gelijk is aan nul indien er per set slechts ~n keuze is waargenomen, ~rnis
de waargenomen keuzefrequensievoor altematief i in set n, en p,~ is de voorspelde kans (vgl. Ben-Akiva
en Lerman 1985, p. 120; Borgers 1989).

10. Verwarrend is dat verschillende auteurs verachillende nul-modellen hanteren. Bek-Akiva en Lerman
(1985) hanteren hanteren het ‘equal shares’ model als nulmodel, dit wil zeggen dat in de nutsfunctie van
het MNL model alle parameters op nul zijn gezes Wrigley (1985, p. 50) daarentegen vindt zo’n nulmo-
del triviaal en definieert Rho

2 als een verbetering ten opzichte van het ‘market shares’ model, dit wil
zeggen dat de nutsfunctie gesehatte constantes bevat voor de specifieke altematieven tbijv. merken).

Il. Voor de ‘market shares’ versie is er een vuistregel dat .20 ‘goed’ en .40 ‘uisstekend’ is (Wrigley 1985, p.
50), echter dit gelds alleen voor volledig gedisaggregeerdedata, d.w.z. elke waargenomen keuze is geco-
deerd in een afzonderlijk record (zoals gebruikelijk in ‘revealed’ soepassingen). tndien keuzes zijn geag-
gregeerd tot keuzefrequensies, hetgeen dasa-technisch veel efficienter is, dan wordengemakkelijk hogere
waarden van Rho2 bereikt. Algemene regels voor de na te streven waarde van Rho2 voor geaggregeerde
data ontbreken.

12. De Log-likelihood ratio, LR wordt gedefinieerd als: LR = -2(LL
0 - LL~ta) (zie bijv. Ben-Akiva en Ler-

man 1985, p. 91).
13. Voor LL0 dient dan de log-likelihood waarde van het beperktere model te worden ingevoerd; hes aantal

vrijheidsgraden is gelijk aan het aantal in hes uitgebreidere model extra ingevoerde parameters.
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4. Scanning. markering van mogelijkheden in
marketing management

E.W. FOEKENS, P.S.H. LEEFLANG, W.C.J.J. MENSING, D.R. WITTINK

SAMENVA’ITING

In dit artikel worden enkele mogelijkheden van het werken met scanninggegevens in kaart
gebracht. Bovendien worden de stand van zaken en ontwikkelingen rond het verzamelen en ver-
werken van scanninggegevens geschetst. Het grootste gedeelte van bet artikel is gewijd aan bet
modelleren van zowel de vraag- als de aanbodzijde van een markt, waarin een aantal niet-duurza-
me frequent gekochie consumentengoederen met elkaarom de gunst van de afnemer strijden.

1. INLEIDING

Sinds 1980 verschijnt in het Jaarboek tan de Nederlandse Vereniging tan Marktonder-
zoekers regelmatig, met een frequentie van ten naaste bij eens in de vier jaar, een arti-
kel over UAC of over scanning.’ Het Iaatste artikel dat in dit verband verschenen is
heeft als titel ‘Scanning: een tussenstand’ (Leeflang, van Haastrecht, 1988). Vier jaar
na bet verschijnen van deze tussenstand is het zaak om opnieuw de stand van zaken
rond scanning te bestuderen. Daarbij concentreren we ons op de mogelijkheden die de
op detailhandelsniveau (door Nielsen (Nederland) B.V.) verzamelde scanninggegevens
bieden.

Allereerst geven we in paragraaf 2 een overzicht met betrekking tot de stand van zaken
en ontwikkelingen rond scanning in Nederland. In de andere onderdelen van dit artikel
doen we versiag van een aantal studies die met behuip van scanningdata verricht zijn.
Deze studies markeren enkele onderzoeksterreinen die met scanningdata ge~xp1oreerd
zijn. In paragraaf3 demonstreren we dat en hoe scanningdata gebruikt kunnen worden
om reacties van concurrenten op een markt van frequent aangekochte consumptiegoe-
deren in kaart te brengen. Met andere woorden we laten zien welke concurrenten met
welke marktinstrumenten op elkaar reageren. Op deze wijze brengen we het gedrag van
aanbieders in kaart. In paragraaf 4 gaan we kort op een studie in waarmee de effecten
van marktinstrumenten op marktaandelen worden bepaald. De uitkomsten van deze stu-
die, waarin de i’raagzijde van de markt centraal staat, worden ook geconfronteerd met
de uitkomsten van de studie die in paragraaf 3 beschreven is. Confrontatie van deze uit-
komsten leidt ondermeer tot de conclusie dat aanbieders te veel op elkaar reageren.
Daarmee bedoelen we dat vaak als het marktaandeel van een merk niet benadeeld lijkt
te worden door een bepaalde marketing activiteit voor een ander merk, de aanbieder
van bet eerste merk toch reageert op de activiteit voor bet andere merk.
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De modellen die in de paragrafen 3 en 4 besproken worden zijn gespecificeerd op
merkniveau. Daarbij zijn alle variabelen geaggregeerd oveLde verscblllende vari~tei-
ten. Omdat scanninggegevens ook op vari~teitenniveau verzameld kunnen worden, en
aan de band van deze gegevens ondermeer uitspraken over de samenbang tussen vari&
teiten verkregen kunnen worden, wordt in paragraaf5 aandacbt aan bet modelleren van
de vraagzijde op vari~teitenniveau geschonken.

Alle studies die in de paragrafen 3, 4 en 5 hesproken worden zijn gebaseerd op betzelf-
de datamateriaal. De gegevens bebben betrekking op een markt van frequent aange-
kocbte niet-duurzame consumptiegoederen in Nederland. Opdeze markt bestuderen we
de vraag en bet aanbod van zeven merken die met elkaar een marktaandeel van ruim
zeventig procent bebben. De door Nielsen (Nederland) B.V. verzamelde en bescbikbaar
gestelde scanninggegevens zijn weekgegevens die betrekking bebben op een periode
van anderhalfjaar (76 weken).

We gaan in alle gevallen uit van bet idee dat bet gebruik van scannin~ggegevens door
marketing managers niet beperkt boeft te worden tot bet vast~tellen van marktaandelen,
gemiddelde prijzen, enz.. Deze data biedenjuist goede mogelijkbeden om uitleg te ver-
schaffen van de stand van zaken (b.v. wat is de invloed van marketing activiteiten op
dc marktaandelen). Uiteindelijk bieden de modellen gebaseerd op deze gegevens de
gelegenbeid om conditionele voorspellingen te doen. Dat wil zeggen, managers kunnen
dan voorspellen wat er zou gebeuren als bepaalde marketing programma’s ingevoerd
worden. De eigenlijke invoering van een marketing programma kan dan afbangen van
deze voorspellingen. Op die manier zal de effectiviteit e&efficiency van marketing
activiteiten ten opzicbte van consumenten en concurrenten verbeterd kunnen worden.

2. ONTWIKKELINGEN ROND SCANNING

Scanning in Nederland kan niet los geziea worden van scanning elders in de wereld.
Het is bij uitstek een internationaal fenoirreen. Na een betrekkelijk lange aanloopfase
beeft scanning een ware revolutie ontketend bij de detailbaiidel, de fabrikanten en de
marktonderzoekbureaus die zich ricbten op bet registreren en analyseren van goederen-
stromen op weg naar de consument.

Tabel I geeft de stand van zaken met betrekking tot scanning in Nederland per ca. 1
januari 1992. Ter vergelijkingls een aantal andere landen weergegeven. Uit tabel 1
zien we dat Nederland een middenpositieihneemt voor-wat betreft bet percentage van
de geldomzet dat afgerekend wordt via scanning. Het lage percentage in Zwitserland
kan worden verklaard door een specifieke detailbandelsstructuur. Hoewel Griekenland
een uitzondering is, geldt in zijn algemeenbeid dat in zuid-Europa scanning nog niet zo
ver is ingevoerd als in noord-Europa. Boze tongen beweren dat dit maar zeer ten dele te
maken beeft met een lager tecbnologiscb niveau in de zuid-Europese landen of een
andere verbouding tussen loon- en kapitaalkosten, maar eerder met bet transparant zijn
voor de Fiscusi -
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Tabel I. Ontwikkeling van scanning in Ie~’ensmiddelenwinke1s.

Percentage van de totale geldomzet Percentage
Aantal van bet levensmiddelenkanaal produkten
scannende (algemeen assortiment), dat middels met

Land winkets scanningwordt afgerekend streepjescode

Nederland 1220 40 >95
Belgi~ 1285 53 >95
Duitsland 4020 24 >95
Zwitserland 170 3 >90
Griekenland 0 0 44
Japan 31500 62 >95
USA 20870 67 >95

Tegenwoordig kan met bebulp van scanning iedere individuele transactie worden gere-
gistreerd. De elementaire data set bevat dan de volgende informatie:

—> streepjescode ofwel produktidentificatie.Wat?

Tegen welke prijs?

Wanneer?

Waar?

—> prijs uit bet artikelenbestand op moment van
verkoop.

—> tijdstip van de aankoop.

—> in de betreffende winkel.
Binnen welk assortiment —> samenstelling artikelbestand (afgezien van
maakte de consument een keuze? zonder-voorraad-posities).

Wat is de samenstelling van bet
boodscbappenmandje

—> alle produkten die door een kiant worden
afgerekend.

Door middel van additionele observaties in de winkel kan bieraan worden toegevoegd:

Onderwelke omstandigbeden —> wel of niet op display, vermelding in week-
in de winkel ? folderetc.

Door wie? —> identificatie van de klant, bijvoorbeeld door
middel van een kiantenpas c.q. betaalpas.

Door toevoeging van achtergrondgegevens van de klant (op vrijwillige basis verkre-
gen) zoals: gezinssamenstelling, besteedbaar inkomen, buisdieren, interessegebieden,
media consumptie (print, radio, TV) etc. komt een data set ter bescbikking waaruit de
beilige graal van bet marktonderzoek zou kunnen worden gedistilleerd: bet waarom?

Het complete traject zoals bierboven omscbreven beet bet ‘Single Source Concept’:
alle relevante gegevens met betrekking tot de aankoophandeling komen uit ~n bron.
‘Single Source’ services of onderdelen daarvan worden door Nielsen o.a. geleverd in
de USA, Duitsland en Ltali& Afgezien van testoperaties en experimenten door enkele
marktonderzoekbureaus worden in Nederland nog geen ‘Single Source’ services aange-
boden. Wet zal Nielsen in Nederland in bet najaar 1992 de SCAN*PRO service aanbie-

63



den.2 Hierbij wordt met behulp van een econometriscb model de effectiviteit van pro-
moties (display, prijskorting, foldervermelding of een combinatie daarvan) bepaald met
bebulp van decompositie tecbnieken. De weekverkopen worden gesplitst in zogenaam-
de ‘base line sales’ en ‘incremental sales’. Als basis voor de berekeningen wordt een
data base gebruikt met wekelijkse scanninggegevens. Dus: wat, iegen welke iwiis, wan-
neer, waar, binnen welk assorilmeni en onder welke omstandigheden in de winkel.

Scanning beeftgeleid tot een dataexplosie.3 Dit beeft geleid tot een groeiende beboefte
aan computer gestuurde informatiesystemen. Met bebulp van bijvoorbeeld PC
INF*ACT en PC EXPRESS kunnen ‘Mai’keting Management Informatie Systemen’ of
‘Decision Support Systemen’ worden opgezet. Hiermee kunnen markronderzoekers,
produktmanagers, marketing managers, assortimentsmanagers en andere commercWle
functionarisseti bij fabrikanten en bij detailbandelsorganisaties in enkele seconden de
gewenste gegevens selecteren uit een bestand van bijvoorbeeld 5 of 10 miljoen gege-
vens, opgeslagen in een krachtige PC. Da~inaast kunnen interne rapporteringen, specia-
le analyses en aan kennissystemen verwante toepassingen worden aangeroepen. Het
bescbikbaar komen van enorme boeveelbeden op scanning gebaseerde data beeft een
kracbtige il¶mls gegeven aan de ontwikkeling Marketing Management Informatie-
systemen.

Ook de detailbandel is bezig met de ontwikkeling van op scanningdata gebaseerde toe-
passingen. Men ricbt zich bierbij o.a. op de optimalisatie van de relatie met individuele
klanten. De term ‘micro marketing’ wordt biervoor reeds gebruikt. Deze ontwikkelin-
gen zijn goed te plaatsen binnen bet scbema:

Wat, tegen welkeprijis ... samenstelling van bet boodschappenniancl]e en vooral wic?

Wanneer de identiteit van de klant bekend is middels een klantenpas of een betaalpas
kan de detailbandelsorganisatie de inboud van de boodscbappenmandjes van zijn klan-
ten in de tijd volgen. Ret belang dat detailbandelsorganisaties bebben bij bet elektro-
niscb betalen, reikt in potentie dus verder.

Op basis van de postcode typering kunnen acbtergrondgegevens van klanten worden
gescbat zonder belastende of kostbare interviews. Ret betreit gegevens zoals besteed-
baar inkomen, fase in de gezinscyclus etc. In Nederland wordt deze postcode typering
geleverd door de bureaus Geo-Marktprofiel en Mosaic. Ret wordt nu mogelijk bepaal-
de categorie~n klanten gericbt te benaderen voor acties of aanbiedingen. Zo zou men
b.v. klanten xvaarvan men beeft vastgesteld dat ze in de betreffende supermarkt geen
vlecs kopen, gericbt kunnen benaderen. Of men kan klanten die altijd luiers van merk
A kopen een gericbte aanbieding doen voor luiers van merk B. Ret ligt voor de band
dat de fabrikant van merk B bij dit soort acties zal worden betrokken.

Een andere ontwikkeling die samenbangt met scanning is de opkomst van ‘category
management Category management is een verzamclnaam voor activit~iten van detail-
bandelsorgairtsaties en fabrikanten, ondersteund met informatie van marktonderzoek-
bureaus om bet rendement van ‘categories’ of produktgroepen te optimaliseren. Enkele
sleutelbegrippen zijn: logistieke kosten, schapoptimalisatie en winstbijdrage per artikel.
Ret ligt voor de band dat elementen van mic,’o marketing en categoiy management aan
elkaar gekoppeld zullen worden.
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3. DE AANBODZIJDE MARKEREN

In deze paragraaf doen wij verslag van een studie waarmee de aanbodzijde van de
markt die we in dit artikel bestuderen in kaart brengen.4 Deze studie is uitgevoerd op
merkniveau. De markering van bet aanbod vindt plaats door te acbterbalen of en boe
aanbieders (b.v. met welke marketing instrumenten) impliciet of expliciet, reageren op
bet gebruik van marktinstrumenten door andere aanbieders. Daartoe bebben we de prij-
zen en de promoties van elk van de zeven merken gerelateerd aan de prijzen en promo-
ties van andere merken (‘intrabrand’-relaties). Bovendien hebben we marktinstrument k
van aanbieder i trachten te relateren aan de andere marktinstrumenten I (I = I L) van
aanbieder i. Deze relaties staan bekend als ‘interbrand’-relaties. Voorbeelden van deze
relaties zijn een promotie of een prijsverlaging voor merk i die band in band gaat met
de promotionele reclame voor merk i of een refund voor merk j die parallel loopt met
een prijsverboging voor merk j. Kenmerkend en tevens opmerkelijk bij bet toepassen
van deze metbode is dat men instrumenten aan instrumenten relateert en de reacties van
consumenten op de instrumenten buiten bescbouwing laat. Deze metbode beboort tot
de zogenaamde ‘competitor-centered’-metboden van concurrentie-analyse.5

In de studie bebben we vier soorten promoties onderscbeiden, te weten: ‘featuring’ (bet
maken van reclame voor een merk d.m.v. geadresseerde weekaanbiedingen van detail-
bandelsorganisaties), bet verstrekken van een ‘refund’ (teruggave van geld op vertoon
van etiket/bon, enz.), een bonus (tijdelijke verboging van de inboud van een pak) en
sampling’ (proefpak ~n premiums).

Met bebulp van de UAC—code kunnen we nagaan of er al dan niet in een bepaalde
periode sprake is geweest van sampling, refunds of een bonus. Tevens kunnen we uit
de scanninggegevens afleiden wat de gewogen distributie is van de promotionele actie.
Deze gegevens zijn per vari~teit voor elk merk, in principe, bescbikbaar. Door de
gewogen distributie per promotionele activiteit te wegen met de relatieve afzet en ver-
pakkingsgrootte van elke vari~teit kunnen we maatstaven verkrijgen die de promotio-
nele activiteiten op merkniveau per periode representeren. lets dergelijks is ook gedaan
voor de featuring van elk merk i in elke periode t, i = I 7, t = 1 76, zei bet dat we
door bet al dan niet ‘featuren’ van merk i gewogen bebben met de omzet in bet produkt
van de detailbandelsorganisatie die de featuring van merk i ‘ondersteunt’.

Met bebulp van de volgende relaties bebben we getracbi: fluctuaties in de prijzen en
promoties van elk van de zeven merken te verklaren voor i = 1, 2 n:

r+1 T+1
— = + ~ ~ j3... in j,t—t+i + ~ ~ in

pi,t—t*in(P:t ~ (wx~~~*+rW~~j.t ~ +

is T%I

(1)
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is
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waarbij: P~g
WXL,
x,y = 1
x,y = 2
x,y = 3
x,y = 4

= prijs per eenbeid merk i in periode t,
= gewogen promotie type x van merk i in periode t,

= s = sampling,
= r = refund,
= b= bonus,
= f = featuring,

= maximale aantal vertragingen (T =10),
C~, 4~ = storingstermen.

We veronderstellen dat de storingen normaal verdeeld zijn met gemiddelde nul en
varianties 8~,2 (ce,) respectievelijk ~ (4~~). In deze publicatie gaan we niet in op de
acbtergronden van deze specificatie.6 Ret aantal variabelen in (I) en (2) is zo groot dat
deze relaties op basis van deze specificatie niet direct gescbat kunnen worden. Daarom
bebben we (bivariate) causaliteitstoetsen fiitge~oerd om te bepalen w~lke variabelen in
elk van de specificaties meegenomen moeten worden in multivariate scbattingen.

Als alle (7) aanbieders alle in bescbouwing genomen marktinstrumenten allemaal (5)
banteren en alle aanbieders ook op elkaar reageren, dan zouden we 7 x (7-I) x 5 x 5 =

1050 ‘interbrand’ reacties op deze markt kunnen waarnemen. Omdat niet alle promo-
ties (m.u.v. featuring) door alle aanbieders actief gebanteerd worden in deze periode is
bet theoretische aantal reacties kleiner, te weten 664. Ret aantal bivariate causale rela-
ties tussen i~ai-ktinstrumenten dat we vinden op basis van bet uitvoeren van de causali-
teitstoetsen is gelijk aan 221. In tabel 2 hebben we de gevonden causale relaties gcru-
briceerd.

(2)
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Tabel 2. Causale relaties tussen marktinstrumenten.

Verklarende
variabele

Afhankelijke variabele

Prijs Sampling Refund Bonus Feature Toraal

Prijs
Sampling
Refund
Bonus
Feature

24
5(1)
5(3)
12
13(4)

4(l)*
14
4(1)
8(l)
14(2)

14(3)
2
4
3(1)
4(2)

11
4
6(2)
5
4(2)

9(5)
18(3)
7(2)
9(2)
18

62(9)
43(4)
26(8)
37(4)
53(10)

Totaal 59(8) 44(5) 27(6) 30(4) 61(12) 221(35)

* Het aantal gevnnden ‘intrabrand’ relaties is tussen haakjes npgenomen.

Uit tabel 2 blijkt bijvoorbeeld dat 59 maal bet instrumeni prijs op deze markt geban-
teerd is om te ‘reageren’ op prijsveranderingen van andere merken (24 keer), sampling
acties (5 keer), refunds (5), bonus acties (12) en featuring (13). Reacties van ‘prijs op
prijs’ komen bet meest voor. In totaal worden featuring-acties bet meest gebruikt om te
reageren (61 keer). Featuring wordt dus klaarblijkelijk op cleze markt als een uitstekend
middel gezien om hetzij impliciet, betzij expliciet te reageren op acties van concurren-
ten. Verder vonden we dat 35 maal de instrumenten van de marketing-mixes van de
verscbillende aanbieders simultaan gebanteerd werden (~ intrabrand‘-relaties). Ook dit
doet zicb, zoals verwacbt, bet meest frequent voor in combinatie met featuring. We
hebben bet begrip ‘reageren’ tussen aanbalingstekens gezet omdat veel ‘reacties’ reeds
impliciet (mee)genomen zijn bij de planning van acties door fabrikanten en detailban-
del. Daarnaast kan men expliciet zijn plannen wijzigen op grond van acties van concur-
renten.

De op deze wijze gevonden verklarende variabelen bebben we gebruikt in (1) en (2) en
vervolgens bebben we deze relaties multivariaat gescbat. Nu bleek dat er van 221 signi-
ficante bivariate causale relaties tussen marktinstrumenten van verscbillende merken
132 significante parti~le relaties overblijven die bovendien bet juiste teken bezitten.

De variabelen die in de parti~le relaties met elkaar samenbangen kunnen betrekking
bebben op dezelfde periode t. Het is evenwel meer waarscbijnlijk dat marktinstrument
k van merk i met een vertraging van ~n of meer perioden (weken) wordt geban-
teerd als reactie op de inzet van marktinstrument I van merk j in periode t, (1, k = I
I !=j = lv.., n). In Otis onderzoek zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat er een
onderscheid gemaakt kan en moet worden tussen:
(1) parallel verloop van de marktinstrumenten van verscbil lende merken in een periode

van 2 weken (t, t-l);
(2) beslissingen die detajihandelsorganisaties nemen met betrekking tot de prijs en

promoties van de merken als reactie op de beslissingen van concurrerende detail-
bandelsorganisaties t.o.v. deze merken = handeisreacties

(3) beslissingen die de fabrikanten van de zeven merken nemen als reactie op de
beslissingen van concurrerende fabrikanten: fabi-ikantenreacties
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Bij de handeisreacties wordt verder onderscbeid gemaakt tussen beslissingen op de kor-
te termijn en beslissingen op lange(re) termijn. Ret onderscbeid tussen de verscbillende
soorten reacties is gebaseerd op bet teken van de parti~le relaties en op bet aantal perio-
den dat verstrijkt tussen een actie en een reactie. In dit artikel gaan we bier niet verder
op in. Wel kunnen we in dit verband vermelden dat we uitgegaan zijn van de veronder-
stelling dat de tijd die nodig is voor fabrikantenreacties langer is dan voor bandelsreac-
ties. -

Dc 132 significante parti~le relaties kunnen in een aantal gevallen zowel een fabrikan-
tenreactie als ecn bandelsreactie representeren. Zo kan bijvoorbeeld de fabrikant van
merk i in periode t+6 reageren met een prijsverlaging op de door een andere fabrikant
geYnitieerde prijsverlaging van merk j in t: Ret kan ecbter ook zo zijn dat cen detailban-
delsorganisatie na een prijsactie in periode t met merk i in periode t+l besluit tot een
teruggang naar de normale prijs van i en een prijsverlaging van merk j. Beide acties-
reacties bebben betrekking op de prijzen van de merken i en j; bet teken van de partible
relatie en de tijd tussen actie en reactie verscbilt. De 132 significante parti~le relaties
kunnen, gebaseerd op 171 individuele reacties, als volgt worden geclassificeerd:

32 parallelle bewegingen

12 korte termijn bandelsreacties

47 lange termijn bandelsreacties

80 fabrikantenreacties

(b.v. prijsverlaging merk i in t gaat (vaak) samen
met prijsverlaging merkj in t);
(b.v. prijsverlaging merk i in t gaat samen met prijs-
verhoging merk j int);
(b.v. organisatie u reag~rt met prijsverlaging merk
in t-F3 op een prijsverlaging van organisatie v in t);

(b.v. fabrikant i reageert met een prijsverlaging voor
merk i in t+6 op een ptijsverlaging van fabrikant j
voor merk j in t).

In 40 gevailen bebben we een significante partible relatie die op twee verscbillende
soorten reacti&s betrekking beeft. Bovendien beeft eenmaal een significante partible
relatie betrekking op drie verscbillende soorten reacties. In tabel 3 bebben we aangege-
yen welke instrumenten bij welke type reactie beboren.

Tahel 3. Frcqnciiticvan hetnantal significatue paroetc relaties.

Instrument
waarmcc - —
‘gereageerd’

Parallelle
beweging

Handelsreacties
korte lange
sermijn t~tmijn

Fabrikanten
reacties

=

Totaal

wordt

Prij’, II 5 9 25 ~50
Sampling 3 1 - [3 20 37
Refund 4 0 7 6 17
Bonus 2 -- - 3 7 12 24
Feature 12 3 11 17 43

Totaal 32 12 47 80 171

68



De resultaten in tabel 3 geven ondermeer aan dat de instrumenten ‘sampling’ en
‘bonus’ een relatief boge frequentie bebben (32/80) onder de fabrikantenreacties, ver-
geleken met bijvoorbeeld de relatieve frequentie onder parallelle beweging (5/32).

De in deze paragraaf bescbreven studie markeert boe scanninggegevens gebruikt kun-
nen worden om bet aanbod in kaart te brengen. Omdat de gegevens op detailbandelsni-
veau verzameld worden is bet moeilijk om de acties/reacties van fabrikanten te scbei-
den van de acties/reacties van detailbandelsorganisaties. Dit bangt ook samen met de
toegenomen macbt van de detailbandel ten opzicbte van fabrikanten.7 Er zijn daardoor
meer mogelijkbeden voor detailbandelsorganisaties om de prijzen ~n promoties van
merken die zij in bun assortiment optiemen te bepalen.

4. MARKERING VAN DE VRAAGZIJDE~

Nadat we bet aanbod gemarkeerd bebben is bet nu zaak om de vraagzijde in kaart te
brengen. We doen dit allereerst op merkniveau. Tevens gaan we in op de vraag of de in
paragraaf 3 gescbetste acties en reacties enig effect bebben op de marktaandelen van de
zeven merken. Uitgangspunt voor deze analyse is bet volgende model, voor i = I n~

( n T+l

is T+1 4
+ ~ 2~ CX~. ~ —. ~ +
fri t=lX’l

t = (T’+2),...,T (3)

waarbij n,s~ = bet niarktaandeel van merk i in periode t;
een storingsterm uit een normale verdeling met gemiddelde nul en
variantie ~32;

en de andere variabelen reeds hiervoor gedefinieerd zijn.

Andere voor de band liggende variabelen zoals (gewogen) distributie en tbemareclame
zijn in deze studie niet in bescbouwing genomen. E~n van de redenen biervoor is dat de
uitkomsten van deze vraagstudie geconfronteerd worden met de uitkomsten van de stu-
die naar de aanbodzijde (paragraaf 3). In de aanbodmodellen komen deze variabelen
niet voor. De reden biervoor is dat deze variabelen veelal eerst op lange termijn reacties
opleveren en dat deze reacties moeilijk vast te stellen zijn met bebulp van weekgege-
vens. In deze studie bebben we wel getoetst of deze vai-iabelen effect bebben op de
gescbatte parameters van (3). Dit bleek niet bet geval te zijn.

In tabel 4 bebben we weergegeven welke variabelen een significante relatie met de te
verklaren variabele bebben. Op de boofddiagonaal van de matrix in
tabel 4 treffen we die marktinstrumenten van de verscbillende merken aan. die een sig-
nificant causaal verband met bet eigen marktaandeel vertonen (‘owneffects’). Voor vijf
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Tabel 4. lnvloed ,narktinstruinenten op marktaandelen.

Markt- Verklarende variabelen per merk
aandeel
merk

1 2 3 4 5 61 7
1 (F,P) F — S — S —

2 —--- (P,B,F) F F P —7

3 —-- — (P) — - F —-- —

4 —= F —- (B,F) — —- (5)
5

P

P — — - — (P,F) S,F —

6 P P,B S — --- — - (S,R) —

7 F P — —-- — -—-- (P)

F = - Featurin~
P = - Prijs per eenheid
S = - Sampling
B = --Bonus
R = Refund

van de zeven merken treffen we bet instrument prijs aan. De niet-diagonale elementen
geven aan welke marktinstrumenten van welke concurrenten effect bebben op de
marktaandelen (‘kruiseffecten’ of ‘cross effects’). Zo bebben de featuring van merk 2
en de sampling-activiteiten van de nierkeY4 en 6 effect op bet marktaandeel van merk
1. Ret aantal kruiseffecten van featuring i~het boogst. Zeven maal blijkt featuring van
merk i effect te bebben op bet marktaandeel vanj, waarbij i ~j. -—

Nu we zowel de vraagzijde als de aanbodzijdc hebben geanalyseerd met vergelijkbare
variabelen, kunnen we vaststellen of er en in boeverre er een overeenkomst bestaat tus-
sen de resultaten. Men kan zicb bijvoorbeeld voorstellen dat als een marketing activiteit
voor merk i bet marktaandeel van merk j negatief beYnvloedt, dat er meer reden is voor
j om te reageren dan wanneerdit tiegatieveeffect niet bestaat. We vinden inderdaad dat
bet percentage significante reacties boger is voor alle variabelen met een significant
kruiseffect dan voor alle variabelen zonder een significant kruiseffecf (27,4 procent
vergeleken met 19,0 procent).

We kunnen otis ook afvragen of de variabelen die een significant ‘own effect’ bebben
vaker gebruikt worden voormerk j om te reageren op activiteiten van merk i dan varia-
belen die geen- ‘own effect’ hebben. Wederom vinden we dat voor de variabelen met
significante ‘own effects’ bet percentage significante readies groter is dan voor de
variabelen zonder ‘own effects’ (24,0 procent vergeleken met 16,4 procent).

Ondanks dat we een bepaalde overeenkomst vinden tussen -de resultaten van vraag- en
aanbodzijde, boeft dit nid te betekenen dat bet reageren op elkaars marketing activitei-
ten ‘optimaal’ is. Er zijn bijvoorbeeld redenen te vinden waarom bet waarscbijnlijk is
dat er te veel op elkaars acties gereageerd wordt. Dit zal vooral bet geval zijn als er
gebrekkige lnfdimatie beschikbaar is over de feitelijke effecten op consumenten van de
verscbillende aches. Onder andere daarom veronderstellen we dat er meer gereageerd
wordt dan nodig is.
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Om deze bypothese te toetsen bebben we de relatieve frequentie van significante kruis-
effecten (uit maximaal 168 mogelijke effecten) vergeleken met de relatieve frequentie
van significante reacties (uit maximaal 664 mogelijke reacties). We vinden dat de sig-
nificante reacties bijna twee keer zo grote relatieve frequentie (19,9 procent) bebben
dan de significante kruiseffecten (10,7 procent). Dit betekent dat managers de effectivi-
teit en efficiency van bun marketing activiteiten kunnen verbeteren met systematisebe
en regelmatige analyses van bet consumentengedrag ten opzicbte van marketing activi-
teiten.

5. VERDEREDETAILLERING VAN DE VRAAGZIJDE~

De in de vorige paragrafen bescbreven studies zijn alle uitgevoerd op merkniveau. Veel
merken worden ecbter in diverse vari~teiten items (smaken, kleuren, pakformaten, enz.)
aangeboden. Met bebulp van scanning kunnen gegevens op vari~teit-niveau worden
verzameld. Met deze gegevens kunnen analyses op een meer gedetailleerd niveau uit-
gevoerd worden. Doel van deze analyses is:

I. meer inzicbt te verkrijgen in de concurrentiestructuur op vari~teitenniveau;
2. te bepalen welke items van merk i concurreren met we Ike items van merk j;
3. wat de mate van concurrentie is tussen de items die bij ~dnmerk beboren.

Aangezien bet aantal vari~teiten dat op een markt wordt aangeboden per definitie groter
is dan bet aantal merken, is bet aantal variabelen dat de vraag op item-niveau kan befti-
vloeden ook groter. Op de markt die we in dit artikel bestuderen is bet aantal merken
gelijk aan zeven, bet aantal vari~teiten is evenwel 20. Ret aantal ‘cross effects’ is daar-
door veel boger dan bet in de vorige paragraaf genoemde aantal van 168 en bedraagt
1330! Ret ligt ecbter niet voor de band om te veronderstellen dat alle items van alle
merken in gelijke mate met elkaar concurreren. Met andere woorden we zullen struc-
tuur in de vraagzijde moeten aanbrengen.’~~

Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te doen. We kunnen veronderstellen dat bet
koopproces van consumenten een bi~rarcbisch karakter beeft. Bijvoorbeeld, consumen-
ten zouden eerst uit merken kunnen kiezen, daarna uit vari~teiten (gegeven de merk-
keuze), en tenslotte uit formaten (gegeven merk- en varWteitkeuze). Zie figuur I. Voor
figuur I geldt dat de consumenten primair me;-kentrouw zijn, omdat eerst gekozen
wordt tussen merken. In bet voorbeeld dat in figuur I is weergegeven vindt de concur-
rentie tussen items eerst plaats op merk-niveau, dan op vari~teit-niveau binnen een
merk en daarna op pakformaat-niveau binnen een vari~teit. Met bebulp van scannings-
gegevens zijn we nu in staat om de effecten van marktinstrumenten apart te bepalen op
ieder van de drie niveaus. Met betrekking tot de items van merk B in figuur I betekent
dit bet volgende:
I. Effeetbepaling op me,-k-niveau.
Ret marktaandeel van merk B beboeft bier alleen te worden gerelateerd aan de
marktinstrumenten die op merk-niveau een rol spelen (dit zijn instrumenten van mer-
ken A, B en C).

2. Effecibepaling op x’a,-ii’~teit-niveau.
I-let marktaandeel van va,-ii!teit I binnen merk B moet alleen worden gerelateerd aan
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merken

vari~teiten

pakformaten

Figunr 1. Eenihk~rarchische struetnur tn.b.t. dekeu:e vannierken (A,B,C), varic7eitcn (1,2.3) en
for,naten (abs).

marktinstrumenten die op variifteit-niveau een rol spelen (bier: de instrumenten van
de entiteiten Bl, B2 en B3). De instrumenten van andere entiteiten zoals Cl en C2
bebben op dit niveau geen directe invloed! De vari~teiteTi van merken B en C con-
curreren wel indirect via bet bogere merk-niveau. Immers, de instrumenten op vari~-
teit-niveau bepalen de (geaggregeerde) instrumenten op bet merk-niveau.

3. Effi’ctbepaling op pakformaat-niveau.
Het marktaandeel vanformaat a binnen merk-vari~teit B3 boeft alleen gerelateerd te
worden aan de instrumenten van de formaten a en b van B3 (de instrumenten van
entiteitetiB Ia en Cle etc. bebben op dit niveau geen directe invloed).

Uiteraard zijn ook andere bypothetiscbe bi&arcbiscbe structuren denkbaar. Bijvoor-
beeld, bet is ook mogelijk dat pakformaten eerst gekozen worden (pakformaattrouw).
daama merken en dan vari~teiten. In bet verloop van deze paragraaf zullen we een
voQrbeeld van deze structuur geven. Een bijzondere bypotbetiscbe structuur is de niet-
bi~rarcbiscbe marktstructuur; zie figuur 27 Deze structuur veronderstelt dat alle items
substitueerbaar/concurrerend zijn. Deze veronderstelling zou met name geschikt kun-
nen zijn vooYmarkten met een klein aantal items.

Figuur 2. Een niet—hiifrarchische struetnur ,n.b.t. de keuze van inerken (A,B,C), vaiii’teiten
(1,2,3) enjorniatt’n (a,b,cj.

Met econometriscbe modellen toegepast op scanningdata kunnen we toetsen welke
bypotbetiscbe structuur bet best de marktgegevens bescbrijft. Daarmee wordt dan dui-
delijk of consumenten ineer trouw zijn aan merken, formaten, vari~teiten of geen van
deze hi~rarcbiscbe patronen. Met bebulp van de bi~rarcbiscbe benadering is tevens vast
te stellen in welke mate er kannibalisatie plaatsvindt tussen items van betzelfde merk.
In figuur 1 is dit waarscbijnlijk voor bijvoorbeeld de formaten a en b van B3.
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Na deze uiteenzetting over mogelijke structuren keren we terug naar de door otis bestu-
deerde markt. Op deze markt ontmoeten we bij de zeven merken vijfverscbillende pak-
formaten. Omdat niet alle merken alle pakformaten op de markt brengen zijn er geen
35 docb 20 verscbillende items. In deze studie worden de verkopen/marktaandelen van
de items verklaard door prijzen en uitgaven aan refunds, ‘bonus offers’, ‘sampling’ ~n
distributie en tbema-reclame. De distributievariabele is op dit niveau relevant om te
beschouwen omdat veel promoties op item-niveau worden ondersteund met een tijdelij-
ke verboging van de verkrijgbaarbeid van bet item. De variabele thema-reclame wordt
in deze studie wel als onafbankelijke variabele meegenornen ‘op merk-niveau’. Daarbij
zijn de reclame-uitgaven gesplitst naar de media-typen televisie, radio en dagbladen/
tijdscbriften (BBC-gegevens).

We zullen tbans enkele uitkomsten van deze studie bespreken. Daarbij banteren we de
volgende notatie, de letters A-G worden gebruikt om mei-ken aan te duiden; de getallen
1-5 hebben betrekking op pakformaten.

In de analyse hebben we drie bypothetisebe concurrentiestructuren onderzocbt: twee
bi~rarchische structuren (de ‘Merkentrouw’-structuur en de ‘Formatentrouw’-structuur)
en een niet-bi~rarchiscbe structuur. In figuur 3 staan de twee bi&arcbiscbe structuren
afgebeeld voor een gedeelte van de items.

Merkentrouw-structuur

LiLiLiLi E

1 2 4 (gegeven de keuze van merk E)

Formatentrouw-structuur

W2WWjZ

ABODE FG

Fignur 3. Twee hii’rarchishe so uturen voor de keuze van
(1 5).

(gegeven de keuze van formaat 2)

merken (A ~..,G) en pakformaten

Na bet sebatten en vergelijken van de modellen voor elke structuur blijkt dat de beste
resultaten worden verkregen voor de ‘Merkentrouw’-structuur. Dat wil zeggen, de
geschatte marktaandelen van de items beborende bij de ‘Merkentrouw’-structuur liggen
bet dicbtst bij bun werke/Uke waarden. We concluderen clus dat de markt wel degelijke
uit groepen van items bestaat (bier: groepen van formaten binnen merken) waarbinnen
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de concurrentie beviger is dan tussen de groepen. Dit betekent dus ook dat er kannibali-
satie optreedt tussen de formaten binnen merken!

We laten nu voor de ‘Merkentrouw’-structuur zien welke marktinstrumenten een signi-
ficant effect bebben op de marktaandelen van items. Daarb1j beperken we otis tot een
presentatie van de op pakformaat-niveau (bet laagste niveau) voor twee merken A en
C.” Dit geeft een representatief beeld van de resuhaten op dit niveau. De formaten van
merk A gebruiken slecbts de instrumentenprijs, distributie en featuring. De formaten
van merk C hanteren alle zes marktinstrumenten (met uitzondering van formaat 3: dit
item kende geen refundacties).

In tabel 5 zien we welke statistisch significante relaties er gevonden zijn tussen de
marktinstrumenten en marktaandelen van de fo,~maten binnen elk van de merken A en
C. Op de boofddiagonalen van de matrices_zien we de instrumenten met een significant
effect op bet eigen marktaandeel van een formaat. De resultaten versebillen duidelijk
per merk. Voor de formaten van merk A blijken nagenoeg alle gebanteerde instrumen-
ten een signifrc~nt effect te hebben (alleen featuring beeft geen effect gebad voor de
formaten I en 2). Dit geldt niet x~oor merk C: slecbts de beift van de gebanteerde instru-
menten (9 uit 17) zijn effectief geweest. Mogelijkerwijs verricbt merk C te veelpromo-
tionele inspanningen. Ret kan ecbter ook zijn dat veel van de inspanningen voor een
bepaald pakformaat niet de bedoeling bebben om bet aandeel van dit formaat binnen
merk C te vergroten, maar om een positiet effect te hebben relatief tot een zelfde for-
maat van andere merken.

Tabel 5. lnvloedmarktinstru,nentcn op pakfonnaat-niveau.

Marktaandeel Verklarende variabelen per formaat (merk A)
binnenmerkA
van formaat

2 3
I P,D P P,D,F

2 P,D P,D P,D

3 P,D D P0,F

Marktaandeel Verklarende variabelen per formaat (merk C)
binnen merk C -

van formaat

2
P,F F P

2 D D,F,S,B F
3 P,R D,S,B P,S,B

P = Prijs
D = Distributie
F= Featuring -- —-

S = Sampling
R=Refund
B Bonus Offer
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Op de niet-diagonale plaatsen van de matrices in tabel 5 staan alle statistiseb significan-
te relaties tussen de instrumenten en de marktaandelen binnen een merk van eventueel
concurrerende formaten. Bijvoorbeeld, featuring voor formaa 2 en de prijs voor for-
maat 3 van merk C bebben een kruiseffect op bet marktaandeel van formaat 1. Ret aan-
tal gevonden kruiseffecten binnen merk A is relatief groot: van de 18 mogelijke kruis-
verbanden zijn er 11 significant! Voor merk C is dit een stuk lager: van de 34 zijn er 10
significant. Des te mee~ kruiseffecten tussen twee items, des te groter de onderlinge
concurrentie en des te groter ook de kannibalisatie tussen items van betzelfde merk is.
Deze kennis van de samenbang tussen items is van grcot belang voor bet marketing
management.

6. SLOTOPMERKINGEN

In dit artikel bebben we enkele van de vele mogelijkbeden gescbetst van bet werken
met scannitiggegevens. De gegevens bieden grote mogelijkbeden om de aanbod- en de
vraagstructuur op diverse niveaus in kaart te brengen. In de Verenigde Staten worden
de uitkomsten van dergelijke onderzoeken veelvuldig in bet marketing management
gebruikt. Dit betreft in het bijzonder de vraagmodellen en met name die modellen
waarmee de effecten van promoties en prijzen op de vraag naar een merk of de vari~teit
van een merk bepaald kunnen worden. Zo zijn er van het door Nielsen ontwikkelde
SCANPRO-model meer dan 450 toepassingen in de praktijk bekend. Dit moge de
mogelijkbeden die scannitiggegevens bieden voor bet marketing management in de toe-
komst markeren!

NOTEN

1. Zie: Olivier (1981), PIat, Bol (1985) en Leeflang, van Haastrecht (1988).
2. Zie voor een beschrijving van dit model Winink, Addona, Hawkes, Poner (1988).
3. Zie ook Foekens, Leeflang (1992).
4. Deze paragraaf is gebaseerd op Leeflang, Wittink (1992a).
5. Zie: Day,Wensley (1988).
6. Zie: Leeflang, Wittink (1992a).
7. Zie voor een beschrijving van deze ontwikkeling bijv. Den Breejen.Leeflang (199la, 1991b).
8. Zie: Leeflang, Wittink (1992b).
9. Dit deel van bet artikel is gebaseerd op Foekens, Leeflang, Wittink d992a).
10. De navolgende tekst is gebaseerdop Foekens, Leeflang, Wittink (1 992b).
II. De resultasen op merkniveau wijken voor een santal merken af van de resultaten zoals die in tabel 3

geschetst zijn omdat dit vraagmodel een geheel andere (hi~rarchische) structuur bezit dan model (3).
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5.Enige aspecten van Europees marktonderzoek

J.E.B.M. STEENKAMP

SAMENVATFHNG

Aan Europees marktonderzoek kieven een aantal problemen waardoor dit type marktonderzoek
moeilijker is ult te voeren dan onderzoek dat zich beperkt tot Nederland. In dit artikel komen de
complexiteit van de onderzoeksopzet en de variatie in de kwaliteit en beschikbaarheid van secun-
daire en primaire dataaan de orde. Speciale aandacht wordt gegeven aan de internationale verge-
lijkbaarheid of equivalentie van consumentenresponses. Vijf typen equivalentie worden bespro-
ken: functionele, conceptuele, verbale, meetinstrument en score equivalentie. Ingegaan wordt op
statistische technieken om de equivalentie van data te analyseren. Deze technieken worden empi-
risch geillustreerd voor data betreffende het kwaliteitsbewustzijn van consumenten ten aanzien
van voedingsmiddelen in negen EG landen.

1. INLEIDING

Een essentieci element van een marktgerichte benadering is dat de onderneming zijn
marketingstrategie afstemt op de behoeften van de consument. De economische inte-
gratie van de landen van de EG, zoals dit onder meer gestalte krijgt in het 1992’ pro-
gramma, heeft als gevoig dat de concurrentie steeds internationaler van karakter wordt
en dat veel ondernemingen een Europese marketingstrategie ontwikkelen. Europees
marktonderzoekbehoort hiervoor een belangrijk uitgangsj)unt te zijn.
Europees marktonderzoek is onderzoek waarbij tenminste twee Europese landen zijn
betrokken. Het geeft de onderneming inzicht in de complexiteit van de Europese markt
en zijn consumenten. Deze informatie is nodig voor het nemen van beslissingen ten
aanzien van produktpositionering, produktontwikkeling, reclamecampagnes, verpak-
kingen, distributiekanalen, etc. op Europees niveau. Zo ontwikkelde Nest1~ op basis
voor rnarktonderzoek verschillende soorten koffie voor verschillende landen van Euro-
pa, een voor de Fransen die koffie vaak zwart drinken en een andere voor de Britten die
veel melk in hun koffie gebruiken.
Europees marktonderzoek kan het management ook behoeden voor bet over het hoofd
zien van mogelijkheden in bepaalde markten en voor gebrek aan aanpassing van mar-
ketingstrategie~n aan locale marktsituaties en consumentenbehoeften. Een Amerikaan-
se onderneming van ontbijt’cereals’ concludeerde dat de potenti~le markt voor ‘cereals’
in Frankrijk bescheiden was omdat de meeste Fransen bij het ontbijt brood eten. Een
concurrent deed echter marktonderzoek en identificeerde een snel groeiend marktseg-
ment dat wel ontvankelijk is voor ‘cereals’. Dit segment bestaat uit gezinnen waarvan
de vrouw werkt. Deze vrouwen hebben weinig tijd om een ontbijt voor bet gezin te
bereiden maar ze hechten er veel belang aan dat bet ontbijt voedzaam en gezond is. De
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onderneming kwam met succe-s—aan deze behoeften tegemoet door haar merk te positio-
neren als voedzaam en snel te bereiden (Douglas en Craig 1983).
In deze bijdrage zal worden ingegaan op enkele specifieke aspecten van Europees
marktonderzoek die deze vorm van marktonderzoek onderscheiden van marktonder-
zoek dat uitsluitend in Nederland wordt uitgevoerd. Gelet op de centrale rol die de con-
sument in de strategie van marktgerichte ondernemingen inneemt (Kohli en Jaworski
1990), is de aandacht met name gericht op de validiteit van Europees consumentenge-
dragsonderzoek.

2. ENKELE PROBLEMEN IN EUROPEES MARKTONDERZOEK

Europees niarkionderzoek is moeilijker uit te voeren dan Nederlands marktonderzoek.
Hiervoor zijn ten minste drie oorzaken aan te geven: 1) de grotere complexiteit van de
onderzoeksopzet, 2) variatie in de kwaliteit en beschikbaarheid van secundaire data en
3) variatie- in de kwaliteit en beschikbaarheid van primaire data (zie ook Douglas en
Craig 1983).

2.] Complexiteit van de onder:oeksopzet

Europees marktonderzoek brengt een aantal specifieke problemen met zich mee die
betrekking hebben op de onderzoeksopzet. We bespreken kort de dataverzamelingsme-
thode, de te ondervragen persoon en het te benaderen segment van de markt.
Een dataverzarnelingsrnethode die zeer geschikt is voor het ene land hoeft niet geschikt
te zijn voor een ander land. Telefonisch enqu~teren, bijvoorbeeld, is snel, relatief goed-
koop en de respons is hoog maar het gebruik van deze methode veronderstelt dat de
rneeste consumenten in de doclgroep een telefoon bezitten.-De fractie huishoudens met
een telefoon i~ in landen als Portugal en in Oost-Europa ecbter Iaag. Dit beperkt de
mogelijkheden van deze dataverzamelingsmetbode voor produkten waar de gehele
bevolking de ~doelgroep vormt (bijv. frequent gekochte consumptiegoederen). De
schriftelijke enqu~te is-goedkoop maar hier kan een goed steekproefkader (zoals een
postcodebQek) ontbreken. Daarnaast kan de betrouwbaarheid van sommige nationale
PTT’s (bijvo&beeld ItalW) onvoldoende zijn. Het persoonlijke interview is de meest
flexibele dataverzamelingsmetbode maar vereist de beschikbaarbeid van een kader van
ervaren enqu~teurs. Daarnaast is deze meLhode relatief duur. Doordat bepaalde dataver-
zamelingsmethoden voor sommige landen_minder geschikt zijn, is bet soms nodig om
in verschillende landen een andere methode te gebruiken. Hierdoor kunnen de resulta-
ten echter worden beYnvloed. - -

Een ander aspect betreft de te onderx’ragcn persoon, dat wil zeggen, welke persoon in
het huishouden moet worden ondervraagd. Indien slechts ~n persoon wordt onder-
vraagd, zal dit de belangrijkste beslisser ten aanzien van bet betreffende produki moe-
ten zijn. Voor voedingsmiddelen is dit meestal de vrouw en voor Ievensverzekeringen
en auto’s doorgaans de man. De primair&beslisser kanechter tussen landen verschillen.
In Frankrijk is de invloed van de vrouw bij beslissingen ten aanzien van meubilair en
huishoudelijke apparatuur groter dan in Nederland (Green et al. 1983). Verscbillen tus-
sen Europese landen in vrouwenemancipatie en bet percentage werkende vrouwen
nopen echter tot een adaptieve benadering. Aan bet begin van bet interview kan worden
gevraagd welke persoon primair verantwoordelijk is voor bet gedragsdomein dat in bet
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onderzoek centraal staat (bijvoorbeeld de aankoop van een auto) en de enqu~te wordt
dan bij deze persoon afgenomen.
Verder moet worden bepaald op welk segment(en) het onderzoek zich moet richten.
Vaak wordt in internationaal onderzoek ieder land als een segment behandeld. Deze
segmentatiebasis hoeft niet optimaal te zijn aangezien verschillen binnen een land vaak
zeker zo groot zijn als verschillen tussen landen. Harding en Phillips (1986) merken
hierover het volgende op: ‘..national boundaries are in many ways the most arbitrary of
divisions, bearing only a crude relationship to more fundamental socio-cultural diffe-
rences. Regional variations and differences of outlook between social groups within
one particular country may often be as great (if not greater) than differences between
individual countries.’ De integratie van Europa zal dit alleen nog maar versterken. Con-
sumentenkarakteristieken zijn een geschiktere segmentatiebasis (Steenkamp I 992a).

2.2 Kwaliteit en beschikbaarheid van secundaire data

Secundaire data geven snel inzicht in het marktpotentieel van een land. Demografische
en geografische factoren zoals bevolkingsomvang, -groei en -dichtheid, klimaat, leef-
tijdsopbouw en urbanisatiegraad zijn bijvoorbeeld belangrijke indicatoren voor het
marktpotentieel van produkten zoals luiers, verzorgde vakanties, fast food, medische
dienstverlening, openbaar vervoer, fietsen, airconditioning en woningisolatieprodukten.
Economische karakteristieken zoals het Bruto Binnenlands Produkt (BBP), BBP/capita,
inkomensverdeling en arbeidsparticipatie van de vrouw hebben grote invloed op de
omvang van de potentiele markt voor kant-en-klaar menus, camcorders, audio-appara-
tuur en auto’s.
Enkele belangrijke bronnen voor secundaire data voor Europa zijn het Statistical Year-
book, het Demographic Yearbook en het Yearbook of Industrial Statistics van de Ver-
enigde Naties, European Marketing Data and Statistics en andere publicaties van Euro-
monitor en de vele publicaties van het Bureau voor de Statistiek der Europese
Gemeenschappen, Eurostat, zoals de Basisstatistieken van de Gemeenschapt.
Aan het gebruik van secundaire data in Europees marktonderzoek zijn enkele nadelen
verbonden welke betrekking hebben op hun betrouwbaarheid. vergelijkbaarheid en
bruikbaarheid. Er is vaak onvoldoende inzicht in de betrouwbaarheid van secund~ire
data en de betrouwbaarheid kan per land verschillen. Vooral voor Oost-Europa zijn
secundaire data vaak onbetrouwbaar. The Economist (1990) beoordeelde tien studies
over Oost-Europa en vond een grote variatie in de schattingen van het BBP/capita (zie
ftguur I). Zo varieerden de schattingen voor Tsjechoslowakije tussen $3500 en
$ 10.000. Een oorzaak voor de problemen die economen ondervinden bij het maken van
een accurate schatting van de omvang van het BBP van Gost-Europese landen is dat in
Oost-Europa welvaartsberekeningen (uitgedrukt in het NMP, netto materieel produkt)
gebaseerd zijn op de marxistische theorie betreffende waarde en produktiviteit. Het
NMP houdt geen rekening met afschrijvingen en de zogeriaamde ‘onproduktieve’ dien-
sten, zoals gezondheidszorg, onderwijs en financiele diensten welke wel zijn opgeno-
men in het BBP. Bij het bepalen van het BBP van Oost-Europese landen moet de
omvang van deze ontbrekende elementen dus worden ingeschat hetgeen vaak nogal
subjectief is. Oost-Europese landen willen echter overgaan op de in het Westen gang-
bare maatstaf van BBP. Verder werden (en worden) gegevens over het BBP vaak van
overheidswege om politieke redenen gemanipuleerd. Ten slotte is er grote onzekerheid
overde re~ele wisselkoers van Oost-Europese valuta.
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Secundaire data zijn soms ook intemationaal moeilijk vergeI~jkbaar. Te denken valt bij-
voorbeeld aan een variabele als de opleiding van de respondent. Ondcrwijssystemen
verschillen tussen Europese landen. Het aantal jaren dat iemand een opleiding heeft
gevolgd is doorgaans beter internationaal vergelijkbaar dan het type opleiding. Een
ander voorbeeld betreft de uitgaven voor gezondheidszorg. In Groot-Brittannie en
Denemarken vallen deze niet onder consumptieve bestedingen, terwijl dit in Nederland,
Frankrijk en Belgie wel het geval is (The Economist Handbook ofVital World Statistics
1990). Zelfs indien de data schijnbaar vergelijkbaar zijn, kunnen zich toch nog proble-
men voordoen. Vergelijking van het BBP/capita tussen landen kan misleidend zijn
omdat geen rekening wordt gehouden met koopkrachtpariteitsverschiLlen. De verhou-
ding in BBP/caplta tussen het rijkste land van de EG (Denemarken) en het armste land
(Portugal) is 5:1. Indien gecorltgeerd wordt voor verschil in koopkracht is de verhou-
ding ‘slechts’ 2,2:1.
Een derde nadeel van secundaire data is dat ze vaak erg algemeen zijn. Hierdoor is hun
bruikbaarheid voor specifteke marketingproblemen beperkt.2 Marktgerichte onderne-
mingen hebben behoefte aan gedetailleerde informatie over motivaties, opvattingen en
gedrag van consumenten in diverse Europese landen ten aanzien van ‘hun’ merk en ten
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opzichte van concurrerende merken. Deze informatie is meestal niet uit secundaire data
te verkrijgen.
Samenvattend zijn secundaire data in Europees marktonderzoek met name bruikbaar
voor (Douglas en Craig 1983, Bakker en Leeflang 1988):
• selectie van landen of deelmarkten die aanleiding geven tot een diepgaandere analyse
van het marktpotentieel;

• het maken van een ruwe schatting van het marktpotentieel van bepaalde landen of
deelmarkten;

• het volgen van ontwikkelingen in landen of deelmarkten, waaronder markten waar de
onderneming niet in actief is.

2.3 Kwaliteir en beschikbaarheid van primaire data

Het formuleren van een Europese marketingstrategie vereist specifieke informatie over
het consumentengedrag ten aanzien van de betreffende produktcategorie, percepties
van concurrerende produkten, effectiviteit van reclamecampagnes, etc. voor meerdere
landen. Deze informatie kan doorgaans niet verkregen worden uit secundaire data en er
zal dus specifiek onderzoek moeten worden verricht. Hiervoor kan de onderneming een
locaal marktonderzoekbureau gebruiken of zij kan een Nederlands bureau inschakelen
die relaties heeft met marktonderzoekbureaus in het (de) betreffende land(en).
De mogelijkheden om primaire data te verzamelen zijn niet in alle Europese landen
even sterk ontwikkeld. Hierboven is reeds gesteld dat in sommige landen bepaalde
dataverzamelingsmethoden minder bruikbaar zijn. De m.arktonderzoek-infrastructuur is
in West-Europa beter ontwikkeld dan in Zuid- en Oost-Europa. Soms zijn steekproef-
kaders afwezig of onvolledig en met name in Oost-Europa zijn er nauwelijks kwalita-
tief goede marktonderzoekbureaus te vinden. In praki:ijk betekent dit vaak dat een
Nederlands marktonderzoekbureau veel additionele activiteiten moet ontplooien zoals
het geven van adviezen, trainen van enqueteurs en het trekken van een steekproef.
Een cruciaal punt bij primaire dataverzameling in Europees marktonderzoek is de i’er-
gelzjkbaarheid van de gegevens tussen verschillende landen. Vergelijkbaarheid van de
data is noodzakelijk opdat de bevindingen een reflectie zijn van werkelijke verschillen
en overeenkomsten tussen landen en niet veroorzaakt worden door een gebrek aan
adaptatie van de onderzoeksopzet aan de verschillende landen. Te denken valt bijvoor-
beeld aan verschillende betekenissen die woorden in verschillende talen kunnen heb-
ben, aan verschillen in de wijze waarop de enqu~te is afgenomen, socioculturele ver-
schillen in de wijze waarop personen op vragen antwoorden, etc.
Een voorbeeld van het belang van vergelijkbaarheid van gegevens tussen landen betreft
de responses op een koopintentieschaal. Betekent dezelfde score op een vijfpuntsschaal
ook dezelfde kans dat het produkt daadwerkelijk gekocht wordt? Bhalla en Lin (1987)
stellen dat de ervaring Iee~ dat Duitsers het minst geneigd zijn om hun koopkans te
overschatten terwijl Italianen en Spanjaarden hiertoe het meest zijn geneigd. Landen
als Zwitserland, Groot-Brittannie en Belgie zitten hier tussenin. Tabel 1 geeft een voor-
beeld van de verdeling van de koopintentiescores voor een huishoud-schoonmaakmid-
del voor Italie, Frankrijk en West Duitsland. Het marketingsucces (gemeten naar
marktaandeel e.d.) verschilde niet noemenswaardig tussen deze landen. De gemiddelde
koopintentiescore in Italie is echter 0,6 hoger dan in Duitsland.
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Tabel I. Koopintentiescores in een concept test voor een huishoud-schoonmaakmiddel.

Koopintentiescore Itali~ Frankrijk W.Duitsland

Beslist wel kopen (=5)
Waarschijnlijkwel kopen (=4)
Misschien well
misschien niet kopen (=3)
Waarschijnlijk nierkopen (=2)
Beslist niet kopen (=1)

36%
49%

5%
3%
7%

22%
42%

21%
9%
6%

15%

13%
14%
10%

Gemiddelde score 4,04 3,65 3,44

Bron: BhaIla en Lin (1987).

2.4 Emic versus etic

Met betrekking tot het vraagstuk van de vergelijkbaarheid van resultaten tussen landen
zijn twee ‘scholen’ te onderscheiden: de ‘emic’ school en de ‘etic’ school. De emic
school legt de nadruk op de unieke aspecten van een cultuur en stelt dat (consumen-
ten)responses uniek zijn voor iedere cultuur. Deze filosofie, die door veel antropologen
wordt onderschreven, bemoeilijkt een kwantitatieve vergelijking tussen landen in hoge
mate. Daarentegen is de etic school primair gericht op het identificeren van variabelen
die in meerdere landen een rol spelen en op het ontwikkelen van ‘pan-culturele’ meet-
instrumenten waarmee het mogelijk is om de resultaten tussen landen te vergelijken.
Voor Europese marktonderzoekers is de mogelijkheid om landen met elkaar te vergelil-
ken vanzelfsprekend van groot belang en zij leggen dan ook veel nadruk op het ontwik-
kelen van eticmeetinstrumenten.
Het gevaar bestaat echter voor een ‘pseudo-etic’ bias. Er wordt dan uitgegaan van de
vergelijkbaarheid van een variabele tussen verschilLende landen zonder dat dit is
getoetst. De consumentenresponses worden behandeld als ‘etic’ maar ze zijn in feite in
belangrijke mate cultureel bepaald en dus moeilijk of zelfs in het geheel niet internatio-
naal vergelijkbaar. Om foutieve conclusies te voorkomen moet de vergelijkbaarheid
van primaire data eerst worden vastgesteld. Dit dient te gebeuren op de volgende crite-
rta: 1) functionele equivalentie, 2) conceptuele equivalentie, 3) verbale equivalentie, 4)
meetinstrument equivalentie en 5) score equivalentie (Douglas en Craig 1983, Green en
White 1976, HuFen Triandis 1985). De eerste twee criteria hebben betrekking op de
equivalentie van de te meten variabele (bijvoorbeeld ‘koopintentie’) tussen landen ter-
wijl de Laatste drie criteria betrekking hebben op de wijze waarop de variabele is geope-
rationaliseerd (bijvoorbeeld met een 5-puntsschaal lopend van ‘beslist niet kopen’ tot
‘beslist wel kopen’). De criteria zijn geordend van meest abstract (functionele/concep-
tuele equivalentie) naar meest concreet (score equivalentie). Volgens Hui en Triandis
(1985) is in dieze volgorde equivalentie ook moeilijker te bereiken. Overigens zal
slechts zelden aan alle vijfcriteria volledig zijn voldaan. In veel gevallen zal de feitelij-
ke vergelijkbaarheid tussen de twee extremen ‘cultuurspecifiek’ en ‘pan-cultureel’
inliggen.
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3. EQUIVALENTIECRITERIA

3.] Functionele equii’alen tie

Functionele equivalentie heeft betrekking op de overeenkomst in de functie die de
variabele, het produkt of gedrag heeft in de verschillencle landen. De fiets is een trans-
portmiddel in Nederland maar in de Verenigde Staten heeft het vooral een recreatieve
en fitness functie. Pasta is in Nederland een hoofdgerecht maar in Italie een voorge-
recht. Kaas wordt in Frankrijk vaak als dessert genuttigd terwijl in Nederland gebruik
op de boterham belangrijker is. Een koelkast is in het Westen een functioneel produkt
dat in de (bij)keuken staat maar in Mexico is het een statussymbool dat in de woonka-
mer is geplaatst.
Functionele equivalentie is onder meer van invloed op de groep produkten waarmee het
betreffende produkt concurreert. Als een produkt verschillende functies heeft in ver-
schillende landen is de set concurrerende produkten ook verschillend. Dit heeft impli-
caties voor de attributen waarop produkten vergeleken worden, prijsstelling, reclame-
strategie, etc. Kaas concurreert in Nederland met vleeswaren en in Frankrijk met
dessertprodukten zoals yoghurt. In tegenstelling tot Nederland concurreert margarine in
de Verenigde Staten met mayonaise. De fiets concurreert in Nederland met de auto, de
bus en lopen maar inde Verenigde Staten met de home-trainer.

3.2 Conceptuele equi’i’alentie

De manier waarop een variabele, gedrag, etc. wordt geY:nterpreteerd en tot uiting komt,
kan verschillen tussen landen. Er is dan geen conceptuele equivalentie. Zo betekent in
sommige culturen met het hoofd knikken ‘nee’. Het concept innovatiegeneigdheid
wordt in verschillende landen op een verschillende wijze geuit. In de Verenigde Staten
uit het zich onder meer in het praten over nieuwe produkten met anderen terwijl dit in
Frankrijk veel minder het geval is aangezien innovatiegeneigdheid sociaal minder
wordt gewaardeerd (Green en Langeard 1975).

3.3 Verbale equivalentie

In het marktonderzoek wordt een bepaalde variabele gemeten door middel van ~n of
meerdere beweringen of items. Deze items vormen tezamen het meetinstrument. In
Europees marktonderzoek moeten deze items natuurlijk worden vertaald. Het is belang-
rijk dat de verschillende versies verbaal equivalent zijn, dat wil zeggen dat de woorden
dezelfde betekenis hebben in de verschillende talen en landen. Bij vertaling gaan soms
nuances verloren of is er geen equivalent woord beschikbaar. Zo onderscheiden Neder-
landse consumenten bij de kwaliteitsbeoordeling van vers vlees de concepten ‘vers’ en
‘fris’ (Steenkamp en van Trijp 1989). In het Engels is er slechts een woord voor beide
concepten: ‘fresh.’
De ‘directe vertaling’ door een persoon die beide talen beheerst is de meest gebruikte
vertalingsmethode. Dit gaat snel en is relatief goedkoop maar er is geen goede controle
mogelijk of de betekenis van de woorden goed is weergegeven. Er zijn legio voorbeel-
den waar directe vertaling geleid heeft tot grote blunders. Tabel 2 geeft hiervan enkele
voorbeelden. Deze fouten hadden voorkomen kunnen worden door de ‘terugvertalings-

83



Tahel 2 Voorbccidcn van marketing blunders veroorzaakt doorfoutieve directe vertaling.

* Dc Pepsi slagzin ‘Come aliVe wkh Pcpsi’ was weinig succesvol in Duitsland en China waar de
vertaling respectievelijk betckende ‘Kom levend uit het graf’ en ‘Pepsi brengt uw voorouders
terug uit het graf’.

* Een sigarettenmerk vertaaidc zijn claim dat het ‘minder teer’ bevatte in bet Spaans als ‘minder
asfak’.

* De succesvolle slagzin van kippenproducent Frank Perdue ‘tt takes a tough man to makc a ten-
der chicken’ w&rd in bet Spaans vertaald als ‘Een sexueel opgewonden man is nodig om een
kip sensucel te maken’.

* Een Amerikaanse tandpasta producent stelde in zijn advertenties in Latijns Amerika dat de
gebruiker ‘interessanter’ zou worden voor auderen. In Latijns Arnerika is ‘interessant’ echter
een eufemismevoor ‘zwanger’.

* Colgate-Palmolive introduceerde het in de Verenigde Staten succesvolle tandpastamerk ‘Cue’
in Frankrijk zonder zich te realiseren dat dit woord in het Frans een pornograFisehe betekenis
heeft.

* General Motors introduceerde de ‘Nova’ in Puerto Rico. In het Spaans wordt ‘Nova’ echter
uitgesproken als ‘no va’, hetgeen ‘komt niet vooruit’ betekent.

* Dc Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Brafiiff heeft een wat minder gelukkige hand met
directe venaling. Haar ‘rendezvous lounge’ werd in het Portug~es vertaald als ‘ontmoet-je-
maitresse’ lounge terwiji de slogan ‘to be seated in leather’ in het Spaans werd vertaald als
‘naakt gezeten’.

Bron: Diverse int~Ynationale marketing handboeken.

methode’ toe- te passen. De vertaalde enqa&te wordt dan weer terugvertaald in de oor-
spronkelijke taal door een ander persoon en de twee versies worden met elkaar vergele-
ken. Soms wordt gebruik gemaakt van ‘parallel vertaling’ waarbij een groep taalexperts
de versehillende versies met elkaar vergelijkt en aanpast oni. tot dezelfde betekenis in
de verschillende talen te komen.

Europees corrsu~entenonderzoek zou g~baat zijn bij lijsten Thet synoniemen van veel
voorkomende consumententermen in de versehillende talen. Een voorbeeld is Drake’s
(1989) lijst voor sensorische aspecten van voedingsmiddelen. Experts gaven synonie-
men voor 54 Engelse sensorische termen in 22 andere talen, waaronder de meeste
Europese talen. Voor iedere taal waren doorgaans meerdere experts bescbikbaar bet-
geen de betrouwbaarbeid van de resultaten viergroot. Angelmar en Pras (1978) beschrij-
yen cen methode om de mate van overeenkomst tussen woorden in verscbillende talen
te bepalen op basis van consuni~ntetionderzoek. Tabel 3 geeft een voorbeeld van een
vijf-punts-attitudeschaal die verbaal equivalent is in de Verenigde Staten en Frankrijk.
In hun metbode is dus geen sprake van een feitelijke vertaling maar van- het identifice-
ren van woorden die bij consumenten eenzelfde reactie oproepen.
Het ES0MAR~heeft een boek gepubliceerd met synoniemen in bet Engels, Frans.
Duits, Italiaans, Spaatis ~h Nederlands voor 2300 marktonderzoekbegrippen (ESO-
MAR 1991). Floewel bet bier geen woorden en uitdrukkingen op bet niveau van de
consument betreft is dit boek een waardevol hulpmiddel bij bet codrdineren van de
activiteiten van tflarktonderzoekbureaus uit versehillende landen.
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Tahel 3. Voorbeeld van een vijf-punts-attitudeschaal die x’erbaal equivalent is in de Verenigde
Staten en Frankri]k.

Schaalwaarde Amerikaanse omschrijving Franse omschrijving

extremely poor tr~s mauvais
2 reasonably poor faible
3 neutral moyen
4 good bon
5 remarkably good tr~s bon

Bron: Angelmar en Pras (1978).

3.4 Meetinstrument equivalentie

Hierboven is reeds gesteld dat een meetinstrument bestaat uit ~n of meerdere items.
Deze items zijn ontwikkeld op basis van vooronderzoek. In dit vooronderzoek is
bepaald op welke wijze(n) zich een bepaalde variabele kan uiten in bet consumentenge-
drag. Deze uitingsvormen worden vervolgens geoperationaliseerd met een set items.
Met behulp van een aantal kwalitatieve en kwantitatieve technieken kan vervolgens
worden bepaald welke items bet sterkst gerelateerd zijn aan de te onderzoeken variabe-
le (Nunnally 1978, Steenkamp en Van Trijp 1991). Het doel van een dergelijk onder-
zoek is om een meetinstrument te ontwikkelen dat enerzijds betrouwbaar en valide is
en anderzijds bruikbaar is in toegepast onderzoek. (We komen bier later op terug wan-
neer we tabel 5 bespreken.)
Meetinstrument equivalentie heeft betrekking op de mate waarin deze verzameling van
items vergelijkbare resultaten oplevert in verschillende landen. Aan meetinstrument
equivalentie zijn twee aspecten te onderscheiden. Ten eerste moet iedere item zijn gere-
lateerd aan de te meten variabele. Dit beeft dus te maken met de gescbiktbeid van iede-
re individuele item als operationalisatie van de variabele in de versehillende landen.
Hierboven is reeds gesteld dat innovatiegeneigdbeid niet op dezelfde wijze geuit wordt
in de Verenigde Staten en Frankrijk. De mate waarin consumenten met anderen praten
over nieuwe produkten is een geschikte indicator voor innovatiegeneigdheid in de Ver-
enigde Staten maar niet in Frankrijk. Ten tweede moet onderzocbt worden in boeverre
de items met elkaar in overeenstemming zijn, dat wil zeggen in welke mate de verza-
meling items convergeert tot dezelfde variabele. Dit aspect heeft te maken met de
geschiktbeid van de set items in zijn totaliteit om in de versebillende landen de variabe-
le te meten.

3.5 Score equivalentie

Een meetinstrument voldoet aan bet criterium van score equivalentie als de absolute
scores tussen consumenten uit versebillende landen direct met elkaar vergeleken kun-
nen worden. De neiging tot conformisme kan de score equivalentie negatief befnvloe-
den. In Oost-Aziatische culturen is deze neiging bijzonder sterk. Hierdoor kan hetzelf-
de meetinstrument in Oost-Azie structureel lagere of hogere scores opleveren dan in
Europa, terwijl dit dus los staat van eventuele werkelijke versebillen in opinie tussen
beide delen van de wereld.
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Dc tendens tot bet geven van sociaal wenselijke antwoorden kan ook een rol spelen. Dit
kan vermindetd worden door de vraagstellLng zoveel mogelijk neutraal te maken door
in de vraagstelling te vermelden dat versehillende mensen er versehillend over denken.
Ter illustratie, de vraag ‘Sommige mensen houden van melk, anderen houden niet van
melk. Wat is uw mening?’ is te prefereren boven ‘Houdt U van melk?’. Ook is bet nut-
tig om frequent te benadrukken dat er geen goede of foute antwoorden zijn, maar dat de
onderzoeker geYnteresseerd is in de mening van de respondent.
De bereidheid om te erkennen dat men bet antwoordniet weet inplaats van zomaar iets
in te vullen verschilt ook tussen landen. Noren schijnen vaker geneigd te zijn om ver-
keerde antwoorden te geven in plaats van toe te geven dat ze bet niet weten dan Fran-
sen en Polen (Sicinski 1970).

4. TECHNIEKEN VOORHET ANALYSERENVAN EQULVALENTIE

Er zijn een aantal technieken om de equivalentie van primaire data op bovenstaande
vijf aspecten te evalueren. Enig inzicbt in functionele, conceptuele en verbale equiva-
lentie kan worden verkregen door middel van kwalitatieve technieken zoals groepsdis-
cussies en diepte-interviews. Toepassing van deze tecbnieken is van groot belang om
tot een valide onderzoeksopzet te komen. Daarnaast zijn kwantitatieve technieken
beschikbaar om de feitelijke equivalentie van een meetinstrument in een grootscbalig
onderzoek te evalueren. In deze paragraaf wordt bet gebruik van deze technieken kort
besproken waarna in de volgende paragrafen een empirisehe illustratie wordt gegeven.
Het valt buiten bet bestek van deze bijdrage om de statistische acbtergrond van de tech-
nieken te bespreken; zie hiervoor Leeflang en Beukenkamp(1987) en Nunnally (1978).
De belangrijkste technieken zijn de item-totaal correlatie, Cronbacbs a, factoranalyse,
regressie/correlatie-analyse en kruistabulatie. De item-totaal correlatie geeft de sterkte
van de relatie weer tussen de score op iedere afzonderlijke item en de score op de
onderliggende variabele. Cronbachs a is de meest gebruikte maat voor de betrouwbaar-
heid van een meetinstrument. a kan vari~ren tussen 0 en 1 x~’aarbij hogere waarden een
hogere betrouwbaarheid betekenen. Factoranalyse is een techniek om de onderliggende
structuur van een set items te analyseren. Indien een set items slechts ~n variabele
meet dan moet de factoranalyse dit ook aantonen door slecbts ~n belangrijke factor op
te leveren waarmee alle items hoog correleren. ltem-totaal correlatie, Cronbacbs a en
factoranalyse zijn technieken om de interne structuur van bet meetinstrument te onder-
zoeken. De rationale voor deze technieken is dat als een variabele equivalent is in Ian-
den, bet meetinstrument indeze landen dezelfde interne structuur moet hebben.
Regressie-analyse is een techniek om de relatie tussen de variabele in kwestie en ande-
re variabelen te onderzoeken. 1-et effect van een verklarende variabele op de te verkia-
ren variabele wordt weergegeven door de regressieco~fficient. De regressieco~fficient
geeft aan met hoeveel eenbeden de te verkiaren variabele verandert bij verandering van
de verklarende variabele met ~n eenheid. Correlatie-analyse is nauw verwant aan
regressie-analyse maar richt zich specifiek op de correlatie tussen de variabele in kwes-
tie en andere variabelen.
Kruistabulatie of chi-kwadraatanalyse is een relatief eenvoudige techniek waarbij de
variabele in kwestie ‘gekruist’ wordt met een andere variabele. Beide variabelen wor-
den in twee-ofmeerdere niveaus onderverdeeld (bijvoorbeeld: gezinsgrootte=2 perso-
nen versus gezinsgrootte =3 personen). Vervolgens wordt getoetst of de verdeling van
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beide variabelen al dan niet onathankelijk is van elkaar.
Indien een variabele dezelfde functie en betekenis heeft in verschillende landen dan
moet deze variabele ook dezelfde relaties bebben met relevante andere variabelen.
Functionele en conceptuele equivalentie kunnen dus worden geanalyseerd door per
land relaties met andere variabelen te schatten en de resultaten tussen landen te verge-
lijken. Hiervoor kunnen regressie-/correlatie-analyse en kruistabulatie worden gebruikt.
Functionele equivalentie kan ook geanalyseerd worden met marktstructuuranalyse
(Myers en Tauber 1977). Het zou ecbter te ver voeren om bier dieper op in te gaan.
Daarnaast kan conceptuele equivalentie ook worden geanalyseerd met item-totaal cor-
relaties. Indien namelijk een variabele op vergelijkbare wijze tot uiting komt in bet
consumentengedrag in verschillende Ianden zullen de items om deze uitingen te meten
ook een vergelijkbare relatie moeten hebben met de onderliggende variabele.
Verbale equivalentie en meetinstrument equivalentie kunnen bestudeerd worden met
item-totaal correlaties, Cronbachs a en factoranalyse. Score equivalentie kan geanaly-
seerd worden met regressie-analyse. De regressieco~fficient voor een verklarende
variabele moet dan (bij benadering) dezelfde grootte hebben in de verschillende landen.
Kruistabulatie kan ook worden gebruikt om de score equivalentie te analyseren aange-
zien deze techniek gebruik maakt van de absolute scores op bet meetinstrument. Daar-
naast kan de variabele worden gecorreleerd met meetinstrumenten voor sociale wense-
lijkheid, zoals de Crown-Marlowe schaal (1964). De score equivalentie kan vergroot
worden door de data te standaardiseren (Bond 1988). Dit gaat ecbter wel gepaard met
verlies aan informatie.
LISREL biedt de marktonderzoeker een geavanceerde benadering om alle vijf facetten
van equivalentie te analyseren. Hierbij wordt de variabele in een nomologisch net met
gerelateerde variabelen geplaatst. De relaties tussen de variabelen onderling en tussen
ieder variabele en zijn set van items worden in samenhang met elkaar gesehat. Zie
Steenkamp en Van Trijp (1991) voor details.
Tabel 4 geeft een overzicht van de analysetechnieken welke gebruikt kunnen worden
om de verscbillende equivalentiecriteria te analyseren. Het resterende deel van dit arti-
kel is gewijd aan een empirisehe illustratie van de concepten en een aantal anlysetech-
nieken betreffende de intemationale vergelijkbaarheid van meetinstrumenten. Hiervoor
worden data gebruikt met betrekking tot bet kwaliteitsbewustzijn van consumenten ten
aanzien van voedingsmiddelen.

5. KWALITEITSBEWUSTZIJN TEN AANZ][EN VAN VOEDINGS-
MIDDELEN

Kwaliteitsbewustzijn is gedefinieerd als ‘een mentale predispositie om op een consis-
tente manier te reageren op aspecten die betrekking hebben op kwaliteit welke is aan-
geleerd en bet gedrag beYnvloedt’ (Steenkamp 1990). Het kwaliteitsbewustzijn van con-
sumenten is de afgelopen jaren toegenomen. Consumenten zijn kritischer geworden,
eisen betere kwaliteit dan ooit tevoren en zijn bereid om meer te betalen voor betere
kwaliteit (Steenkamp 1989).
Kwaliteitsbewustzijn is een domeinspecifiek concept. Een consument kan bijvoorbeeld
sterk kwaliteitsbewust zijn bij auto’s en kwaliteitsindifferent bij voedingsmiddelen.
Steenkamp (1989) heeft een meetinstrument ontwikkelcl om bet kwaliteitsbewustzijn
met betrekking tot voedingsmiddelen te meten, genaamd QC-F (‘quality consciousness
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Tabel 4. Equtvalenriecrheria en bilbehorende analysetechnieken.

Equivalentie Analysetechnieken
criterium

Functionele regressie-/correlatie-analyse
equivalentie kruistabulatie

LISREL
marktstructuuranalyse

Conceptuele regressie-/correlatie-analyse
equivalentie kruistabulatie

item-totaal correlaties
LISREL

Verbale item-totaalcorrelaties
equivalentie Cronbachs a

factoranalyse
LISREL

Meetinstrument item-totaal correlaties
equivalentie Cronbachs a

factoranalyse
LISREL

Score regressie-analyse
equivalentie kruistahulatie

LISREL

— foods’). QC-F bestaat uit zeven items die geformuleerd zijn op basis van uitgebreid
vooronderzoek en tezamen een consistent meetinstrument vormen (zie tabel 5). Merk
op dat ‘natutrrlijk’ en ~gezond’een beIangr~jke rol spelen in de items. Dit is in overeen-
stemming met bet grote belang dat de Europese consument becbt aan deze aspecten
(Steenkamp I 992b).
De consument geeft zijn mening ten aanzien van iedere item op een vijf-puntsscbaal,
lopend van belemaal niet mee eens (=1) tot belemaal mee eens (=5). Iedere item is
zodanig van aard dat naarmate de consument er boger op scoort (bij bet er meer mee
eens is) bij sterker kwaliteitsbewust is. Het kwaliteitsbewustzijn van een consument
wordt bepaald door de zeven scores bij elkaar op te tellen. De minimale score die een
consument kan bebben is 7 (7 x 1). Zo’n consument is kwaliteitsindifferent. De maxi-
male score is 35 (7 x 5). Een dergelijke consument is zeer kwaliteitsbewust. De score
van een cons-umant kan dus varieren tussen7 en 35, afhankelijk van zijn mate van kwa-
liteitsbewustzijn.
Uit voorgaand empirisch onderzoek is gebleken dat QC-F een belangrijke variabele is
bij bet verklaren van verschillende aspecten van bet consumentengedrag ten aanzien
van voedingsrniddelen in Nederland (Steenkamp 1992c). Het beYnvloedt onder meer de
wijze waarop consumenten komen tot een kwaliteitsoordeel, de attitude ten opzicbte
van kwaliteitsaanduidingen, bet belang van kwaliteit bij de keuze, de bereidheid om
meer te betalen voor betere kwaliteit en de winkelkeuze. QC-F kan worden gebruikt in
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omnibusenqu&es om ontwikkelingen inkwaliteitsbewustzijn inde tijd te registreren.
Gelet op bet rol van QC-F bij bet verklaren van bet consumentengedrag ten aanzien
van voedingsmiddelen in Nederland en gelet op het feii: dat kwaliteit ook in andere
Europese landen van belang is in bet consumentengedrag, is bet zinvol om te onderzoe-
ken of QC-F ook bruikbaar is in Europees marktonderzoek. Er zal dus moeten worden
onderzocht in hoeverre QC-F equivalente resultaten oplevert in andere Europese Ian-
den.

6. ANALYSE VAN DE EUROPESE EQUIVALENTIE VAN QC-F

6.1 Data

Het marktonderzoekbureau AGB heeft een grootschalig cnderzoek uitgevoerd naar bet
consumentengedrag met betrekking tot voedingsmiddelen in negen landen van de EG:
Belgie, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannie, Frankrijk, lerland, Italie, Nederland
en Spanje. In ieder van deze landen werd een steekproef van ongeveer 1000 consumen-
ten mondeling ge~nqu~teerd. De respondent moest onder meer de QC-F items scoren.
De procedure die bij bet vertalen van de QC-F items werd gevolgd was als volgt. De
items werden eerst vertaald in bet Engels. De Engelse versie werd met een Engelse
expert grondig besproken ten einde vocabulaire equivalentie tussen de Engelse en de
Nederlandse versie te verkrijgen. Vervolgens werd de Engelse versie naar de bureaus in
de verscbillende landen opgestuurd en daar vertaald in de locale taal. De locale’ ver-
sies werden teruggestuurd naar AGB in Nederland en daar vergeleken met de Engelse
en de Nederlandse versies door experts voor wie de betreffende locale taal de oorspron-
kelijke taal is en daarnaast Engels en Nederlands spraken. Voor Italie en Spanje werd
naast de Engelse versie ook gebruik gemaakt van de Franse versie, omdat Spaans en
Italiaans semantiscb meer op Frans lijken dan op Engels. Tevens werd een groepsdis-
cussie georganiseerd tussen experts in de Duitse, Nederlandse, Engelse en Franse taal
om de betekenis van de woorden nauw op elkaar af te sternmen.

6.2 Interne structuur

Item-totaal correlaties. Voor ieder land werden de item-totaal correlaties berekend. De
minimaal acceptabele item-totaal correlatie wordt vaak gesteld op 0,3. In alle landen
werd voor alle zeven items aan dit criterium voldaan. In Belgie, Denemarken, Duits-
land, Groot-Bnittannie, Frankrijk, lerland en Nederland waren alle item-totaal correla-
ties zelfs boven de 0,4. In Italie en Spanje lagen de item-totaal correlaties voor de B I
en B4 tussen de 0,3 en 0,4 terwijl de andere items item-totaal correlaties boven de 0,4
badden. B 1 en B4 droegen ecbter positief bij aan de betrouwbaarheid van QC-F aange-
zien in beide landen Cronbachs a afnam bij verwijdering van de items. Tabel 5 geeft de
item-totaal correlaties voor QC-F zoals berekend over alle negen landen tezamen, dus
door alle respondenten te poolen. Alle item-totaal correlaties zijn aanzienlijk boven de
0,3. Ook dit ondersteunt de betrouwbaarbeid van QC-F voor Europees onderzoek.
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Tabel S. Item-totaal correlaties vaor QC-Fgeaggregeerd overnegen EG landen.

Item Item-totaal
correlatie

B 1: 1k probeermeestal natuurlijkevoeding te eten 0,45
B2: 1k wil voor eenkwalitatief beter produkt best

wat meer betalen 0,49
B3: Dc kwaliteit is voor mij doorstaggevend bij bet

kopen van levensmiddelen 0,58
B4: Bij de keuzes van Ievensmiddelenkoop ik in

principe alleen produkten zonder resten
bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen 0,46

B5: 1k streef altijd naar de beste kwaliteit 0,62
B6: 1k wil graag watmeerbetalen voor voeding met

natuurlijke bestanddelen 0,61
B7: Gezonde voeding begint bij mij met de aankoop

van voedingsmiddelen van cen boge kwaliteit 0,51

Cronbachs a. De minimaal acceptabele waarde voor Cronbacbs a is 0,70 (Nunnally
1978). Uit tabel 6 blijkt dat QC-F in alle landen boven dit criterium ligt en in de meeste
landen zelfs ruimschoots er boven. Voor de negen EG-landen tezamen is Cronbacbs a
een hoge 0,80.

Tahel 6.Betrouwbuarheid van QC-F in Europa.

Land Cronbacbs a

Belgi~ 0,80
Denemarken 0,85
Duitsland 0,81
Frankrijk 0,82
Groot-Brittannie 0,82
lerland 0,83

Nederland 0,79
Spanje 0,73

Geaggregeerd overnegen EG landen 0,80

Factoranalyse. De mate waarin de zeven QC-F items als groep bij elkaar boren, dat wil
zeggen convergeren tot de variabele ‘kwaliteitsbewustzijn’, is geanalyseerd met factor-
analyse. De resultaten waren zeer overtuigend. De ~scree’ test leidde voor alle landen
tot ~6n onderliggende factor die tussen de 41,3% (Italie) en 52,5% (Denemarken) van
de variantie in de scores op de items verklaarde. Alleen voor Italie was de eigenwaarde
van de tweede factor groter dan ~n maar de eigenwaarde van de eerste factor was nog
altijd bijna drie keer zo groot. Dit wijst op een sterke mate van samenbang van de set
items in zijn toraliteit voor ieder vande negen EG-landen.
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ledere item afzonderlijk had ook een sterke relatie met de onderliggende variabele,
kwaliteitsbewustzijn. De factorladingen (dit zijn de correlaties tussen de items en de
factor) waren altijd groter dan 0,4 en in bet merendeel van de gevallen groter dan 0,6.
Dit wijst op een sterke mate van samenbang van iedere individuele item met kwaliteits-
bewustzijn in ieder van de negen EG-landen. De substantiele item-totaal correlaties
wezen ook reeds op een sterke samenbang tussen de individuele items en de onderlig-
gende variabelekwaliteitsbewustzijn.
De convergente validiteit van QC-F wordt bevestigd als factoranalyse wordt uitgevoerd
op de data over alle negen landen tezamen. Slechts d6n eigenwaarde is groter dan 66n
en de scree test duidt ook op ~n factor. Deze factor verklaart 45,8% van de variantie in
de scores op de items. De factorladingen varieren van 0,59 (B 1) tot 0,75 (B5).

6.3 Relatie met sociodemograflsche karakteristieken

Een belangrijk aspect van de internationale vergelijkbaarbeid van de resultaten van een
meetinstrument is dat in de verscbillende landen dezelfde relaties met andere variabe-
len worden gevonden. Dit is een voorwaarde voor de functionele en conceptuele equi-
valentie. In dit onderzoek is de relatie tussen QC-F en de sociodemografiscbe karakte-
ristieken leeftijd van de respondent, gezinsgrootte, gezinscyclus en sociale klasse
onderzocbt met behulp van kruistabulatie. Voor de sociodemografisebe karakteristie-
ken werden de volgende categorie~n ondersebeiden:
• Ieeftijd: jonger dan 40 jaar versus 40 jaar of ouder (m.u.v. van Groot-Brittannie waar
door een andere codering de grens bij 45 jaar lag);
• gezinsgrootte: 1-2 personen versus meer dan 2 personen;
• gezinscyclus: gezinnen met kinderen beneden 18 jaar versus overige gezinnen;
Deze drie sociodemografisebe karakteristieken zijn eencluidig en direct vergelijkbaar
tussen landen. Dit geldt niet voor sociale klasse. Laatstgenoemde variabele is minder
goed objectief te meten en de indeling verschilde aanmerkelijk tussen landen. Resulta-
ten voor sociale klasse moeten dan ook als tentatief worden beschouwd. Toekomstig
onderzoek zou gebaat zijn bij een eenduidige operational~satie van dit belangrijke con-
cept.
De respondenten werden ook op basis van bun QC-F score ingedeeld in twee groepen.
Respondenten die op of beneden de Europese mediaan (QC-F score van 29) scoorden
werden gedefinieerd als relatief weinig kwaliteitsbewust. Respondenten die boven de
mediaan scoorden werden gedefinieerd als relatief sterk kwaliteitsbewust. De grens van
29 representeert dus de mediaan voor de respondenten van alle negen landen bij elkaar.
Per land kan bet percentage respondenten dat 29 of lager versus hoger dan 29 scoort
dus verschillen. Door echter een absolute grens te banteren in plaats van een landspeci-
fieke mediaan kunnen we inzicbt krijgen in de vergelijkbaarbeid van de absolute scores
tussen de landen (score equivalentie). Als bet profiel van de kwaliteitsbewuste respon-
dent overeenkomsten vertoont tussen verscbillende Europese landen versterkt dit bet
vertrouwen in de functionele, conceptuele en score equivalentie van QC-F (zie para-
graaf 4).

Leefti]d. Voor Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie, Ierland en
Nederland was er een significante (p < 0,05) samenhang tussen de leeftijd van de
respondent en zijn mate van kwaliteitsbewustzijn. In al deze landen kwamen er bij
respondenten onder 40 jaar minder vaak sterk-kwaliteitsbewuste personen voor dan bij
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respondenten van 40 jaar en on-der. Ter illustratie: in Belgie was 43,3% van de respon-
denten onder 40 jaar sterk-kwaliteitsbewust tegen 62,7% van de respondenten van 40
jaaren ouder. Er was geen verband tussen leeftijd enQC-F in Italie en Spanje.

Gezinsgrootte. Er bestond een significant verband tussen gezinsgrootte en kwaliteitsbe-
wustzijn voor Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannie lerland Nederland en Spanje. In
deze landen kwamen sterk-kwaliteitsbewuste personen vaker uit gezinnen van 1-2 per-
sonen dan uit gezinnen van meer dan twee personen. Zo was in Frankrijk 56,4% van de
respondenten uit gezinnen met 1-2 personen sterk-kwaliteitsbewust tegen 37,3% van de
respondenten uit gezinnen die bestaan uit meer dan twee personen. Voor Belgie, Dene-
marken en Italie was bet verband tussen gezinsgrootte en QC-F in de dezelfde riebting
maar niet significant (Belgie: p = 0,11; Denemarken: p = 0,09~ Italie: p = 0,24).

Gezinscyclus.Voor alle landen behalve Denemarken Italie en Spanje Was er cen signi-
ficant verbancl tussen gezinscyclus en kwaliteitsbewustzijn. In gezinnen met kinderen
onder 18 jaarWits men minder vaak sterk-kwaliteitsbewust dan in overige gezinnen. Zo
was in Duitsland 38,6% van de respondenten uit gezinnen met kinderen onder 18 jaar
sterk-kwaliteitsbewust tegen 52,2% van de respondenten uit overige gezinnen. In
Denemarken, Italie en Spanje was een tendens waarneembaar in dezelfde riebting,
maar alleen in Denemarken benaderde deze statistisehe significantie (p =0,06).
Op bet eerste gezicbt is bet enigzins onverwacht dat de kwatiteitsbewustzijn juist lager
is in gezinnen met kinderen. Het is ecbter in overeenstemming met onderzoek dat is
uitgevoerd voor vleeswaren in Nederland (Steenkamp, Wierenga en Meulenberg 1986).
Uit dit onderzoek bleek dat kwalitatief sleebtere vleeswaren als relatief gescbikt voor
kinderen werden gezien omdat ze goedkoop waren en kinderen zoveel aten dat bet
finadcieel niet haalbaar was om duurdere produkten te kopen.

Sociale klassc. De relatie tussen sociale klasse en kwaliteitsbewustzijn is niet eendui-
dig. In Denemd7rken lerland en Nederland werd geen verband gevonden. In Frankrijk,
Groot-Brittanni~ en Spanje waren resporidenten uit de bog~re sociale klassen relatief
sterker kwaliteifsbewust dan respondenten uit de lagere sociale kiassen terwijl in Belgie
precies bet omgekeerde verband werd gevonden. Sociale klasse was niet gemeten in
Duilsland en Italie. Het lijkt intuYtief bet meest waarschijnlijk dat bet kwaliteitsbewust-
zijn boger is in de hogere sociale klassen maar voordat bierover definitieve uitspraken
worden gedaan zullen eerst internationaal equivalente data voor sociale klasse moeten
worden verzameld.

6.4 Vergeli~king van dc mate van kwaliteitsbcwusrziln tussen landen

Uit bovenstaunde analyses blijkt dat er aanzienlijke steun bestuat voor de equivalentie
van QC-F ttts~h de negen EG-landen. De hoge item-totaal correlaties en Cronbachs a
en de resultaten van de factoranalyse wijzen op verbale en meetinstrument equivalen-
tie. De hoge item-totaal correlaties ondersteunen ook de conceptuele equivalentie. De
consistente resultaten van de kruistabulaties duiden op een substantiele functionele.
conceptuele en score equivalentie. Terugboudendheid lijkt ecbter ten aanzien van Italii~
en Spanje gere~btvaardigd voor wat betreft de score equivalentie. Voor deze landen
waren de kruistabulatie-resultaten niet overtuigend. Mede gelet op andere resultaten
(Bballa en Linn 1987) Iijkt bet niet onwaarschijnlijk dat de scores in Italie en Spanje
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Figuur 2. Gemiddelde QC-F score in negen EG landen.

gemiddeld genomen te boog zijn.
De gemiddelde score op QC-F voor ieder land is weergegeven in figuur 2. Nederland
scoort significant lager dan de andere Europese landen (Scheff~ test, p < 0,05). Gemid-
deld genomen is de Nederlander dus minder sterk kwaliteitsbewust dan andere Europe-
anen, aitbans met betrekking tot voedingsmiddelen. Groot-Brittannie scoort ook relatief
Iaag terwijl Belgie, Duitsland, Italie en Spanje significant boger scoren dan de andere
landen.

Hierboven is reeds vermeld dat de Europese mediaan voor QC-F 29 bedroeg. In tabel 7
is per land bet percentage personen weergegeven dat sterk kwaliteitsbewust is (d.w.z.
bet percentage dat boger dan 29 scoort op QC-F). Het is bij de interpretatie van de tabel
belangrijk om te realiseren dat de absolute omvang van bet segment sterk-kwaliteitsbe-
wuste consumenten afhankelijk is van de definitie wal: ‘sterk’ is. Het is ecbter wel
mogelijk om de relatieve omvang van de segmenten te vergelijken (deze verandert nau-
welijks als de grens bijvoorbeeld verlaagd wordt van 29 tot 28). Het percentage sterk-
kwaliteitsbewuste consumenten is in Nederland bet kleinst. In landen als Belgie en
Duitsland (en Italie en Spanje; zoals hierboven reeds is gesteld is hierbij ecbter voor-
zicbtigbeid geboden) ligt dit percentage meer dan anderbalf maal zo boog. Dit is in
overeenstemming met de hogere gemiddelde score in cleze landen op QC-F. In deze
landen bevindt zich dus een relatief groot marktsegment kwaliteitsbewuste consumen-
ten.

93



Tabel 7. Percentage sterk-kwaliteitsbewuste consumenten in negen EG landen.

Land Sterk-kwaliteitsbewust (%)

Belgii~ 53,2
Denemarken 45,8
Duitsland 48,2
Frankrijk 45,8
Groot-BrittannL~ 39,2
lerland 38,2
Italie 48,4
Nederland 30,4
Spanje 52,0

7. TOT BESLUIT
In dit artikel zijn enkele metbodologisebe aspecten van Europees marktonderzoek
bebandeld. Speciale aandacbt is gegevert aan bet probleem van de vergelijkbaarbeid
van consumentenresponses tussen verscbillende landen. Vijf equivalentiecriteria zijn
besproken. Tevens zijn technieken om de feitelijke equivalentie van data te analyseren
aan de orde gekomen. De equivalentiecriteria en enkele technieken die marktonderzoe-
kers- kunnen gebruiken om de internationale equivalentie te analyseren zijn empirisch
geillustreerd voor data uit negen EG landen betreffende bet kwaliteitsbewustzijn ten
aanzien van voedingsmiddelen.
Gelet op de verdergaande eenwording in Europa, de opkomst van Europese marke-
tingstratcgie~n en de steeds grotere aandacbt voor de Europese consument, zal Euro-
pees marktonderzoek voor Nederlandse marktonderzoekbureaus van steeds groter
belang worden. Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkbeden die ‘Europa
1992’ biedt is bet ecbter noodzakelijk dat marktonderzoekbureaus rekening bouden met
een aantal specifieke problemen van Europees marktonderzoek. Veel van deze proble-
men kunnen voorkomen worden door een goede onderzoeksopzet. Daarnaast staat de
marktonderzoeker een aantal technieken ter bescbikking om te analyseren in boeverre
de verkregen resultaten ‘etic’ zijn in plaats van ‘pseudo-etic’.

NOTEN
I. Eurostat databdscs Zijn 00k on-tine en op noppy beschikbaar voor gebruiker~. Een catalogus met Enrostat

publicatics en informatic over databases kan worden bestetd bij: Eurostat Information Ounce. Batiment
Jean MonnetB3189, L-2920 Luxemburg

2. Dit getdt natuurlijk ook voor bet gebrtuik van secundaire data in Nedertands markronderzoeL Aangezicn
primaire dataverzending op Europees niveau retatief moeitijk en kostbaar is, is de beperktere bruikbaai-
hcid van secuadaire data voor Europees marktonderzoekextra problematisch.

3. VecI van de hieronder beschreven concepten en overwegingen met betreld-ing tot internationate vergelijk-
baarhcid van primaire gegevens zijn nok van toepassing op secundaire gegevens. Aangezien de ondeme.
mingmeer iavtoed kan uitocfenen op de kwaliteit van primaire data dan van secundaire data. Lal de dis-
cussie zich echier op eerstgenoemd type data toespitsen.

4. Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin een meetinstrument vrij is van meetfouten. Eco
hoge betrouwbaarheid betekent dat het meetinstrument dezelfde resuttaten oplevert bij herhaalde meting
bij de,elfde persoon. Dc bctrouwbaarheid van een meetinstrument heeft grote invlocd op de voorspellen-
de waardc van het meetinstrument voor gedrag. Betrouwbaarheid is eetunoodzakelijke voorwaarde voor
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validiteit. Een meetinstrument is valide indien het meet wat het moet meten en niets anders. Zo meet een
valide meetinstrument voor innovatiegeneigdheid alleen innovatiegeneigdheid en niet een anderconcept
zoals variatiegeneigdheid ofsociale wenselijkheid.

5. Uit tabet 4 blijkt dat de resultaten voor een bepaalde analysetechniek beYnvtoed worden door meerdere
typen equivalentie. Het is daarom belangrijk om de datamet meerdere technieken te analyseren ten einde
te onderzoekenof de verschillende technieken tot dezelfde conclusie leiden.
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6. Betekenis Structuur Analyse

Wat, waarom en hoe?

W.J.M. ASSELBERGS

SAMENVKFFING

Betekenis Structuur Analyse (BSA), beter bekend als Laddering, is een veelbelovende, relatief
nicuwe metbode van onderzoek. Onder gebruikmaking van de means-end-chain-theorie (doel-
middelhi~rarchie) wordi de perceptie van merken en produkten, via de consequenties die het
gebruik van produkten voor konsumenten heeft, in verband gebracht met het zelfbeeld van de
konsument.
Gewaarschuwd wordt tegen bet mecbanistiscb gebruik van de BSA. Aanwijzingen worden gege-
yen voor de opzet van bet onderzoek, de analyse van de data en de interpretatie en implementatie
van de verkregen resultaten.

1. INLEIDING

De konsument is continu op zoek naar afwisseling. Dat is een van de redenen van het
feit dat zich in de markt allerlei modeverschijnselen voordoen. Soms beklijven die
modes, meestal niet. Een belangrijk kenmerk van een mode is kennelijk de tijdelijkbeid
ervan.
Onderzoekers en marketeers verscbillen in deze niet van de konsument. Nieuwlicbterij
op bet gebied van methoden en technieken, door onderzoekers snel van een onduidelijk
label voorzien, wordt even snel omarmd als bet even later weer wordi verguisd. Dat lot
zou ook bescboren kunnen zijn aan Betekenis Structuur Analyse (BSA) en dat zou jam-
mer zijn.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het type onderzoek dat ons waarde-
voile inzicbten verscbaft in de betekenissen, in bun onderlinge samenhang, die konsu-
menten toekennen aan produkten en merken. niet door ledereen gekoesterd wordt als
een belangrijk onderzoeksinstrument.
In de markt wordt al gevraagd om ‘Laddering-onderzoek’ een vraag die nader wordt
gespecificeerd in termen van de ‘plaatjes’ die uit bet bedoelde onderzoek resulteren.
Dit is al te eenvoudig. Laddering is slechis een bulpmidclel, een interviewtecbniek. De
plaatjes, die de hi~rarcbie weergeven van de betekenissen die konsumenten toekennen
aan produkten en diensten, lijken een doel in zicbzelf te gaan vormen. -

In dit artikel gaan wij kort in op de volgende punten:
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• het wezen van betekenisstructuren;
• het belang daarvan voor produktontwikkeling en de positionering van produkten en
merken; -

• wenken bij de uitvoering van bet onderzoek.

2. WAT IS BEN BETEKENISSTRUCTUUR? -

De konsument ordent door middel van bet perceptiemechanisme de wereld om zich
heen. Doel van die ordening is structuur aan te brengen inzijn omgevlng, zodanig dat
hij op een eenvoudige maniermet die wereld om kan gaan, keuzen kan maken.
Die ordening kenmerkt zich door selectie -niet elk signaal wordt waargenomen- en
door vereenvoudiging; van elk signaal, bijvoorbeeld een produkt, nemen we slecbts een
beperkt aantal elementen waar.
Zowel de perc~ptie zeif als de verwerkingvan betgeen wordt gepercipieerd is derbalve
een actief proces. Deze processen worden begeleid met mentale processen die zowel de
prikkel zelf als de reactie daarop bepalen. Doormiddel van de perceptie worden prikkels
geordend en georganiseerd tot een geheeL Een verzamelin& van geluidsprikkels -denk
aan een receptie- die passief worden ondergaan, kan niet anders dan als ruis worden
ervaren, terwiji voor iemand die actief op die prikkels reageert. bijvoorbeeld als ergens
in de ruimtezijn naam wordt genoemd, de geluidsprikkels ineens betekenis krijgen.
Wij bepalen dus zelf welke prikkels wij wel en welke prikkels wij niet willen waarne-
men.
Nadat de prikkels zijn geordend en geor~niseerd worden_er betekenissen ann toe~ge-
kend. Die betekenissen zijn niet random in ons geheugen opgeslagen, maar zijn opge-
slagen in as~ociatienetwerken die wij schema’s noemen.
Schema’s zijn netwerken van associaties rond een object, persoon. idee, produkt, merk
of situatie. In ons geheugen is een verzamgling van kenmerken, evaluaties en ervarin-
gen opgeslagendie in hun onderlinge samenhang in schema’s worden weerspiegeld.
Ben image van een produkt of een merk kan worden opgevat als een schema. In ons
gebeugen ziln talloze van die schema’s opgenomen, die tezamen een netwerk vormen,
danwel op een netwerkachtige manier met elkaar verbonden zijn. In dli samenstel van
schema’s, iii dit netwerk, is alle kennis en ervaring opgeslagen die wij in bet verleden
hebben vergaard c.q. opgedaan: in dit netwerk is onze kennis van de wereld opgesla-
gen.
Dit netwerk waarin onze kennis en ervaring is opgeslagen, wordt ook wel aangeduid
als cognitie~e ~iructuur(zie ook figuur 5).

Het netwerk van schema’s waarin de kennis en ervaring is weerspi~geId, fungeert
zowel als filter als als venster op de wereld. Wanneer een bepaald schema wordt geacti-
veerd, doordat een konsument bijvoorbeeld een merk- of produktnaam leest of boon,
komen -afhankelijk van de situatie en de stemming van de konsument- bepaalde asso-
ciaties die bijd~it merk of produkt horen bij hem of baar op. Bestaande schema’s bepa-
Len onze perceptie, de interpretatie daarvan en de manier waarop hetgeen is waargeno-
men in het gebeugen wordt opgeslagen.
Wij stelden bet reeds, de konsument beeft zijn kennis van en ervaring met de wereld in
talloze verschillende schema’s opgeslagen. Ben aantal specifieke typen schema’s is bier
van belang: -
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Figuur I. Netwerk van schema’s: perceptiestrnctzwr.

• zelfscbema’s;
• produktgroepscbema’s;
• merkscbema’s.

Zelfschcnia’s nemen in bet netwerk van schema’s een dominante plaats in. In deze
schema’s is gedetailleerde informatie opgenomen over wat voor persoon men is of
denkt te zijn (identiteit), maar ook over de persoon die men zou willen zijn (ideale zeif,
met aspiraties en verlangens) met betrekking tot verschillende gedragsdomeinen.
Ook die schema’s zijn opgebouwd uit ervaringen in bet verleden, maar nu ervaringen
waarin bet eigen gedrag en de manier waarop anderen daarop bebben gereageerd cen-
traal staan. Het zelfscbema staat voor onze identiteit; bet bevat persoonskenmerken, de
gevolgen hiervan en normen en waarden. Hierin lijkt een zelfscbema sterk op een pro-
duktscbema.

Het gebruik van produkten en diensten kan bijdragen nan bet realiseren van een bepaal-
de identiteit, het vervullen van waarden, of juist bet vermijden van een bepaalde identi-
teit. Informatie die betrekking heeft op bet ~zeIf’(de persoon die men is of de persoon
die men zou willen zijn) wordt sneller herkend, beter onthouden en is gemakkelijker
bescbikbaar in bet gebeugen dan informatie die geen relatie beeft met bet ‘zeif’.

In produktgroepscherna s zijn associaties met bet produkt opgenomen, de betekenissen
die worden toegekend aan de attributen van de produktsoort. Ook ervaringen met bet

Merkschema’s

associaties met het merk
ervaring + evaluatie
auditieve/visuele signalen

(. merk-image)



gebruik van het produkt en de evaluaties daarvan maken deel uit van deze schema’s.
Opvallend detail is dat merken onder bepaalde omstandigheden als attribuut van bet
produkt fungeren. Dit is vooral bet geval in drukbezette s~gmenten van fast moving
consumer goods, waarin produkten die onder de verscbillende merken worden aange-
boden -in de ogen van de konsument- niet wezenlijk van elkaar versebillen.

In rnerkschema’s zijn associaties met bet merk opgenomen, daarin zijn de meest sail-
lante kenmerken van een merk opgeslagen. Ook de gebruikservaring met bet merk en
de evaluatie daarvan maken deel uit van bet merkschema. In bet merkscbema kunnen
ook auditieve nignalen (de gestaalde perfectie van Mitsubishi) en visuele signalen
(Martine Biji van Hak, de pingu~ns van Jive) zijn opgenomen. Soms m~iken elementen
zoals reputatie, deskundigheid en sympatbie deel uit van een merkscbema. Dit is dan
bet bekende merk-image.

Alle kennis en ervaring die de konsument in de loop van de tijd beefi opgedaan met de
wereld om bemTheen, is keurig in schema’s geordend en voGrzien van relevante beteke-
nissen opgenor¶~en in bet Iange-termijn~fleugen. De vraag rijst dan natuurlijk: ‘hoe
komen wij eracbter welke kennis en ervaring is opgeslagen, welke betekenissen zijn
eraan toegekend en vooral, hoe hangen die betekenissen met elkaar samen’.

Als bulpmiddel om de betekenisstructuren te beschrijven, die zich in bet Iange-termijn-
gebeugen van de konsument bebben ontwikkeld, zijn verschillende modellen ontwik-
keld:

• kennisstructuur;
• cognitieve~of belief-structuur;
• waardenstructuur;
• doeIbi~rarchie of doeI-middelhi~rarcbie.

Vanwege bet instrumentele karakter van_betekenisstructuren -betekenjs~en zijn geor-
dend in ons geheugen opgeslagen, waarbij elke voorgaande betekenis b~draagt aan een
of meer volgende betekenissen- wordt in bet algemeen gesproken van doel-middel-
bi~rarchie~nvan betekenissen. Een betekenisstructuur kan worden opgevat als een per-
ceptiestructuur.
We spreken van doel-middelhi~rarcbie~n, omdat de eigenschappen van een produkt
gevolgen bebben voor de gebruiker, terwiji die gevolgen Leiden tot bet realiseren van
waarden. De eigenschappen zijn kenmerken van bet produkt. waarden zijn kenmerken
van de konsun-jent. De brug tussen beide wordt geslagen door de gevolgen die bet
gebruik van een produkt heeft voor de konsument. Het gaat dus om bet leggen van een
relatie tussen de middelen, produktkennis en de doelen, zelfkennis. In die doel-middel-
bi~rarcbie~n worden drie tot zes niveaus on~ferscheiden (zie ook figuur 2):

Concrete attrih~ite,i zijn tastbare, zintuiglilk waarneembare objectieve kenmerken van
een produkt.
Abstracte attribute,i zijn de niet-tasthare, niet-zintuiglijk waarneembare, subjectieve
kenmerken van een produkt. Abstracte attributen zijn vaak de conseq~enties van een
concreet attribuut of een combinatie daarvan.
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goede erkenning
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Figuur 2. Betekenisstructuur: doel-middelhifrarchie (vrij naar Peter en Olson, 1990).

Functionele consequenties kunnen niet meer worden opgevat als kenmerken van een
produkt. Het zijn de directe gevolgen die bet omgaan met bet produkt beeft voor de
konsument: bet zijn de voordelen die bet produkt beeft voor de konsument. Functionele
consequenties zijn de beloften die bet produkt inboudt voor de konsument; ze worden
ook wel aangeduid als benefits. Het gaat om de prestatie van bet produkt.
Psychosociale consequenties van bet produktgebruik zijn de abstracte betekenissen van
de functionele consequenties. Het gaat om de psycbologiscbe gevolgen van bet pro-
duktgebruik: ‘hoe voel ik mij’, en de sociale gevolgen van bet produktgebruik: ‘wat
vinden anderen van mij’.
Instrumem’ele waarden bebben betrekking op eigenscbappen van produkten en perso-
nen die tot een gewenst einddoel leiden. Het gaat daarbij om geprefereerd gedrag: 1k
ben eerlijk, ik vind dat ik een goede gastheer ben, ik presteer beter, ik ben ontspannen,
ik ben onafbankelijk, enzovoort’.
Eindwaarden hebben betrekking op de einddoelen die wij in ons leven wensen te berei-
ken. Het zijn zeer abstracte gevolgen van bet gebruik van produkten: geluk, vrede, een
schoon milieu en meer in bet algemeen bijvoorbeeld sociale barmonie en zelfactualisa-
tie.

In figuur 3 geven wij een voorbeeld van een betekenisstructuur.
De betekenisstructuur bescbrijft niet de perceptie van een auto, maar de perceptie van
bet rijden in een auto: bet zelfscbema van de automobilist. Dit is gebeel iets anders.
Belangrijk is bet volgende:

• in de structuur bebben wij acht niveaus onderscbeiden, die niet nader zijn benoemd.
De concepten die worden onderscbeiden in de theorie zijn heel breed gedefinieerd,

~kennis 1~~~~nnls
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Figuur 3. Berekenisstructuur van het autori~deh (met dank aan Saatchi & Saatchi Advertising
BA’.)

waardoor de overgang van bet ene naar bet andere miveau van abstractie, van attn-
buut naar consequentie en van consequefitie naar waardejmoeilijk is aan te geven.
Het is veel belangnijker aandacbt geven aan de volgorde van de betekenissen dan aan
de precieze benoeming van bet niveau;

• de structuur bestaat niet uit louter verticale relaties tussen betekenissenLzeer veelvul-
dig vinden wLjook bonizontale relaties, vooral op bet niveau van de consequenties.

In deze exercitie hebben wij de nadruk gelegd op de konsument en niet op bet produkt.
Wij hebben de betekenisstructuur opgebouwd vanuit bet beeld dat de konsument ten
aanzicn van zichzelf heeft in zijn rol als automobilist, en niet vanuit de perceptie van
een bepaald merk of een bepaalde categonie auto’s. Dit is eenbewuste keuze geweest.
De aebterliggende bypotbese hierbij is dat de konsument in z~ijn perceptie en evaluatie
van bet aanbod van auto’s in een bepaalde categorie sterker beYnvloed w~rdt door per-
soonskenmerken (zelfkennis) dan door produktkenmerken (produktkennis). Dit geldt
niet alleen vooTwuto’s, maar meer in bet algemeen voor produkten waarbij de konsu-
ment zich sterk betrokken voelt. In empinisch onderzoek wordt deze bypothese oven-
gens keen op keen bevestigd.

Centrale betekenissen in deze betekenisstnuctuun van bet berijden van een auto, beteke-
nissen die door vnijwel de gehele doelgroep (berijders van auto’s in de top van de mid-
denklasse) worden gedeeld, ztjn:

op niveau 3b: controle, ontspannen rijden en cigen dornein, drie betekenissen die
zeer nauw met elkaar samenbangen; --

6

5

4

Sb

2b

2a

1
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• op niveau 4: gevoel ~‘anontspanning -nauw samenbangend met gevoel van veiligheid
en gevoel van luxe-, op zichzelfzijn en gevoel van vrijheidlonafliankelijkheid.

3. WAAROM ONDERZOEK DOEN NAAR BETEKENISSTRUCTU-
REN?

Bij bet ontwikkelen van strategie~n, of dat nu marketing-, positionenings-, produktont-
wikkelings- of communicatie-strategie~n zijn, is het van groot belang diepgaande ken-
nis te bebben van betgeen de konsument motiveent om bepaalde produkten te kopen en
te gebruiken.

Het ontwikkelen van een betekenisstructuur voor de desbetreffende produktgnoep kan
daarbij -en dat blijkt keen op keen uit onderzoek- een belangnijk bulpmiddel zijn. Ben
betekenisstructuur levert een diepgaand inzicbt op in de manier waarop produkten en
merken worden waargenomen en welke doelen met bet gebruik van die produkten won-
den gediend. Het zal duidelijk zijn dat voor een produktveld waanin de functionele
eigenscbappen van een pnodukt prevaleren (produktkennis), uiteindelijk geheel andere
manketing-strategie~n ontwikkeld dienen te worden dan in een produktveld waar bet
koop- en gebruiksgedrag voomamelijk wordt gestuurd door psychosociale consequen-
ties en waarden (zelfkennis).
In bet ene geval wordt de konsument veel meer gemotiveerd door bet probleemoplos-
sende vermogen van een produkt, in bet andere geval zal de konsument worden gemo-
tiveerd door bet plezier dat aan bet produkt wordt beleefd. In bet ene geval zal de kon-
sument zicb afvragen: ‘wat doet bet produkt’, ‘hoe werkt bet pnodukt’ en ‘hoe is bet
produkt samengesteld’; in bet andene geval zal de konsument zich bijvoorbeeld afvna-
gen: ‘wat wordt ik daarvan’ en ‘hoe gebruik ik dit produkt op de juiste manier’. Het is
het verscbil tussen nuttige en plezienige konsumptie, tussen bet nealiseren van functio-
nele doelen en meerabstracte doelen.
Natuunlijk, zo zwart-wit zit de wereld niet elkaar, vaak bestaat en een mengvorm.
Ben betekenisstructuun is voor de marketeer een belangnijk bulpmiddel om dengelijke
cognitieve en affectieve nelaties tussen zijn produkt (menk, verpakking, advertentie) en
de konsument te begnijpen. Tezamen met allenlei andere kennis over relevante markt-
mechanismen en de werking van de elementen van de marketing-mix, kan dit begnip de
marketeerbelpen zijn strategie te ontwikkelen.

Hier is een eerste waarscbuwing op zijn plaats. Betekenisstructuren zijn perceptiestruc-
turen, dit stelden wij reeds. Het specifieke karakter van de betekenisstructuur stelt ons
in staat om, natuunlijk slecbts tot op zekere boogte, vast te stellen hoe de verscbillende
betekenissen in bun ondenlinge samenbang aan produk ten en merken worden toege-
kend.
Welke betekenissen die door de konsument aan produkten en merken wonden toege-
kend uiteindelijk invloed bebben op bet kiezen, kopen en gebruiken van pnodukten,
weten wij niet ecbt.

Een betekenisstructuur is geen statiscb gebeel, onder invloed van bijvoorbeeld produkt-
gebruik en reclame vinden continu bijstellingen plaats. De manien waarop betekenis-
structuren worden geactiveerd door de konsument is steeds wisselend; betekenisstruc-
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Fignur 4. ScherndtJ.~c’he weergave van onderzoeknaar hetekenisstructu,-en.

turen hebben geen algemene geldigheid, da! wil zeggen: niet alle betekenissen zijn voor
iedene konsument even belangnijk (marktsegmentatie) en betekenissen blijken niet
onden alle omstandigbeden even relevant te sun. Dat wordt mede beYnvloed door alien-
Iei situationele omstandigbeden, de ‘bui’ waarin de konsument venkeent, waardoor en
verscbillende niveaus en nichtingen van betrokkenbeid onnstaan. Wanneer onder een
grote tijdsdnuk een bepaalde beslissing genornen dient te wonden, sullen waanscbijnlijk
gebeel andere en veel minder betekenissen_worden geactiveerd dan wanneer en volop
tijd ten bescbikking is om keuze-alternatieven tegen elkaar af te wegen.
Ben konsument die net baar moole tuin verwoest beeft zien worden door een voorjaars-
bagelbui en die om baan vendniet te compensenen stante pede besluit om een nieuwe
junk te kopen, zal gebeel andene betekenissen activeren dan wanneer zij een junk gaat
kopen vanuit haanzelfbeeld als modebewuste vnouw.
&oms domineT~hzeIfschema’s so sterk, dat de invloed van produkt- en rnerkscbemata
gebeel worden weggednukt. In ander gevailen dornineren menkscbema’s die gebeel
gevuld zijn met envaningskennis (met name functionele cons~quenties), omdat de pro-
duktkennis geheel ontbreekt en de mate van betrokkenbeid bjj bet produkt so laag is,
dat zelfscbema’s niet of nauwelijks worden geactiveerd. In weer andere gevallen domi-
neren niet-pnodu7ktspecifieke schema’s, bijvoorbeeld wanneer bet gaat orn produkten
die door middel van een milieuboodscbap onden de aandacbt van de konsument worden
gebracht, dan sal een milieuscbema, eventueel gekoppeld aan een relevant selfscbema,
prevalenen.
Op bet moment Jat onder invloed van de situatie of door verscbillende niveaus van
gevoelde betrokkenbeid andere schema’s worden geactiveerd of andere oaderdelen van
een bepaald schema, dan beeft dat op zicbself weer invloed op onze perceptie van de
altematieven waaruitgekozen kan wonden.
Bovendien, de schemata die wij door middel van Betekenis Structuur An~Jyse in onden-
zoek tracbten te reproducenen, sijn voontdurend aan verandening onderbevig, stellen
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zich steeds bij, niet in bet minst onder invloed van informatie (ook uit neclame) en pro-
duktgebruik.

De conclusie: Betekenis Structuur Analyse is geen truc, bet is geen panacee voor bet tot
een oplossing brengen van elk willekeurig marketing-probleem. Betekenis Structuur
Analyse is een type onderzoek dat, mits zorgvuldig toegepast, een waardevolle aanvul-
ling vormt op het bestaande ansenaal van methoden en tecbnieken dat de ondenzoeker
ten beschikking staat.
Betekenis Structuur Analyse stelt ons beten dan voonheen in staat om de marketeer in
positieve zin te advisenen over de ontwikkeling van stnategie~n op een groot aantal yen-
scbillende terneinen.
Het onderzoek en de analyse van de data dient dan wel met de nodige zorgvuldigbeid te
worden gedaan. Betekenis Structuur Analyse is een insirument dat gekoesterd dient te
worden, omdat bet inzicbt verschaft in de samenbang tussen de kennis die de konsu-
ment beeft over produktcategorie~n en relevant konsumentengedrag, van perceptie tot
en met de evaluatie van produkten en merken.

1PM beeft in de afgelopen zes jaar vele tientallen orlderzoeken uitgevoend waanbij
gebruik is gemaakt van Betekenis Structuur Analyse. Ben groot aantal verscbillende
marketing-probleemstellingen is mede met bebulp van de resultaten uit die ondenzoe-
ken tot een oplossing gebracbt. Bnkele voorbeelden biervan zijn:

• bet ontwikkelen van een strategie voon een paraplumenk en submerken voor een bete-
rogeen produktassortiment;

• bet toetsen van positioneningsaltematieven voor een bestaand pnodukt;
• bet structurenen van een voor de konsument uitermate ondoorzicbtig marktaanbod;
• bet bepalen van de potentie van line extensions en brand extensions;
• bet ontwikkelen van de betekenisstructuur van bet lidmaatscbap van een vereniging;
• door bet bescbnijven van de relatie tussen produkt- en merkscbema’s nagaan of de
introductie van een produkt met een afwijkende samenstelling, schade zal doen aan
bet merk-image.

4. HOE GAAT BETEKENIS STRUCTUUR ANALYSE IN ZIJN
WERK?

4.1 Algemeen

In deze paragraaf scbetsen wij een aantal voorwaarden waaraan minimaal voldaan moet
worden om een onderzoek met bebulp van Betekenis Stnuctuun Analyse met succes uit
te voeren.
Voonopgesteld kan worden dat Betekenis Structuur Analyse geen gestandaardiseerde
aanpak kent. Telkens opnieuw wordt een groot beroep gedaan op de creativiteit van de
onderzoeker om met paskiare oplossingen te komen.
Het onderbavige type onderzoek beboont tot de categonie ‘moeilijk’ onderzoek, dat
bebben wij ervaren in de zes jaar dat wij ondenzoek met behuip van Betekenis Struc-
tuur Analyse uitvoeren. Het kan alleen maargoed worden uitgevoerd door zeer envaren
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onderzoekers die grondig zijn getnaind in de theonie met betnekking tot konsumentenge-
drag, die een goede kennis bebben van marketing en die bovendien zeer goed thuis zijn
inde mankt die bet object van onderzoek is.

4.2 Dc start

In de aanbef van deze bijdnage stelden wijdat bet fenomeen dat we alien zo goed ken-
nen, de telefoniscbe vraag ~watkost een enqu~te bij u’, zich ook al voor begint te doen
bij Betekenis Structuur Analyse. Zonder verdere motivering informeren sommige klan-
ten naar de mogelijkbeid om Laddening-onderzoek te laten uitvoenen, daarbij doelend
op de visualisatie van de betekenisstructuun. Die visualisaties, dat moge duidelijk zijn
geworden, zijn op zicbzelf ecbter betekenisloos. Het is aan de ondenzoeker, in nauw
overleg met de opdnacbtgever, om vast te stellen of bet uitvoeren van een Betekenis
Structuun Analyse zinvol is voon de klant of niet. Betekenis Structuur Analyse is geen
oni~ntenend ondenzoek; bet is aanvullend onderzoek dat de marketeer kan belpen zijn
kennis van bet gedrag van de konsument in zijn specifieke markt te verdiepen.
Het is dan ook zaak in een gespnek tussen potenti~Ie opdnachtgever en ondenzoeken de
volgende zaken aan de orde te stellen:

• welke marketing-pnobleemstelling aan de vnaag ten grondslag ligt;
• hoe goed de klant geYnfonmeend is oven zijn mankt en over de manier waarop de kon-
sument kiest, beslist, koopt en gebruikt;

• welk doel uiteindelijk moet worden gediend: gaat bet om de ontwikkeling van een
marketing-strategie, bet ontwikkelen van een positioneningsstrategie, het ontwikkelen
van een comniunicatie-sinutegie of bet ontwikkelen van een verpakking of een pro-
dukt?

Hieruit volgt de ondenzoekspnobleemstelling.
Opgemenkt kan natuunlijk worden dat deze soort zaken in een gesprek tussen opdracht-
gever en ondenzoeksbureau altijd aan de orde dienen te komen, maar zo vanzelfspre-
kend is dat nou ook weer niet. Bovendien, indit geval is de noodzaak dubbel aanwezig:

• Betekenis Structuun Analyse wordt door 1PM gezien als een metbode om een reeks
bypotbesen over relevante gednagingen van de konsument met betrekking tot een
bepaald pnoduktveld te fonmalisenen, dat wil zeggen: nader uit te werken met behulp
van empiniscb venknegen informatie; -,

• Betekenis Structuur Analyse nesulteert in complexe informatie over bet gednag van
konsumenten. Dit is wat andens dan percentages. De nesultaten uit bet ondenzoek
laten zich niet eenvoudig implementenen: bet toekennen van betekenissen aan de
resulterende betekenisstructuren eist nogal wat inspanning en niet iedere marketeer is
gewend op die maniermet resultaten van onderzoek om te gaan. -

De onderzoeken dient zeen knitisch te zijn. Heeft bij de indruk dat bet bednijf onvol-
doende ge~quip~end is om vruchtbaar gebruik te kunnen maken van de informatie die
uit dergelijk onderzoek nesulteert, dan dient bij een andere onderzoeksoplossing voon te
stellen. Onderzoeksrapporten die ongebnuikt in een la verdwijnen, scbaden bet image
van deze veelbelovende methode van onderzoek.
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Voorts dient voorafgaand aan een onderzoek met bebulp van Betekenis Structuur Ana-
lyse de onderzoeker zich tezamen met de klant grondig voor te bereiden en specifieke
kennis op te doen van:

• de verscbillende produkten die in bet te bestuderen marktsegment worden aangebo-
den;

• de reclame voor die produkten;
• de (verondenstelde) positionening van de verscbillende :pnodukt-merkcombinaties;
• de verpakkingen en de (veronderstelde) communicatie van die verpakkingen;
• specifieke aspecten van bet gebruik door de konsument van de verscbillende produk-
ten;

• de distnibutie van produkten, c.q. de aankoopplaats van de konsument.

Met bebulp van deze kennis nicbt de onderzoeker zijn onderzoek in:

• bet gespnekspuntenscbema kan optimaal wonden afgestemd op de specifieke kenmer-
ken van de markt;

• de criteria voor bet samenstellen van een quota-sample kunnen worden ontwikkeld.

Voor bet vaststellen van de omvang van de steekproef bestaan, zoals bij vrijwel elk
kwalitatief ondenzoek, geen regels of beuristieken. 1PM banteert een minimale steek-
pnoefgrootte van 30 respondenten en een maximale steekproefgrootte van 50 (pen seg-
ment van konsumenten). De ervaring Leert dat na 50 gesprekken geen nieuwe beteke-
nissen meer worden gegenereerd.
Voor welke omvang van de (sub)steekproef wordt gekozen is mede afhankelijk van de
mate van bomogeniteit van bet marktaanbod en de mate van bomogeniteit van bet aan-
koopgednag.

4.3 De danai’erzameling

In de literatuur over onderzoek naar betekenisstructuren wordt bij bet bespreken van de
metboden van dataverzameling steeds de interviewtechniek ‘Laddening’ genoemd. Lad-
dening vorrut bet hart van de interviews.
Laddening bestaat uit twee fasen:

• bet genereren van belangnijke betekenissen die de konsument gebruikt bij bet structu-
reren van een produktcategonie;

• bet genereren van de doel-middelketens (‘Ladders’) van attnibuten, consequenties en
waarden die worden geassocieerd met de betekenissen die in de eerste fase zijn yen-
zameld.

In fase 1 worden diverse tecbnieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld ‘repertory grid’ en
‘subjective grouping’, om belangnijke startbetekenissen te genereren.
In fase 2 wordt gebnuikgemaakt van een balfgestructureerd, individueel interview. Aan
de respondent wordt gevraagd ‘waarom’ een bepaald attnibuut belangnijk is en bet ant-
woord van de respondent wordt gebruikt voor de volgende ‘waarom’vraag. Dit patnoon
berbaalt zich tot de respondent stopt.
1PM beeft om verscbillende redenen besloten om niet langer gebruik te maken van bet
stnikte Laddening-interview:
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• Laddeningresulteent in een voon de respondent beel vervelend intenview;
• bet mecbanistiscbe kanakten van bet Laddering-intenview I&idt ertoe dat de interview-
situatie zeif aanwijzingen verscbaft aan de respondent voor bet geven van antwoor-
den. Ook kan de respondent zich gemakkelijk een voonstelling vorrnen van welke
antwoorden gewenst zijn, omdat bij zich bypotbesen vormt over bet doel van bet
onderzoek;

• de eerste fase van Laddening (bet genereren van startbetekenissen) wondt meestal uit-
gevoerd door middel van bet aanbieden van produkten en/of produkt-merkcombina-
ties. Het is logiscb dat de eenste, nelevante concepten die wonden gegeneneend vaak
produktattributen zijn, aangevuld met andere betekenissen. In de tweede fase worden
die concepten dan gebnuikt voor het neconstruenen van de ‘ladders’ die de konsument
in de schema’s van zijn lange-tenmijngebeugen beeft opgeslagen. Dat is een nogal
geforceerde manier om ladders te genenenen. Voonondensteld wordt immens dat de
betekeniss~n van produkten en merken die voor de konsument van belang zijn in de
‘logiscbe’ volgorde ‘minder abstracte betekenissen — meen abstracte betekenissen’
zijn opgeslagen in schema’s. De ervaning leent dat dit zeken niet altijd bet geval is;

• door Laddening zo strikt toe te passen als in de litenatuor wordt gesuggeneerd, wondt
de respondent regelmatig in ~robIemen~gebracbt. Door de vraagtechniek gaan zij
gefonceend op zoek naar de relaties tussen attributen en waanden die en vaak belemaal
niet zijn. In een aantal pnoduktvelden gaat de theonie van de doel-middelbi~narchie
immens niet op. Battenijen bijvoorbeeld, zijn pour functionele produkten: de konsu-
ment kent en betekenissen aan toe in termen van functionele consequenties. De
onderkant van de doel-middelbi&archie kan in dit specifieke geval door de ovengrote
meerderbeid van de respondenten niet worden ingevuld; bet ontbreekt hen ten enen-
male aan produktkennis. Ook de bovenk~nt van de doel-middelbi&archie ontbneekt
vaak. Bij bijvoonbeeld wenskaanten is bet midden van do&l-middelbi~rancbie leeg: en
bestaan dinecte relaties tussen attnibuten en waanden. Bij panfum besta~ut en een dinecte
relatie tussen bet merk en waarden; bet menk is bet enige attnibuut dat voor de konso-
ment relevant is;

• na janen onderzoek naar betekenisstructunen wordt steeds duidelijken dat en voor een
bepaald produktveld geen sprake is van 6~n betekenisstructuun, dat wil zeggen dat de
verscbillende betekenissen voor ~n konsument niet onden alle omstandigbeden even
belangnijk zijn: pnodukten en diensten dienen immens venscbillende doelen. Tussen
respondenten bestaan ook de nodige venscbillen, dat bangt samen met venscbillen in
zelfbeeld (venscbillende waarden willen nealisenen), maan ook met verschillen in ken-
nis en betrokkenbeid.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Laddening wordt gepropageerd van-
uit de wens omde data op een gestructuneerde manier en voor alle respondenten even
volledig ten bescbikking te knijgen, opdat statistiscbe analyses kunnen worden uitge-
voerd. Deze analysemogelijkheden wegen naan onze mening niet op tegen de nadelen
van de interviewtecbniek.

Om onder andere deze necienen heeft 1PM besloten om af te zien van bet toepassen van
bet strikte Laddening-intenview. Waan bet in ondenzoek naan betekenisstnuctunen in
wezen om draait, is inzicht knijgen in de manien waarop scbemata in de werkelijkbeid
worden geactiveerd, op momenten dat konsumenten produkt kiezen, kqpen en gebrui-
ken.
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Wij gebruiken daarbij bet vnije interview. Voor dit interview is een speciale structuur
ontwikkeLd. Door de respondenten steeds nieuwe scenario’s aan te bieden (keuze-,
koop- en gebruiksscenanio’s, gekoppeld aan wisselende situaties), stimuleren wij de
respondent om scbema’s te activeren op een manier die de werkelijkbeid zo dicbt
mogelijk benadert.
Het interviewscbema is modulair van opbouw: afbankelijk van de probleemstelling en
de specifieke kenmerken van bet te onderzoeken produktveld worden de modules in
een bepaalde volgorde afgewerkt. Veel aandacbt wordt besteed aan bet acbterbalen van
bet voor dat specifieke pnoduktveld relevante zelfbeeld van de konsument, alsmede aan
zaken zoals interesse en betrokkenbeid. Het interview start beslist niet altijd met bet
tonen van de pnodukten en merken. Bij bet onderzoek worden niet alleen pnodukten en
menken als stimulus gebnuikt, ook verpakkingen, reclame en positioneringsstatements
worden veelvuldig als stimulus gebruikt.

4.4 De analyse van de data

Voor iedere respondent is een protocol bescbikbaar. Van elk protocol wordt een
inboudsanalyse gemaakt, betgeen onder andere resulteert in een betekenisstructuur per
respondent. Veel belangnijker ecbten is de informatie die is venzameld oven allenlei
omgevingsvaniabelen, die ons in staat stelt betekenissen toe te kennen aan de (individu-
ele) betekenisstructuur. De betekenisstnucturen op zicbzelf zijn namelijk nietszeggend:
de onderzoeker moet proberen te achterbalen onder welke omstandigheden welke bete-
kenissen relevant zijn voor de konsument en welke betekenissen relevant zijn voor yen-
schillende typen konsumenten.
Wij bebben bijvoorbeeld geleerd dat bij bet kiezen en kopen van pnodukten andere
delen van de betekenisstructuur relevant zijn dan bij bet gebruiken van bet produkt.
Ook is uit de analyse heel goed af te leiden dat bij verscbillende gebruiksdoelen van
een produkt (een koekje bij de thee als de kinderen uit scbool komen of een koekje
voor voomame visite) gebeel andene delen van de betekenisstructuur door de konsu-
ment zullen worden geactiveerd. Nog duidelijker zijn de verscbillen tussen konsumen-
ten met venscbillende zelfbeelden en tussen venscbillende situaties waanin een konsu-
ment andere delen van zijn zelfbeeld activeert.

Bij de inboudsanalyse dient de ondenzoeker niet te vervallen in bet mechanistiscb en
geforceerd zoeken naan nelaties tussen betekenissen op verscbillende niveaus van de
bi~narcbie: attnibuten, consequenties en waarden. Hij zal en vrede mee moeten bebben
dat bij niet voor iedere respondent, en soms ook niet voor de totale steekproef, kan
komen tot een volledige betekenisstnuctuur. Soms ontbreekt bet de konsument ann pro-
duktkennis, soms is de konsument niet in staat bet waandenniveau in te vullen of te ver-
woonden.
De onderzoeker moet niet geforceerd proberen om de verscbillende niveaus van de
betekenisstructuur te benoemen in termen van de concepten van de doe1-middelbi~rar-
cbie; bet is veel belangnijker de volgorde van de betekenissen goed vast te stellen. Wij
stelden reeds dat de concepten die in de doel-middelbi&ancbie worden gebruikt soms
lastig te banteren zijn: bet is vaak moeilijk om de overgang tussen de verscbillende
concepten, van attnibuten naan consequenties en van consequenties naan waarden, vast
te stellen. Heel vaak ovenlappen die betekenissen elkaar.
De onderzoeker dient zich daarbij te realiseren dat begnippen zoals luxe, kwaliteit,
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comfort en gezond voon de konsument, als gevolg van een leerproces gewonden zijn tot
abstracte attnibuten van een pnodukt; bet zijn de directe consequenties van een set pro-
duktattnibuten. Floe vaak zegt een konsument niet ‘dat is eengezond produkt’ of ~datis
een comfortabele stoel’?

De onderzoeker moet ook alert zijn op bonizontale nelaties tussen betekenissen: beteke-
nissen op betzelfde niveau, die steeds samenvallen, die slechts in bun onderlinge nelatie
kunnen wonden geinterpreteerd.
Voorts moet de ondenzoeker zicb realiseren dat en naast relaties tussen betekenissen van
laag naan boog in de bi~rarcbie, ook omgekeende relaties bestaan: luxe verpakking (abs-
tract attnibuut) dus boge pnijs (concreet attnibuut).

Bij 1PM wordt bij bet maken van de inboudsanalyse en bet construeren van de beteke-
nissructuur nog steeds gebnuikgemaakt van de papen-and-pencil-metbode. Wij onder-
kennen de nadelen biervan en zijn druk doende met bet ontwikkelen van een metbode
om de inboudsanalyse computer-assisted te laten venlopen, waardoon ook de mogelijk-
beid ontstaat om. statistiscbe analyses uit te voeren. In de litenatuun wonden wat dit laat-
ste betreft verscbillende mogelijkbeden geoppend; ecbten, uit diezelfde literatuur blijkt
dat tot nu toe niet veel voortgang is gemaakt.

4.5 De iniplementatie

Wij stelden needs dat de betekenisstructuren op zicbzelf nietszeggend zijn. De structu-
ren krijgen pas ~en pnaktYscbe betek~nis en daarmee bun waarde voor de marketeer.
wanneer de nesultaten in een breder kaden wonden geplaatst. Dat bredene kaden wordt
gedeeltelijk gegenereerd door bet onderzoek zelf; en is ecbtenmeer.
Welk kader bij de implementatie wordt gebanteerd is mede afhankelijk van bet acbter-
liggende doel van bet onderzoek: produktontwikkeling, ontwikkeling van een commu-
nicatie-strategieontwikkeling van een positionening van eewpiodukt-merkcombinatie,
enzovoont. - -

Wij zijn van mening dat de implementatie van ondenzoek dat_met bebulp van Betekenis
Structuur Analyse is uitgevoerd, bet beste kan gebeuren in nauwe samenspnaak tussen
marketeers en ondenzoekens. De ondenzoeken kan daanbij als adviseur fungeren, omdat
hij kan putten uit ervaringen die bij beeft opgedaan bij onderzoek in een groot aantal
verscbillende pnoduktvelden.

De implementatie kent in elk geval twee stappen:

• in gezamenlijk ovenleg vaststellen wat de betekenis is van de fijnmazige betekenis-
structuren die uit bet onderzoek resulteren: inu’elpretau’ie;

• met bebulp van dat inzicbt de structuun vertalen in abstracte strategiscbe termen, bet-
geen dan de basis is voor bet ontwikkelen van relevante strategie~n: implementatie.

Formele modellen voor de implementatie zijn nog nauwelijks ontwikkeld. Uitzonde-
ring: bet MECGAS-model(Means-End Cli~iiih Conceptualization of Advertising Strate-
gy, Reynolds and Cnaddock, 1988).
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Figuur 5. Inteipretatie en implementatie x’an betekenisstructuren vanuit een brede aptiek:facto-
ren die hetkansumentengedrag befnvtoeden.



Dat bij de interpretatie en implementatie van betekenisstructuren vanuit een brede
optiek gewerkt moet worden moge duideljjk worden uit bet model dat in figuur 5 is
weergegeven: een sterk vereenvoudigde weergave van factoren die bet konsumentenge-
drag beinvloeden.
De betekenisstnuctuur, de resuhante van perceptie, die uit bet ondenzoek nesuheert,
geeft ons slecbts een gedeeltelijk inzicbt in bet complexe gedrag van de konsument.
Bens te meerzal duidelijk zijn dat onderzoek met bebuip van Betekenis Structuun Ana-
lyse geen panacee is, geen wondenmiddel tegen alle (marketing-)kwalen.
Natuunlijk, op de juiste manien gebruikl is Betekenis Structuur Analyse een geweldig
onderzoeksinstrument, bet stelt de marketeer in staat om op een inzichtelijke, gestructu-
reerde manier inzicbt te knijgen in de samenbang tussen een aantal van de factonen die
invloed uitoeferien op bet gedrag van de konsument.
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7. Fen empirische en theoretische vergelijking
ussen vier brandmappingstechnieken

T.H.A. BIJMOLT EN S.O. KOORNSTRA’

SAMENVATI’ING

Een viertal brandmappingstechnieken, te weten: factoranalyse, discriminantanalyse, correspon-
dentie analyse en meerdimensionale schaaltechnieken, worden zowel theoretisch als empirisch
met elkaar vergeleken. Bovendien wordt ingegaan op de gevolgenvan aggregatie over de respon-
denten en de stabiliteit van de verschillende oplossingen. De theorie~n van de vier technieken
blijken sterk onderling te verschillen. Echter, de gevondenbrandmaps komen in hoge mate over-
een.

1. POSITIONEREN VAN EEN MERK

Het positioneren van een merk of een produkt is een belangrijk aspect van de marke-
ting strategie. Voor een marketing manager is kennis omtrent de positie van het merk
ten opzichte van andere merken essentieel. Om een optimale positie te bereiken is het
onder meer van belang te weten welke merken concurreren met het eigen merk en op
welke produkteigenschappen de respondenten hun percepties baseren. Indien men niet
tevreden is met de positie van het merk zal moeten worden nagegaan in hoeverre en
hoe de positionering kan worden veranderd. Op basis van de percepties van de respon-
denten kunnen de posities van de merken in een brandmap worden weergegeven. Er
zijn meerdere technieken beschikbaar waarrnee een dergelijke brandmap kan worden
verkregen. De vraag is nu in hoeverre de verschillende technieken op basis van databe-
stand een overeenkomstige brandmap genereren. Om deze vraag te beantwoorden wor-
den in dit onderzoek vier brandmappingstechnieken zowel empirisch als theoretisch
met elkaar vergeleken.
We veronderstellen dat een produkt kan worden beschreven als een verzameling van
attributen (Lancaster, 1971; Wierenga en Van Raaij, 1988). Bij het produkt auto’ kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan de attributen prijs, luxe en sportiviteit. Verder gaan
we er van uit dat elk merk te beschrijven is als een verzameling scores op deze attribu-
ten. In het voorbeeld, zou ~Mercedes’hoog kunnen scoren op de eerste twee attributen
en laag op het anribuut sportiviteit. Verschillen tussen merken ontstaan dus doordat

I. De auteurs danken de heerD. Bon voor het lezen van een eerdere versie van dit artikel.
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respondenten de merken anders percipi~ren wat betreft hun scores op een aantal attribu-
ten. Voor dit onderzoek is een steekproef (n = 800) van bierdrinkers ondervraagd
omtrent hun perceptie van biermerken. Aan elke respondent werden drie merken ter
beoordeling voorgelegd. Vervolgens werd hun gevraagd elk van de gekozen merken
afzonderlijk een score op een 5-puntsschaal te geven op aclittien attributen. Deze attn-
buten waren uit vooronderzoek gedestiHeerd. In het vervoig van dit onderzoek worden
de dnie maal dat ~n respondent een merk heeft beoordeelcb opgevat als drie verschil-
lende respondenten. Dit leidt tot een (800 x 3) respondenten x 18 attnibuten gegevens-
matrix.
In dit onderzoek nemen we een viertal technieken onder loep waarmee de aldus verkre-
gen gegevensmatrix zou kunnen worden geanalyseerd. Ditzijn achtereenvoigens: fac-
toranalyse (FA), discniminantanalyse (DA), correspondentTh analyse (CA) en meerdi-
mensionale schaaltechnieken (MDS). Ze_leiden alle vier tot een positionening van de
merken in een ruimtelijke figuur. De manier waarop deze figuur wordi verkregen yen-
schilt echter nogal tussen de vier technieken. We zullen nagaan in hoeverre de technie-
ken theoretisch van elkaar verschillen wat betreft het doel, de benodlgde invoer, het
algoritme en de beoordelingsmogelijkheden van de uitkomsten. Bovendien zijn de
technieken toegepast oFde hierboven beschreven gegevensmatrix. De vier brandmaps
die op dezewijze worden verkregen, zullen worden vergeleken.

2. AGGREGATIE OVERDE RESPONDENTEN

Zoals in de vorige s-ectie reeds is opgemerkt, bestaat het gegevenshestand in dit onder-
zoek uit 8UU t~spondenten die ieder dnie merken hebben beoordeeld opachttien attnibu-
ten. Doordat iedereen slechts_drie merken heeft beoordeeld, is het niet mogelijk een
individuele positionering van de markt te maken. Om toch tot een~positi6neriiig te
komen zal moeten worden geaggregeerd over de respondenten. Dit heeft echter twee
bezwaren.
Ten eerste zijn er in veel gevallen belangnijke verschillen tussen de individuele percep-
ties van de merken (Ritchie, 1974). De informatie die hierin is opgesloten, verdwijnt
door bet aggregeren over respondenten. ilet gaat er met name om in hoeverre de posi-
tionering di~ gebaseerd is op de geaggregeerde gegevens representatief is voor de mdi-
viduele respondenten. Anderson (I973~gaf al aan dat dit Thak niet het geval is. Het is
raadzaam na te gaan of er relevante sabgroepen aanwezig zijn in de gehele steekproef
van respondenten, die wat betreft hun percepties homogeen zijn. Ag~regatie over deze
subgroepen in plaats van over de gehele groep van respondenten geeft een meer waar-
heidsgetrouwe positionening en tevens de mogelijkheid respondenten te segmenteren
op basis van hun percepties. Bovendien_heeft aggregatie over respotidenten met sterk
vergelijkbarepercepties het voordeel dat de gevonden positionening stabieler en
betrouwbaarder is dan de individuele positioneringen (Day~, Deutscher en Ryans, 1976).
Ten tweede is het moment waarop moet worden geaggregeerd in dit onderzoek niet het
zelfde voor de vier brandmappingstechnieken. Bij CA enMDS wordt voor de analyse
geaggregeerci. Het ge~evensbestand bestaat bij CA uit eeii= lOx 18 matrix met in elke cel
de gemiddelde score van een merk op een attnibuut.~MDS gebruiktin eerste instantie
alleen de afgeleide afstanden tussen de merken als invoer. Dit is een lOxtO matrix
waaruit de informatie over de attnibuten en de respondenten is verdwenen. Maar in het
geval van DA en FA wordt niet vooraf geaggregeerd. Deze analyses worden uitgevoerd

118



op de gehele invoermatrix met 2400 rijen en 18 kolommen. Nadat deze analyses zijn
uitgevoerd, wordt het gemiddelde per merk berekend. Dc informatie in de invoer, in
casu de variantie die moet worden verklaard, is dus geringer in bet geval van CA en
MDS vergeleken met DA en FA. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het
interpreteren van de oplossingen en met name bij bet vergelijken van de percentages
verkinarde variantie. Het aggregeren na de analyse heeft bet voordeel dat de positione-
ring van een merk door een bepaalde respondent is te ach terhalen, zodat bet opsporen
van homogene groepen van respondenten eenvoudiger is.

3. FACTORANALYSE

Het primaire doel van factoranalyse is bet reduceren van een groot aantal variabelen tot
een klein aantal factoren, welke een lineaire combinatie van de variabelen zijn (Ste-
vens, 1986 en Tatsuoka, 1988). Dit moet zo gebeuren dat uie factoren zo veel mogelijk
van de informatie (in casu variantie) die Iigt opgeslagen in de variabelen bevatten. Het
percentage van de variantie dat wordt verklaard door de factoren, wordt gebruikt bij het
beoordelen van de uitkomsten van de analyse. Er zijn meerdere algoritmen beschikbaar
voor het uitvoeren van factoranalyse. Principale componentenanalyse wordt hiervan het
meest toegepast, mede doordat het standaard wordt gebruikt in statistische pakketten
als SPSS/PC. Het algoritme van principale componentenarialyse voert een eigen waar-
de decompositie uit op de correlatiematrix van de variabelen (in dit geval de attributen
van de produkten).
De onderzoeker zal zeif moeten kiezen hoeveel factoren bij opneemt in de oplossing.
Er zijn enkele vuistregels beschikbaar op basis waarvan hij een beslissing kan nemen.
Ten cerste, is bet gebruikelijk slechts die factoren mee te nemen die corresponderen
met een eigen waarde van de correlatiematrix tussen de variabelen die groter is dan
~n. Ten tweede kan worden gekeken of er een opvallend groot verval zit in de ver-
klaarde variantie van twee opeenvolgende factoren. Tenslotte kunnen de interpretatie-
mogelijkheden van de factoren en de achterliggende theorie aanleiding geven voor een
specifiek aantal factoren. Nadat de factoren zijn afgeleid, zouden ze direct kunnen wor-
den gebruikt. In de praktijk blijkt echter dat de factoren veelal niet eenvoudig zijn te
interpreteren. In veel gevallen is de eerste factor een algehele positieve factor, dat wil
zeggen bijna alle variabelen die iets zeggen over kwaliteit, prijs, goede smaak, etcetera,
correleren hoog met deze factor. Teneinde de oplossing beter interpreteerbaar te
maken, worden de factoren geroteerd. Het doel hiervan is een structuur te krijgen waar-
in elke variabele hoog correleert met slechts 6dn factor. De meest gebruikte rotatieme-
thode is de procedure genaamd VARIMAX. Vervolgens kan elke factor worden geTh-
terpreteerd aan de hand van de variabelen die een hoge correlatie (ook wel
factorlading) met de desbetreffende factor hebben. Tenslotte kunnen de gemiddelde
scores van elk merk op elke factor worden berekend, waarmee de merken als punten in
een ruimte kunnen worden weergegeven.
We hebben een principale componentenanalyse uitgevoerd en de oplossing tevens
geroteerd met de module FACTOR van SPSSIPC. De invoer bestaat uit een matrix van
2400 respondenten bij achttien attributen, zodat achteraf birinen elk merk moet worden
geaggregeerd. We kiezen voor de vier-factor oplossing, met name omdat deze vier fac-
toren een eigen waarde hebben die groter is dan ~dn.De ongeroteerde factoren verkia-
ren achtereenvolgens 33,1, 11,8, 7,4 en 5,6 procent van de variantie van de attributen.
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Gezamenlijk is dit 57,9 procePi, hetgeen ietwat aan de lage kant is. De eerste factor is
aanzienuijk belangrijker dan de overige. Veel attributen hebben een hoge lading op deze
factor. Dit maakt dat de factor moeilijk is te interpreteren, daarom wordt de oplossing
geroteerd met VARIMAX. Tabel I geeft de uitkomsten na rotatie van de factoren.

Tahel I. Uitkomsten van defacroranalyse.

verklaarde variantie attributen

4,13,7,1,10
8,6,3, 14,15
17,2
18, 12

interpr~taTie

kwaliteitsdimensie
premiumdimens~e
reclamedimensie
doordriokbaarhcid

De verklaarde variantie en de hoge factorladingen van de attributen zijn nu meergelijk-
matig verdeeld over de vier factoren. De interpretatie van de factoren kan worden
gedaan aandehand van tabel I. De volgende figuren, waarin de merken en de attribu-
ten zijn weer~egeven in de ruimte opgespannen door de factoren, verhogen echter het
inzicht. - —

In figuur 1 kan de eerste dimensie worden benoemd met behuip van de attributen 4, 7,
9 en 16 (kwaliteitsdimensie). De tweede dimensie is een premiumdimensie, met de
attributen 6, 8, 14 en 15. Tussen deze twee dimensie ligt nog een cluster van attributen.
Dit zijn de attiiibuten 1, 3, 10, 11 en 13 (hoge kwaliteit, met onderscheidende smaak).

Figuor I. Positionering van de merken verkregen metfactoranalyse:
factor I versusfactor 2.
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Figuur 2. Positionering van de merken verkregen met factoranalyse:
factor 3 t’ersusj=wtor4.

De factoren 3 en 4 zijn weergegeven in figuur 2. Factor 3 vormt een reclame-inspan-
ningsas (attributen 2 en 17) en factor 4 beschrijft de doordrinkbaarheid (attributen 12
en 18).
Merk C wordt duidelijk anders gepercipieerd dan de overige merken. De consumenten
zien het als een duur, exciusief bier met een onderscheidende smaak dat weinig aan
reclame doet. De merken B, D, G en I scoren Iaag op smaak en kwaliteit. Merk D en
merk I doen weinig aan reclame, merk B daarentegen scoort hoog op deze attributen.
De merken B en G zijn vrij gemakkelijk te drinken. De overige merken vertonen geen
onderscheidende smaak en kwaliteit (maar wel hoger gepercipieerd dan de hiervoor
beschreven groep merken), en staan behoudens merk A bekend om hun reclame.

4. DISCRIMINANTANALYSE

Discriminantanalyse (DA) is een multivariate analysetechniek, waarmee groepen van
subjecten van elkaar kunnen worden onderscheiden op basis van de scores van de sub-
jecten op een aantal variabelen (Stevens, 1986). Ten einde DA te gebruiken voor posi-
tioneringsanalyse worden de merken gedefinieerd als groepen en de respondenten als
subjecten. De steekproefgrootte moet minimaal twintig maal zo groot zijn als bet aantal
verkiarende variabelen. De indeling van de subjecten in groepen is de afhankelijke
variabele en deze groepsindeling moet vooraf worden gespecificeerd. Met behuip van
discriminant functies, welke lineaire combinaties van de variabelen zijn, wordt de
groepsindeling vervolgens verklaard. Deze discriminant functies worden zodanig here-
kend dat de tussen-groeps variantie gedeeld door de binnen-groeps variantie maximnal
is. De oplossing van dit probleem is, net als bij FA, een eigen waarde decompositie,
maar nu van een matrix waarin de tussen-groeps en binnen-groeps variantie op elkaar
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worden gedeeld in plaats van bij elkaar worden opgeteld (Huber en Holbrook, 1979).
Het bepalen van bet aantal te berekenen discriminant functies kan worden nagegaan
met behuip van de toetsingsgrootheid Wilks lambda. Deze toetsingsgrootheid geeft aan
of de binnen-groeps variantie klein genoeg is vergeleken met de totale variantie, dat wil
zeggen of de groepen voldoende te onderscheiden zijn. Eerst wordt een lambda bere-
kend en getoetst om te ontdekken of tiberhaupt enig onderscheid tussen de groepen te
maken is. Is dit het geval, dan wordt bet effect van de eerste functie weggehaald en
Wilks lambda behorende bij bet restant getoetst. Dit proces wordt herhaald totdat de
lambda niet significant is en er geen voldoende onderscheid meer te maken is. Het aan-
tal te genereren discriminant functies isgelijk aan het aantal malen dat dit proces is
dQorlopen en een significante lambda is gevonden.
Het interpreteren van de discriminant functies gebeurt veelal na rotatie van de functies,
bijvoorbeeld met VARIMAX (sectie 2. Factoranalyse). Er zijn twee mogelijkheden
waarop de functies kunnen worden geinterpreteerd: 1. aan de hand van de gestandaardi-
seerde co~ffici~nten van de variabelen in de functies, en 2. aan de hand van de correla-
ties tussen de functies en de variabelen. Het verdient de aanbeveling de Iaatste optie te
hanteren (Stevens, 1986). De correlaties zijn over het algemeen stabieler dan de gestan-
daardiseerde &o~ffici~nten. Deze laatste worden namelijk sterk beYnvloed door de cor-
relaties tussen de variabelen onderling. Bovendien zijn de correlaties tussen de functies
en de variabelen voor alle variabelen beschikbaar en niet alleen, zoals geldt voor de
gestandaardiseerde co~ffici~nten, voor de variabelen die zijn opgenomen in de functies.
Tenslotte kunnen de merken door middel van groepsgemiddelden op de functies en de
attributen met behuip van de correlaties tussen de variabelen en de functies worden
weergegeven in een ruimtelijke figuur, de_brandmap.
We voeren een stapsgewijze DA uit met de procedure DSCRIMINANT van SPSS/PC.
Hierbij moet de indeling van de 2400 respondenten over de tien merken worden ver-
klaard met behuip van de achttien attributen. Eerst kijken we naar bet aantal significan-
te lambda’s en bijbehorende functies. De eerste vier functies onderscheiden de merken
significant van elkaar, maar de vijfde functie doet dit niet meer. Het feit dat we maar
liefst vier significante functies vinden, komt doordat de steekproef dermate groot is dat
de elk klein beetje extra onderscheid tussen de merken als significant wordt aange-
merkt. De eigen waarden en de daaruit af te leiden percentages verklaarde variantie van
de vier functies zijn achtereenvolgens 0,36 (52,7 %), 0,24 (35,5 %), 0,04 (6,2 %) en
0,02 (2,8 %). We nemen slechts twee functies op in de analyse, omdat er een grote stap
is in bet percentage verklaarde variantie na de tweede functie en omdat met twee func-
ties voldoende, namelijk 88,2 procent, variantie kan worden verklaard. Deze twee func-
ties worden gebruikt om de merken te onderscheiden en zullen moeten worden geinter-
preteerd. In tabel 2 staan de correlaties tussen de functies en de variabelen en de
volgorde waarin de variabelen zijn geselecteerd.

De attributen 1, 3, 10, 173 en 16 wordenniet in de discrii7hinant functies opgenomen,
maar kunnen eventueel wel worden gebruikt bij de interpretatie van de positionering.
Het benoemen- van de functies is op basis van de correlaties in tabel 2 niet eenvoudig,
doordat de meeste attributen ongeveer even hoog correleren met beide functies. Inspec-
tie van figuur 3, wanrin de positionering door DA van de merken en de attributen wordt
weergegeven, is noodzakelijk.
In deze figuur kan een reclame-inspanningsdimensie worden onderscheiden die is
opgebouwd uit de attributen 2 en 17. De overige attributen correleren laag met de recla-
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Tahel 2. Uitkomsten van de discriminantanalyse.

attribuut geselecteerd in correlatie met correlatie met
stap functiel functie 2

17 1 0,65 0,61
6 2 0,41 0,53
7 3 0,22 0,37
18 4 0,50 0,22
2 5 0,52 0,64
4 6 0,14 0,44
5 7 0,14 0,55
II 8 0,23 0,43
14 9 0,09 0,38
12 10 0,28 0,03
15 11 0,37 0,32
9 12 0,03 0,32
8 13 0,08 0,50

0,22 0,45
3 0,18 0,52
10 0,17 0,50
13 0,17 0,49
16 0,06 0,40

Figuur 3. Positionering van de merken verkregen met discriminant-
analyse.
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me-inspanningsdimensie. Deze overige attributen zijn onder te verdelen in de volgende
dimensies: doordrinkbaarheid (attributen 12 en 18), kwaliteitsdimensie (altributen 4, 7,
9 en 16) enpvreixiiumdimensie (attribute&3~ 5, 6, 8, 10, 11, 13 en 15)
Merk C w6i~fUgezien als buitenbeentje in de markt. Het merk maakCweinig reclame,
maar heeft eeifonderscheidende smaak en is weinig doordrinkbaar. De merken A en E
worden gezien als van goede kwaliteit en smaak. De merken F H en J verschillen van
de vorige merken door een hoge score op de reclamedimensie. De merken B. D, G en I
zijn duidelijk eenvoudiger en minder van_smaak. B en G scoren hoog pp drinkbaarheid
en D en I zijn (iberhaupt niet bekend om hun reclame.

5. CORRESPONDENTIEANALYSE

Correspond7entieanalyse (CA) is een mult[variate anal~sete~hhiek waarmee verbanden
tussen de rijen en kolommen van een kruistabel grafisch kunnen worden weergegeven
in een ruimte van lage dimensionaliteit, In deze sectie behandelen we de theorie van
CA beknopt, voor een meer gedetailleerde uitleg van de theorie en de toepassingsmo-
gelijkheden wordt verwezen naar Sikkel (1981) en Greenacre (1984). Veelal staat in
elke cel van de invoermatrix van CA een frequentie of eeit gemiddelde score van de
betreffende rij-kolom combinatie. In de ruimte afgeleid door CA worden zowel de rijen
als de kolommen gerepresenteerd door punten in de ruimte. Naarmate de scores van
twee rijen op alle kolommen meer overeenkomen, liggen de twee punten die behoren
bij de desbetreffende rijen dichter bij elkaar (en evenzo voor de koloramen). De inter-
pretatiemogelijkheden van afstanden tussen rijpunten en kolompunten is minder duide-
lijk. Hierbij zijn twee scholen die het al dan niet aanvaardbaar vinden dat ook deze
afstanden direct kunnen worden vergeleken (Carroll, Green en Schaffer, 1986 en 1987
versus Greenacre, 1989). Wij gebruiken in dit onderzoek de benaderIng van Carroll,
Green en Sdhaffer, omdat het in dit onderzoek uitermate van belang is dat de afstanden
tussen rijen (n~rken) en kolommen (altributen) eenvoudigiunnen worden geinterpre-
teerd.
Het algoritme van CA start met een krui~tabel met frequ~ties of andere getallen die
een score behorende bij de rij-kolom combinatie aangeven. Deze tabel wordt zodanig
geschaald dat de elementen van de gehele label optellen tot den. Vervolgens wordt dcxc
matrix gecentreerd door elke cel te corrigeren voor het rijtotaal en het kolomtotaal. Uit-
eindelijk wordteen singiiliere waarde decompositie uitgev&erd. De co&dinaten van de
rijpunten worden afgeleid van de linker vectoren en de codrdinaten van de kolompun-
ten van de rechter vectoren. De algoritmen van de beide bovengenoemde benaderingen
verschillen met name in de manier waarop deze laatste stap wordt gedaan (Carroll,
Green en Schaffer, 1987).
Het doel van CA is het vinden van een ruimte van lage dimensionaliteit, waarmee het
overgrote deel van de variantie in de oorspronkelijk kruistabel kan worden verklaard.
De totale te verklaren variantie is gelijk aan de som van de singuliere waarden. Elke
dimensie verklaart een percentage variantie dat gelijk is aan de bijbehorende singuliere
waarde gedeeld door de som van de singuliere waarden. Naarmate cen punt verder weg
ligt van het centrum van de ruimle, draagt het meer bij aan de verklaring van de samen-
hang tussen de rijen en de kolommen.
Ret algoritme van Carroll, Green eiY Schafer is opgenomen in PC-MDS onder de naam
CORRESP (Bijmolt, Rosbergen en Vriens, 1992). Dit programma is t6egepast op cen
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I Ox 18 matrix met in iedere cel de gemiddelde score van een merk op een attribuut.
Tabel 3 geeft de verklaarde varianties per dimensie.

Tahel 3. Uitkomsten van de correspondentieanalyse.

dimensie verklaarde
variantie

cumulatief
verklaarde variantie

75,1% 75,1%
2 20,6% 95,7%

De eerste dimensie heeft een zeer hoge verkiarende waarde. De 95,7 procent variantie
die wordt verklaard door de twee dimensies samen, is ruim voldoende. Het interprete-
ren van de positionering wordt gedaan aan de hand van figuur 4.
De posities van de achttien attributen is zodanig dat bet inzichtelijker is de kwadranten
in plaats van de dimensies te benoemen. Het eerste kwadrant, rechtsboven in figuur 4,
bevat de attributen 2 en 17, die beide ver van het centrum van de figuur liggen. Recla-
me is dus een belangrijk aspect in de perceptie van de consumenten. De biermerken in
het eerste kwadrant scoren hoog op reclame. Ook de attributen 3, 8, 10 en 13 liggen
relatief ver van de oorsprong. Deze attributen maken dat het tweede kwadrant kan wor-
den benoemd als premiumness. Het derde kwadrant kan worden geinterpreteerd met
behulp van de attributen 6, 11 en 15. De biermerken die in deze linkeronderhoek van

Fignur 4. Positionering tan de merken verkregen met correspondentie-
analyse.
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figuur 4 worden gepositioneerd, zijn onderscheidend van smaak. Het vierde kwadrant
is het minst positief. De attributen 7, 12 &ii 18 geven aan diii de biermerken in dit kwa-
drant op doordrinkbaarheid hoog scoren en een slappe smaak hebben.
De merken B, F, H en J liggen inhet eerste kwadrant en relatief dicht bij de attributen 2
en 17. Ze worden dus gezien a[s merken_die veel en goede reclame m~iken. The merken
A en F scoren relatief iets hoger op de premiumdimensie en minder op reclame. Merk
C wordt duidelijk onderscheiden op smaak. De merken D, G en I liggen in het vierde
kwadrant en zijn minder goed van smaak maar wel gemakkelijk te drinken.

6. MEERDIMENSIONALE SCHAALTECHNIEKEN

De term meerdimensiowale schaaltechnieken (MDS) staat voor een verzameling van
modellen waarmee stimuli (in dit onderLoek merken) op basis van gelijkenis- of prefe-
rentiegegevens_kunnen_worden weerge~even in een geometrische_ruimte. In het
bestand van dit onderzoek zijn geen preferentiegegevens beschikbaar, zodat in het res-
terende deel van deze sectie alleen MDS van gelijkenisgegevens wordt behandeld. De
stimuli worden in een ruimte van lage dirnensionaliteit weergegeven en wet zodanig
dat de afstanden tussen de stimuli zo goed mogelijk overe~nkomen met de gelijkenis-
gegevens (of eventueel onge1~jkheidsgegevens). De benodigde vergelijkingen tussen
merken kunnen zowel direct, bijvoorbeeid door middel van paarsgewijze vergelijking
van merken, als indirect, door een maat van gelijkenis tussen score-profielen van mer-
ken, worden gevraagd aan de respondenten. In dit onderzoek wordt de tweede methode
gehanteerd. De consumenten geven een aantal merken scores op achttien attributen.
Vervolgensworden de gemiddelde scor~jper merk op ieder attribuut_berekend. Ten-
slotte berekenen we een maatstafvoor de 6vereenkomst, welke is afgeleid van de corre-
latie, tussen elk paar van merken op basis van deze achttien gemiddelde scores op de
altributen. In deze secties geven we slecht~ een kort overzicht van de uiiogelijkheden en
beperkingen van MDS, voor uitvoeriger behandeling van de theorie van MDS wordt
verwezen naar Coxon (1982), Davison ([983) of Green, Caffnone enSThith (1989).
Afhankelijk van het meetniveau van de gelijkenisgegevens kan de onderzoeker metri-
sche of niet-m~trische MDS gebruiken. Metrische MDS veronderstelt dat de invoerge-
gevens ten minste interval geschaald zijn. Het metrische algoritme berekent langs ana-
lytische weg, wederom met eigen waarde decompositi~7de positionering van de
stimuli. Niet-metrische MDS, daarentegen, kan worden geWruikt indien de invoergege-
vens van lager schalingsniveau zijn. De uitvoer van niet-m&trische MDS is echter. net
als bij de metrische variant, een metrische ruimte. Niet-metrische MDS gaat iteratief te
werk. Nadat een initi~le positie is gevonden, worden de merken zodanig verschoven
dat de volgorde in de grootte van afstanden tussen merken_steeds beter overeenkomen
met de ordinale invoergegevens. Dit gebeurt in een aantal_stappen. waarin een afwij-
kingsmaatstaf genaamd stress wordt geminimaliseerd. VooLdeze stressmaatstaf beslaan
twee formules, genaamd stressformule I en 2. Over het algemeen resulteren de ver-
schillende stressformules in sterk vergelijkbare positioneringen. Echter de waarde van
stressformule I is over het algemeen twee tot drie maal zo klein dan die van stressfor-
mule 2 vootdezelfde positionering.Het is moeilijk aan te geven wanneer de gevonden
stress laag genoeg is. Destress hangt namelijk mede af van het aantaf stimuli, het aan-
tal dimensies, het gebruikte MDS-algoritrne en de gebruikte stressformule. Alleen posi-
tioneringen die wat betreft deze factoren overeenkomen mogen aan de hand van de
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stresswaarde worden vergeleken. De positionering met de laagste stresswaarde komt
dan het meest overeen met de invoergegevens. Het interpreteren van de dimensies kan
worden gedaan door het inbrengen van de attributen in de positionering. Dit kan de
onderzoeker doen met het programma PROFIT.
In dit onderzoek worden gelijkenisgegevens over biermerken afgeleid van de scores
van de merken op achttien attributen. De matrix met de aldus verkregen gelijkenissen
wordt geanalyseerd met niet-metrische MDS. We gebruiken de modules KYST en
PROFIT van het pakket PC-MDS (Bijmolt, Rosbergen en Vriens, 1992). Voor de den-
dimensionale oplossing is de waarde Stressformule I gelijk aan 0,117 en voor de twee-
dimensionale oplossing 0,0 13. Dit is zeer laag, hetgeen wil zeggen dat de gelijkenissen
tussen de biermerken vrijwel perfect kunnen worden weergegeven in een tweedimen-
sionale positionering, welke is te zien in figuur 5.
De attributen zijn in de positionering gebracht door middel van lineaire regressie met
PROFIT. Alle attributen kunnen goed worden weergegeven in de ruimte met de mer-
ken. Attribuut 9 past nog het minst goed in de positionering (R = 0,84). De attributen
vallen mm of meer uiteen in vier assen, die onderling vrij sterk correleren. De volgende
assen kunnen worden onderscheiden: doordrinkbaarheid (attributen 12 en 18 versus
15), kwaliteit (attributen 1, 3,4, 6, 10, 11 en 13 versus attribuut 7), premium (attributen
5, 8, 9, 14 en 16) en reclame-inspanning (attributen 2 en 17).
Merk C is duidelijk anders dan de overige biermerken. Het is van onderscheidend van
smaak en van goede kwaliteit. De merken A en E hebben een goede smaak en hebben
een bovendien een premiumimago. De merken B, F, H en J scoren relatief hoog op
reclame en zijn makkelijk te drinken. De merken D, G en I hebben een slechte smaak
en zijn van slechte kwaliteit.

Figuur 5. Positionering van de merken verkregen met n2eerdimensionale
schoaltechnieken.
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7. THEORETISCHE VERGELIJKING TUSSEN DE METHODEN

In de voorgaande secties is kort ingegaan_op de theorie van de brandmappingstechnie-
ken. Hier zullen we de overeenkomsten en met name de verschillen tussen de technie-
ken bespreken. We gaan achtereenvolgens in op het doe], de benodigde invoer, het
algoritme en de beoordelingsmogelijkheden van de uitkomsten van de vier technieken.
De vergelijking wordt samengevat in tabel 4.

Tahel 4. Vergel(jking tnssen de tier hrandmappingstechnieken. -

factoranalyse discriminant
analyse

correspondentie
analyse

meerdimensionale
schaaltechnieken

dod - een groot
aantal
attributen
vervangen
door een Klein
aantal
factoren

merkenvan
elkaar
scheidenmet
behuip van
functies½n
de attributen

relatie van de
merken en de
attributen
weergegeven
in een klein
aantal
dimensies

relatie tussen
merken
weergeven in
een klein
aantal
dimensies

gegevens 100
scores op
attributen

meerdere
scores van
merken op
attributen

kruistabel met
scores van
merken op
attributen.

gelijkenisgege
vens tussen
merken en
scores van
merken op
attributen

aggregatie - 7nade analyse na de analyse voor de analyse voor de analyse

oplossing attributen en
merken in een
ruimte

attributen en
merken in een
ruimte

attributen en
merken in een
ruimte

attributen en
merken in een
tuimte

maatstaven percentage
voor fit en <Verklaarde
interpretatie variantie,

attribuut-
factor
correlaties

verklaardc
variantie,
attribuut-
functie
correlatLes

verklaarde
variantteyan
de merkenen
de attributen

stresswaarden,
attribuut
dimensie
correlatie

empirisehe vierdimensies
toepassing lage

verklaarde
variantie

twee
dimensies.
veel
verklaarde
variantie

twee -
dimensies
zeer veel
verklaarde
variantie

twee
dimensies, zeer
lage
strcsswaarde

Het doel van A is het reduceren van het aantal attributen naar een_klein aantal facto-
ren. De nadruk bij FA ligt op de attributen. DA discrimineert de merken zo goed moge-
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lijk op basis van hun scores op de attributen. Dit komt vrij goed overeen met het doel
van positioneren. De samenhang tussen de merken en de attributen wordt gebruikt door
CA. In de positionering zijn dus de posities van zowel de merken als die van de attribu-
ten optimaal. MDS daarentegen poogt alleen de relaties tussen de merken te achterha-
len. The attributen komen pas in een tweede fase aan bod.
leder van de vier technieken kan worden uitgevoerd op een gegeveasbestand dat verge-
lijkbaar is met het bestand dat in dit onderzoek gebruikt is, dat wil zeggen attribuutsco-
res van merken gegeven door respondenten. De benodigde steekproef van respondenten
is echter kleiner voor CA en MDS dan voor FA en DA. Bovendien moeten de attribu-
ten voor FA en DA in principe van minimaal interval schalingsniveau zijn. CA en
MDS kunnen ook worden uitgevoerd op ordinate gegevens. De technieken worden in
dit onderzoek zodanig gehanteerd dat CA en MDS geaggregeerde gegevens en FA en
DA niet geaggregeerde gegevens vereisen.
De wiskundige berekeningen van FA (principale componentenanalyse), DA, CA en
metrische MDS komen sterk overeen. in al deze gevallen wordt een eigen waarde
decompositie of een singuliere waarde decompositie uitgevoerd. De matrix waarop dit
gebeurt, verschilt echter tussen de technieken. FA past eigen waarde decompositie toe
op de correlatiematrix van de attributen. De techniek DA maximaliseert de tussen-
groeps variantie gedeeld door de totale variantie middels een eigen waarde decomposi-
tie van de matrix die deze waarden bevat. CA neemt zowel de rijen als de kolommen in
de optimalisatie mee en voert een singuliere waarde decompositie uit. Metrische MDS
analyseert de relaties tussen de merken. Niet-metrische MDS wijkt sterk af van de ove-
rige technieken. Deze techniek is de enige die niet analytisch maar iteratief tot een
oplossing komt. Hierdoor bestaat de kans dat niet-metrische MDS suboptimale oplos-
singen bereikt.
De interpretatie van de factoren of de functies in FA, respectievelijk DA wordt veelal
gedaan aan de hand van de correlaties tussen de factoren of functies en de attributen.
Bij beide technieken kan de gehele oplossing worden beoordeeld met het percentage
verklaarde variantie. Qok CA geeft aan welk percentage van de variantie wordt ver-
klaard. Hierbij gaat het echter om een percentage van een deel van de totale variantie,
namelijk de variantie na aggregatie over respondenten. MDS kan worden beoordeeld
aan de hand van de gevonden stresswaarde. Vervolgens kunnen de dimensies worden
benoemd met behulp van de attributen. The posities van de attributen in de brandmap
worden middels een extra procedure verkregen.

8. EMPIRLSCFIE VERGELIJKING TUSSEN ThE METHODEN

Ook zonder het gebruik van aanvullende analyses valt te zien dat de relatieve positione-
ringen van de merken vrijwel identiek zijn voor alle technieken. Dit feit kan als positief
worden beschouwd indien men bedenkt wat de effecten en oorzaken zouden kunnen
zijn van grote verschillen tussen de vier positioneringen. hit dit onderzoek blijkt dat
analyse van dezelfde gegevens met verschillende brandmappingstechnieken tot sterk
vergelijkbare antwoorden leidt.
Ook de onderliggende dimensies die worden gevonden, verschillen niet in sterke mate
tussen de technieken. FA heeft echter duidelijk het nadeel dat het meer dimensies nodig
heeft om de informatie te representeren in een ruimtelijke figuur. Een aantal attribuut-
t’actoren correleren bij FA nauwelijks, maar daarentegen bij de andere technieken vrij
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sterk. De tweedimensionale representatie is wat dit betreft realistischer en bovendien
natuurlijk eenvoudiger weer te geven in een figuur.

9. STABILITEITVAN DE OPLOSSINGEN

In de voorgaande secties is met verschillende technieken een aantal positioneringen
gemaakt. Dit g~beurde op basis van hetzelfde gegevensbestand, nameljik de scores van
lien merken op achttien attributen gegeven door 2400 respondenten. Len marktonder-
zoeker moet, voordat hij toekomt aan de hierboven beschreven analyses, een groot aan-
tal keuzes maken (Dillon, Frederick en Tangpanichdee, 1985), onder meer ten aanzien
van de merken, de attributen en het aantal respondenten. De keuzes zijn vrij subjectief,
en de vraag is dan ook in hoeverre ze de uitkomsten van de positioneringsanalyse ben-
vloeden. In deze sectie proberen we na te gaan in welke mate de positioneringen veran-
deren indien de invoer verandert. Hiertoe hebben we de volgende vijf altematieve
gegevensbestanden gecrederd:
A. ~egevensbestand zonder merk C,
B. gegevensbestand zonder de attributen 2 en 17,
C. gegevensbd~iandzonder de attributen_1, 3, 10, en 13,
D. gegevensbestand met slechts 200 respondenten,
E. gegevenshestand met slechts 400 respohdenten. -— -

Op deze vijf gegevensbestanden hebben we de vierIn~andThapf4hgstechnieken toege-
past. De aldus verkregen positioneringen worden vergeleken met de oorspronkelijke
positioneringmet behulp van procrustesanalyse (Ten Berg, 1977 of Peay, 1988). Met
procrustesanalyse kunnen twee ruimtelijke figuren zodanig worden_geroteerd dat ze
maximaal met elkaar overeenkomen. We gebruiken de module FMATCH van PC-
MDS 5.1 voor het uitvoeren van deze analyse. Deze module is gebaseerd op de theorie
die beschreven staat in Cliff (1966). EMATCH geeft onder andere een maat voor de
overeenkomst tussen de beide ruimtelijke figuren. Indien de figuren zodanig te roteren
zijn dat ze identiek worden, is deze maat gelijk aan I. Naar mate de positioneringen
minder op elkaar lijken wordt de maat kleiner (vergelijkbaar met de R2 in regressieana-
lyse). In tabel 5 worden de resultaten van de procrustesanalyse samengevat aan de hand
van deze overeenkomstmaat.

Tahel 5. Uilkomsen van dc procrustesanalyse.
— ~ — - t-. -. a

positioneringstechnieken Invoerv~ri~nten

A B C D B

factoranalyse 1.00 0.94 t.00 - 0.88 0.94

disc riminantalialyse 1.00 0.95 0.99 0.92 _ 0.96

correspondenticanalyse 0.97 0.93 1.00 0.94 0.97
meerdimensionaic
schaaltechniekcn 1.00 0.94 1 00 0 81 0.99
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Ad A) Analyse van het gegevensbestand zonder merk C.
Een marktonderzoeker moet bepalen hoeveel en welke concurrerende merken moeten
worden meegenomen in de positioneringsanalyse van een markt. In de voorgaande sec-
ties is de biermarkt gedefinieerd aan de hand van tien merken. De positionering geeft
echter aan dat den merk, namelijk merk C, duidelijk anders wordt gepercipieerd dan de
overige merken. De vraag is nu of de relatieve positie van de overige negen merken
sterk verandert indien de onderzoeker de positioneringsanalyse opnieuw uitvoert maar
nu zonder merk C. Uit tabel 5 blijkt dat de positionering gegenereerd door elk van de
technieken niet of nauwelijks verandert. Het al dan niet optiemen van het enigszins
afwijkende merk C maakt dus vrijwel niets uit voor de relatieve positionering van de
rest van de markt.

Ad B) Analyse van het gegevensbestand zone/er de attributen 2 en 17.
De positionering van de merken kan alleen informatie bevatten over attributen die door
de marktonderzoeker zijn opgenomen. Daarom is bet esseritieel een zodanige verzame-
ling van attributen aan de consumenten voor te leggen dat naar alle belangrijke aspec-
ten van bet produkt wordt gevraagd. We verwachten dan ook dat, indien alle attributen
omtrent een specifiek aspect van bet produkt worden verwijderd uit het invoerbestand,
de positionering van de merken sterk verandert. De attributen 2 en 17 zijn in de vier
positioneringen erg belangrijk; ze vormen namelijk gezamenlijk de reclame-dimensie.
Voor de invoervariant B zijn deze attributen niet meegenomen in de analyse. Gezien de
hoge overeenkomstmaatstaven in kolom B van tabel 5, lijkt bet erop dat dit weglaten
van de twee attributen vrijwel geen effect heeft op de relatieve positioneringen van de
merken. Dit komt niet overeen met onze verwachtingen.

Ad C) Analyse van het gegevenshestand zonder de attuihuten 1,3, 10, en 13.
De attributen 1, 3, 10 en 13 correleren onderling vrij sterk. Alle vier beschrijven ze een
deel van bet aspect specialiteit en goede kwaliteit van een merk. In de positionering van
FA, CA en MDS vormen deze attributen tezamen een dimensie, maar in de oplossing
van DA worden de attributen niet geselecteerd. Dit Iaatste is een indicatie dat de vier
attributen zouden mogen worden weggelaten. Uit tabel 5 valt af te lezen dat de infor-
matie die is ingesloten in de attributen 1, 3, 10 en 13 inderdaad niet essentieel is. De
positionering blijft namelijk vrijwel identiek bij elk van de technieken.
Mogen we nu concluderen dat de keuze van de attributen er vrijwel geen invloed heeft
op de positionering? De voorgaande analyses van de twee invoervarianten suggereren
van wet. De verklaring voor de geringe veranderingen Iigt in het feit dat de informatie
van de verwijderde attributen grotendeels is ingesloten in bet restant van de verzame-
ling attributen. De attributen omtrent zaken als smaak, kwaliteit, reclame en specialiteit
correleren dermate hoog dat een aantal van deze attributen kan worden weggelaten zon-
der dat de positionering wezenlijk verandert. Het niet optiemen van deze attributen in
de vragenlijst heeft echter als nadeel dat ze daardoor ook niet kunnen worden gebruikt
in andere analyses, waar ze wel van belang kunnen zijn.
Uit een ander gegevetisbestand is een score van ieder mark op een ander attribuut
beschikbaar. Dit nieuwe attribuut is vrijwel ongecorreleerd met de oorspronkelijke
achttien altributen. We voegen dit attribuut toe aan bet geaggregeerde invoerbestand.
Er kunnen alleen brandmappingstechnieken worden toegepast die vooraf geaggregeer-
de invoervereisen; dit zijn CA en MUS. De overeenkomstmaatstaven die worden gege-
yen in de uitvoer van FMATCH zijn voor CA en MDS respectievelijk 0,42 en 0,54. De
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positioneribg~fl zijn dus aanzienlijk veranderd. Dat kan worden geillustreerd met
behulp van figuur 6, waarin beide positiofleringen van CA zijn weergegeven.
We concluderen dat het niet noodz&kel~jk is ten behoeve van brandmapping veel attn-
buten op te nemen die ongeveer hetzelfde aspect van he produkt beschnijven. Het is
daarentegen wel raadzaam na te gaan welke aspecten in de verzameling attributen moe-
ten worden opgenomen. met name wat betreft de aspecten die niet ~t&rksalinenhangen
met andere aspecten van het produkt. De marktonderzoeker zal een beslissing moeten
nemen of hij deze aspecten, die de bratidmap zeer sterk kunnen beYnvloeden, opneemt
of weglaat. --

AdD) Analyse van het gegevenshestand met s/eu/its 200 respondenten.
Dc steekproefgrootte van 2400 respondenten is aanzienlijk groter dan theoretisch ver-
eist is voor de vier brandmappingstechnieken. Met behulp van de invoervarianten D en
E onderzoeken we of een reductie in bet aantal respondenten gevolgen heeft voor de
gevonden positionening~n. Uit tabel 5 blijkt dat de analyse van 200 willekeurig geselec-
teerde respondenten in plaats van 2400 respondenten een position~?ing oplevert die
enigszins gewijzigd is ten opzichte van die in de voorgaande secties. Voor FA, DA en
CA zijn de versehillen gering. maar in het geval van MDS iets groter.

Ac/F) Analy&e van het gegevenshestand met s/eu/its 400 respondenten.
Voor ieder van de vier positioneringen geldt dat indien we een steekproefgrootte van
400 in plaats van 200 respondenten hanteren, het verschil met de oorspronkelijke posi-
tioneringen ~eringer wotdt. Alle positiooeringen zijn nu vrijwel identiek aan die op
basis van 2400 respondenten. We concluderen hieruit, dat de ste~kproefgrootte van
2400 respondenten aanzienlijk kan worden verlaagd zonder dat de gevonden positione-
ring substanticel verandert. Dit heeft echter bet nadeel dat de gehele steekproef niet

D

G

E

A

Figuar 6. 1’ergelijking van Tu~ee positioneriagewvan de nierken
verkregen tact correspondentieanalyse.
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meer is op te splitsen in subgroepen op basis van gebruikskenmerken en socio-demo-
grafische variabelen. Analyse van subgroepen is in vele gevallen zinvol en gezien de
resultaten van de bovenstaande analyse ook mogelijk.

10. CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN

Het is moeilijk aan te geven welke techniek bet best kan worden gebruikt. Geen van de
positineringstechnieken domineert op alle fronten. Het doel van CA, en in mindere
mate ook van DA, komt het sterkst overeen met bet positioneren van merken op basis
van attributen. MDS Iegt de nadruk op de merken en FA de nadruk op de attributen.
DA en FA vereisen een grotere steekproef dan CA en MDS. In geval van CA en MDS
wordt echter een deel van de informatie vooraf weggemiddeld, doordat er wordt geag-
gregeerd over de respondenten. De verschilLen in algoritmen en beoordelingsmogelijk-
heden van de uitkomsten zijn niet zodanig dat er een voorkeur is voor een bepaalde
techniek. De empirische uitkomsten verschillen slechts in zeer geringe mate tussen de
vier brandmappingstechnieken. Vooral de posities van de merken vari~ren nauwelijks.
Vermeldenswaardig is bet feit dat FA een vierdimensionale representatie gebruikt en de
overige drie technieken slechts een tweedimensionale. Uit sectie 7 blijkt, dat ook de
stabiliteit van de positioneringen niet sterk verschilt tussen de technieken. Indien de
marktonderzoeker bereid is bet nadeel van vooraf aggregeren te aanvaarden, kan hij het
beste CA gebruiken voor bet positioneren van merken op basis van scores op attributen
gegeven door de respondenten. De voordelen van CA zijn echter dermate gering dat
factoren als ervaring met, kennis van en bescbikbaarheid van een bepaalde techniek een
doorsiaggevende rol kan spelen bij een keuze tussen de brandmappingstechnieken.
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8. SMART een diagnose-instrument voor de
kwaliteit van dienstverlening

D. SIKKEL

SAMENVA7FI7ING

SMART is een techniek om de kwaliteit van dienstverlening te nieten en die punten op te sporen,
waarop de dienstverlening met hoogste prioriteit moet worden verbeterd. De techniek lijkt opper-
vlakkig gezien op conjunct meten: ook bier moeten respondenten afwegingen maken. Het onder-
liggende model is echtergeheel anders en gebaseerd op een hierarchische prioriteitsstructuur van
consumenten. De techniek heeft vele toepassingsmogelijkheden: het stellen van diagnoses, het
uitvoeren van sterkte-zwakte analyses in vergelijking met concurrenten, simulatie in hypotheti-
sche situaties en de functie van expert systeem bij (continue) registratie van tevredenheid van
kianten. SMART kan in vele takken van dienstverlening worden toegepast, bijvoorbeeld bij zie-
kenhuizen, openbaarvervoer, overheidsdiensten, banken, verzekeringsmaatschappijen, grootwin-
kelbedrijven, bezinepomphouders, logistieke bedrijven, enzovoorts.

1. INLEIDING

Het onderzoek naar de kwaliteit van de produkten van dienstverlenende bedrijven is de
afgelopen jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Dit vloeit natuurlijk voort uit het feit
dat de westerse samenleving zich van een agrarische maatschappij via een maatschap-
pij met een voornamelijk industrieel karakter heeft ontwikkeld naar een samenleving
waarin diensten belangrijke produkten geworden zijn. Banken, verzekeringsmaatschap-
pijen, openbaar vervoer bedrijven, oliemaatschappijen, autobedrijven, apothekers, goe-
derenvervoer bedrijven en supermarkten worden door de consument niet alleen beoor-
deeld op welke produkten ze aanbieden, maar ook op de wzjze waarop deze produkten
worden aangeboden. Onderzoek naar de wijze waarop de dienstverlening in de ogen
van de consument optimaal verloopt is daarom zeer relevant. Ongelukkigerwijs is dit
onderzoek ook moeilijk: het standaardrepertoire van traditionele methoden binnen het
commerci~le marktonderzoek is hiervoor sLecht toegerust.

Inhoudelijk richt marktonderzoek op het gebied van kwaliteit van dienstverlening zich
vaak op de kloof tussen wat bedrijven doen en wat een kiant wil. De basisvraag is wat
een bedrijf zou moeten doen om een betere aansluiting te krijgen bij de wensen van de
kiant. In Zeithami e.a. (1990) wordt bet verschil tussen de wensen van de kiant en de
dienstverlening van een bedrijf in een aantal deelgebieden uiteengerafeld:

1. de kloof tussen de ideeen van het management over de wensen van klanten en de
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werkelijke wensen; het management kan, a! dan niet door onwetendheid of bedrijfs-
blindheid, een verkeerd beeld hebben van hoe kianten beliandeld wTf1~n worden.

2. de kloof tussen de standaards binnen het bedrijf en de idee~n van het management
over de wensen van kianten; het kan moeilijk zijn een algemeen gevoel over de te
leveren kwaliteit om te zetten in concrete richtlijnen; dli ~snodigom op een effectie-
ye manier kwaliteit te kunnen bewaken.

3. de kloof tussen standaards lainnen het bedrijf en de feitelijke dienstverlening; binnen
het bedrijf kunnen wel voorschriften bestaan, maar als die niet loyaal worden uitge-
voerd zijn ze niet effectief; de oorzaken hiervan kunnen velerlei zijn: rolconflicten,
de verkeerde man op de verkeerde plaats, gebrekkige technologie, slecht teamwork,
enzovoorts._

4. de kloof tussen de externe communicatie van het bedrijf en de feitelijlw dienstverle-
ning, zoals te veel beloven of de verkeerde dingen beloven.

5. de kloof tussen de door de klant verwachte dienstverlening en de gepercipleerde
dienstverlening.

Door aan de kianten te vragen in welk opzicht verschillende aspekten van dienstverle-
ning aan hun verwachtingen tegemoet komen kunnen uitspraken worden gedaan in
hoeverre sommige van de hierboven genoemde kioven een rol spelen en hoe manage-
ment en personeel te werk kunnen gaan om ze te verkleinen~ De mani& waarop respon-
denten hierover ondervraagd worden speelt echter we! een kritieke rol bij de implemen-
tatiemoge1jj~heden.

2. BESTAANDE METHODEN

Voordat de SMART methode zeif wordt besproken, wordt eerst een kort overzicht
gegeven van de mogelijkheden en tekortkomingen van bestaande methoden zoals die
traditioneel in het commerci~Ie marktofid~rzoek worden ~bruikt. Daarbij gaan we uit
van een bedrijfsmanagement dat zich de vraag stelt: op welk niveaii van dienstverle-
ning bevindt ons bedrijf zich nu en op welke wijze zou dit moeten veranderen? Om
deze vraag IC beantwoorden zijn onder andere de volgende methoden inomloop:

a. Laat respondenten rapportcijfers geven aan de versehillende aspecten van dienstver-
lening. Verbeter die aspecten die gemiddeld een onvoldoende krijgen.

b. Als a, maar vraag ook naar de belangrijkheid van de aspecten. Veibeter die aspecten
die een gemiddelde lage waardering hebben en een hogebetangrijkheid.

c. Als a, maar vraag ook een overall-waardering van het bedrijf. Verbeter die aspecten
die hoog correleren of hoge regressie-coefficienten hebben met de overall-waarde-
ring.

d. Vraag de respondenten direct naar debelangrijkste problemen c.q. zaken die verbe-
terd zouden moeten worden.

e, Voer een conjuncte analyse uit op aspecten van dienstverlening ofn op die manier
aan nutswaarden voor de verschillende aspecten te komen.

f. Voer een beperkt aantal kwa!itatieve interviews uit ombij de respondenten al!e ach-
terliggende beoordelingscriteria en evaluaties boven waler te halen.

Deze lijstis ~errevan uitputtend, maar geeft wel een beeld van de basisidce~n die in de
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regel worden gebruikt. Metboden a, b en c zijo gebaseerci op het geven van rapportcij-
fers over verschillende aspecten van dienstverlening, zoals de vriendelijkheid of de
deskundigheid van personeel, de afhandeling van klachten, diverse vormen van wach-
ten, persoonlijke bediening, verstrekte informatie, enzovoorts. Het probleem met bet
geven van rapportcijfers is dat niet duidelijk is over welk niveau van dienstverlening
het gaat. Wanneer de uitkomst van het onderzoek is dat klanten ontevreden zijn met de
deskundigheid van het personeel, dan zal ook duidelijk moeten worden hoe hoog die
gepercipieerde deskundigheid is en welke graad van deskundigheid men dan wel
acceptabel vindt. Wordt, zoals bij methode a, uitsluitend onderzocht welke aspecten als
onvoldoende worden beoordeeld, dan wordt voorbijgegaan aan het feit dat niet ieder
aspect even zwaar wordt gewogen door de kiant. Bij de methodes b en c wordt dit wel
verdisconteerd. Bij methode b gebeurt dit door rechtstreeks naar het belang te vragen,
in de regel met behulp van een zeven-punts schaal. Hierdoor kan worden nagegaan
welke aspecten een lage beoordeling en een hoge belangrijkheidsscore hebben. (Dli
moet uiteraard wel op individueel niveau gebeuren!) Een probleem is echter dat
respondenten belangrijkheidsscores vaak op een idiosyncratische manier toekennen: de
cen geeft vrijwel alleen maar lage scores, de ander juist hoge scores; dit leidt tot inter-
pretatieproblemen. De regressie-aanpak bij methode c heeft bet bezwaar dat bet ver~
band tussen waardering van aspecten en overall-waardering automatisch als causaal
wordt opgevat. Bovendien is de vorm van bet verband, een lineaire vergelijking die
voor een gehele populatie zou moeten opgaan, weinig plausibel. De ene klant vindt nu
eenmaal andere aspecten belangrijk als de andere klant. Dit soort bezwaren geldt nog in
sterkere mate voor ingewikkelder modellen waarin regressie-achtig te werk wordt
gegaan, zoals bij LISREL. Een causaal model, waarin bijvoorbeeld omzet, prijs en
kwaliteit van dienstverlening zijn opgenomen, kan met eer~ lineaire aanpak niet worden
beschreven.

Aanpak d, ook wel Problem Ranking Process genoemd, is minder ambitieus dan de
voorgaande methoden. Het voordeel is dat respondenten vrij zijn om alle problemen
aan te dragen die ze willen en impliciet de combinatie van beoordeling en belang aan
kunnen geven. Ook deze metbode leidt normaal gesproken niet tot duidelijke action
standards. Is metbode d weinig ambitieus, bij metbode e is bet tegenovergestelde bet
geval, zie bijvoorbeeld Green en Srinivasan (1987, 1990), Cattin en Wittink (1982) en
Wittink en Cattin (1989). Om aspecten van dienstverlening te kunnen analyseren met
behulp van conjunct meten is het noodzakelijk om precies aan te geven wat de niveaus
van de verschillende aspecten zijn. Voor de lengte van de wachtrij kan dit zijn:

1. langerdan een kwartier
2. een kwartier tot 10 minuten
3. I0tot5minuten
4. 5 tot I minuut
5. 1 minuut of korter.

Voor de deskundigheid van het baliepersoneel kan dit zijn:

1. bet personeel kan de meeste problemen niet oplossen en weet ook niet naar wie moet
worden doorverwezen

2. het personeel kan de meeste problemen niet oplossen maar weet wel naar wie moet
worden doorverwezen
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3. hetpersoaeeLkan vrijwel alle problemen oplossen

Het is zeer wel mogelijk om, met behuip van kwalitatief onderzoek, natuurlijke niveaus
vast te stellen waarmee de kwaliteit van de dienstverlening kan worden beschreven.
Het blijft echter problematisch om de aspecten ook daadwerkelijk te gebruiken in een
conjunct meet procedure. Hiervoor zijn twee redenen. In de eerste plaats zijn er in de
regel veel te veel aspecten. Bij conjtincte~halyse is er praktisch gesproken een maxi-
mum van 10 aspecten. Indien er sprake is van veel niveau’s ligt dit maximum zelfs nog
lager. In de tweede plaats levert conjunct meten nutswaarden die gekoppeld zijn aan de
niveaus van de verschillende aspecten. Dus ‘10 tot 5 minuten’ en ‘bet personeel kan
vrijwel alle problemen oplossen’ hebben nutswaarden. Door de nutswaarden bij elkaar
op te tellen wordt de totaal-waardering van het beoordeelde bedrijf verkregen. Dit Iaat-
ste is vaak geen realistisch model van de werkelijkheid.

Aanpak f, tenslotte, kan geen recht doen aan de grote diversiteit in voorkeuren die er
bestaat onder le klanten van dienstverlenende bedrijven. Deze diversiteit vereist,
afbankelijk van het onderwerp, een steekproef van minimaal 100 tot 500 respondenten.
Kwalitatief onderzoek is echter wel zeer geschikt ter voorbereiding van een kwantita-
tieve studie, teheinde een goed beeld te krijgen van alle aspecten die een rol spelen en
bet vaststellen van natuurlijke niveaus van die aspecten.

3. HIERARCHIE ENNUT

Als uitgangspunt voor het kiezen van een aanpak voor de analyse van de kwaliteit van
dienstverlening gaan we uit van de vraag ‘welke verbeteringenzou een dienstverlenend
bedrijfmoeten aanbrengen en voor wie?’._Daarbij maken we de volgende veronderstel-
ling. In een concrete situatie heeft een kiant een mm of meer hi&arcbisch geordende
voorkeur in d&zaken die hij verbeterd wil zien. Dli is een essentieel andere aanpak dan
bet conjunct meten dat in de vorige paragraaf is besproken, zie bijvoorbeeld Luce en
Tukey (1964) en Van Raay (1971). De voorkeuren kunnen van kiant tot kiant verschil-
Len. Kianten met weinig tijd of een ongeduldig karakter willen reductie van wachttij-
den; onzekere klanten willen een meer geruststellende houding van het personee]; prijs-
bewuste klanten willen minder betalen voor de geleverde diensten; mensen die slecht
ter been zijn willen een ingang zonder drempels en liften in plaats van trappen, enzo-
voorts. Wat de kianten als verbeteringen wensen bangt echter af van bet niveau van de
dienstverlening. Uiteraard is de kans om een verblijf in bet ziekenhuis te overleven een
uiterst belangrijk aspect van de dienstverlening in de gezondheidszorg, maar een enkele
uitzondering daargelaten kan er van worden uitgegaan dat deze kans niet substanticel
verhoogd kan worden. Daarmee heeft dit uiterst belangrijke aspect dus geen hoge prio-
riteit. Een triviaal lijkend aspekt als de aanwezigheid van cen bloemenkiosk kan echter
wel hoge prioriteit hebben als er in de buurt van bet ziekenhuis geen bloemen te krijgen
zijn. Samenvattend: de prioriteit die aan verbetering van aspecten van dienstverlening
wordt toegekend

a. hangt afvan bet concrete niveau (aithans zoals gepercipieerd door de kiant)
b. hangt afvan bet belang dat de klant hecht aan bet aspect
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c. is in een concrete situatie hierarchisch geordend (dat wil zeggen, een klant kan aan-
geven wat de twee of drie belangrijkste aspecten zijn; de andere doen er dan niet
meer toe).

Deze kijk op dienstverlening wijkt fundamenteel afvan de manier waarop met conjunct
meten tegen dit probleem wordt aangekeken. Bij conjunct meten wordt een aantal
aspecten afgewogen, onafhankelijk van de concrete situatie. Met behulp van vaak com-
plexe wiskunde worden getallen uitgerekend die aan elk niveau van elk aspect een
nutswaarde’ toekennen. Een veel gestelde vraag is of dit, uitgaande van de hierarchi-
sche visie ook kan. Het antwoord hierop is in principe negatief. Het nut van verbetering
van een aspect hangt zowel afvan de voorkeuren van een individu als van bet concrete
nivean van dienstverlening van de betreffende dienstverlenende instelling. Dit wordt
vaak als nadeel van de hi~rarchische benadering beschouwd; ten onrechte, want bet
toekennen van nutswaarden is slecbts een instrument om de veel beLangrijker vraag
wat moet ik doen?’ te beantwoorden. Dit laatste kan met bebuip van bet hi~rarcbische
model ook, maarhierbij speelt niet het begrip ‘nut’ maar bet begrip ‘prioriteit’ een cen-
trale rol.

4. DE SMART-PROCEDURE

SMART is de afkorting voor Salient Multi-Attribute Research Technique. Deze, wei-
nig zeggende, afkorting staat voor de combinatie van een vraagprocedure en de bijbe-
horende analyse metbode. De vraagprocedure wordt voorafgegaan door een kwalitatief
onderzoek waarbij voor een branche de relevante aspecten van dienstverlening worden
geYdentificeerd. Ook de natuurlijke niveaus die bij deze aspekten boren worden in de
kwalitatieve fase vastgesteld. Voor deze niveaus geldt dat ze niet onvoorstelbaar hoog
of laag mogen zijn en dat de verscbillen tussen de niveaus door de respondenten als
natuurlijk en ongeveer even groot worden ervaren. Op deze manier onstaat een verza-
meling van 20 ~ 30 aspekten van dienstverlening met bijbehorende niveaus die aan
respondenten kan worden voorgelegd.

In bet kwantitatieve onderzoek wordt aan de respondenten in de eerste plaats gevraagd
om aan te geven hoe boog bet niveau van dienstverlening bij een of meer instellingen
is. Het kan bier gaan om meerdere vestigingen van ~6nbedrijf of om een aantal concur-
renten in ~n branche. Vervolgens worden via een selektieprocedure de acbt belangrijk-
ste aspekten per respondent bepaald. Hierna begint de eigenlijke SMART-afwegings-
procedure, die gebeel aansluit bij bet bi~rarcbiscbe karakter van de acbterLiggende
theorie.

De respondent wordt geconfronteerd met de situatie waarin alle acbt aspekten zich op
bet laagste niveau bevinden. Voor een denkbeeldig bedrijf waarvoor dit zo is mag de
respondent aangeven welk aspekt hij als eerste een stapje wil verbogen. Hiema ontstaat
een nieuwe situatie, waarin zeven aspektenop het laagste niveau staan en ~n aspekt op
het op een na laagste niveau. In bet corresponderende denkbeeldige bedrijf mag de
respondent weer een aspekt een stapje verbogen. Dit spel gaat verder totdat alle aspek-
ten bun boogste niveau bebben bereikt of totdat de respondent vrijwillig afziet van ver-
dere verbogingen.
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I-let bovenstaande kan met bet volgende voorbeeld worden verduidelijkt. In cen
SMART studie wordt vastgesteLd wat de scores van de bedrijven A en B op het niveau
van dienstverlening zijn. Bij een respondent zijn de volgende items de acht belangrijk-
ste:

3. de wachttijd (score A: 2, score B: 3);
4. parkeergelegenheid (3, 3)
7. telefoniscbe hulp (3, 2)
18. reageren op klacbten (2, 2)
24. reactie bij binnenkomen kantoor (4, 3)
25. nabijheid dicbtsbijzijndekantoor (4, 4)
32. deskundigheid bij eenvoudige handelingen (4, 4)
34. deskundigheid bij oplossen moeilijke problemen (4, 4)

Bij de SMART-procedure verloopt bet afwegingsproces vervolgens als aangegeven in
schema 1; eerst wordt item 3 naar niveau 2 verhoogd, vervolgens wordt item 7 naar
niveau 2 verhoogd, dan wordt item 4 naa~ niveau 2 verboogd, dan wordt item 7 naar
niveau 3 verboogd, enzovoorts. Aan bet eLnd van bet proces wordt item 18 naar niveau
3 en vervolgens naar niveau 4 verhoogd. -

Schema I. Een eendimensionale weergave van de SMART ranking procedure.

stap 1 2 3 4 5 6 7 8 92021 222324

aspekt 3 7 4 7 4 24 32 3 7 25 24 3 18 18
niveau 2 2 2 33~L2 3 4~44~43 4

Merk op dat er bij dit afwegingsproces aan de respondent steeds wordt gevraagd welk
item de hoogste prioriteit heeft om verboogd te worden. Met andere woorden: er
wordt rechtstreeks gevraagd naar bet prioriteitsbegrip zoals dat in paragraaf 3 is
besebreven. Zoals gezegd: prioriteit hangt af van een gegeven situatie. Deze situatic
loopt voor de respondent van heel slecbt naar heel goed. Bovendien zullen we zien dat
uit deze reeks van situaties de prioriteit bij een willekeurige andere situatie uit de ant-
woorden kan worden afgeleid.

5. ANALYSE OP INDIVIDUEEL NIVEAU

Net als bij conjuncte analyse is bet mogelijk om op individueel niveau een analyse uit
te voeren; resultaten van deze analyse zijn niet nutswaarden, maar prioriteiten in en
evaluatie van de buidige situatie bij cen dienstverlenend bedrijf. Dit kan bet best wor-
den geYllustreerd aan de band van bet voorbeeld uit de vorige paragraaf. Laten we eens
kijken hoe de stappen in de afwegingsprocedure zijn gezel en hoe die zich verbouden
tot de situatie bij bedrijf A en bedrijf B. Bij de stappen I tot en imet 3 verboogt de
respondent de aspekten naar niveaus waaraan beide bedrijven voldoen. In stap 4 wordt
aspekt 7 (telefoniscbe bulp) naar niveau 3 verhoogd; de concrete situatie bij bedrijfB is
ecbter dat telefonische huip zich op niveau 2 bevindt. Met andere woorden: telefoni-
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sche buip is bet eerste aspekt dat bij bedrijf B in aanmerking komt om te verbeteren.
Dezelfde situatie doet zich voor bij bedrijf A in stap 8. Daar wordt item 3 (de wacht-
tijd) naar niveau 3 verboogd terwijl deze bij bedrijfA op niveau 2 staat. De conclusie is
dat bij bedrijfB telefoniscbe bulp bet item van hoogste J)rioriteit is; bij bedrijf A is dit
de wacbttijd.
Aan de band van dit voorbeeld kunnen we ons ook de vraag stellen welk bedrijf als
geheel boger moet worden aangeslagen met betrekking tot bet niveau van de dienstver-
lening. Het antwoord balen we ook uit schema 1. Het is bet aantal stappen dat kan wor-
den gezet totdat bet item van eerste prioriteit wordt bereikt. Bij bedrijfA zijn dit zeven
stappen; bij bedrijf B zijn bet slechts 3 stappen. Bedrijf A is dus beter dan B. Accepte-
ren we bet aantal stappen als kwaliteitsmaat, dan volgt bieruit ook een maat voor bet
effekt van de verbetering van de twee items. Verbeteren we bij bedrijf B de telefoni-
sche bulp met 1 niveau, dan wordt voor bedrijfB vervolgens de wacbttijd bij stap 9 bet
item van eerste prioriteit. In plaats van 3 kunnen we dan 8 stappen zetten tot bet item
van eerste prioriteit wordt bereikt. Voor bedrijf A geldt dat verbetering van de wacht-
tijd met 1 niveau er slecbts toe leidt dat dan bij stap 9 de wacbttijd opnieuw bet item
van boogste prioriteit wordt. Samenvattend: verbetering van de telefonische bulp bij
bedrijfB maakt 5 extra stappen mogelijk tot bet bereiken van bet nieuwe item van eer-
ste prioriteit; verbetering van de wacbttijd bij bedi-ijf A maakt slecbts 1 extra stap
mogelijk. Ret effekt van verbetering van de telefonische hulp bij bedrijfB is dus groter
dan bet effekt van verbetering van de wacbttijd bij bedrijf A.

Ret bovenstaande geeft de kern van bet SMART-model ~veer.Alle andere eigenscbap-
pen en gebruiksmogelijkbeden vloeien op een natuurlijke manier voort uit bet priori-
teitsprincipe en de bijbeborende kwaliteitsmaat. Op individueel niveau gelden de vol-
gende eigenscbappen.

— er is maximaal ~n item van eerste prioriteit; slechts wanneer er bet niveau van een
bedrijf in bet gebeel niet wordt overscbreden in de afwegingsprocedure is zo’n item
er niet; de respondent beoordeelt bedrijf dan als perfekt

— de maat voor de kwaliteit bij eerste prioriteit van een bedrijf is 100 maal bet aantal
stappen dat kan worden gezet tot bet item van eerste prioriteit gedeeld door bet
totaal aantal stapjes; dit is de service level index die minimaal 0 en maximaal 100 is
in bet geval van een perfekt bedrijf

— bet effekt van bet verbeteren van items wordt op analoge manier genormeerd tussen
Oen 100

— bet effekt van bet verbeteren van andere items dan die van eerste prioriteit is gelijk
aan nul

— wanneer men de veronderstelling dat alleen bet item van eerste prioriteit meetelt niet
plausibel vindt kan de theorie op analoge manier worden uitgebreid met combinaties
met items van lagere prioriteit

Naast de aktuele situatie bij een bedrijf kan natuurlijk oak worden gekeken naar een
hypotbetische of gesimuleerde situatie. Daarbij worden de scores van de respondent
veranderd. Ook in de dan ontstane situatie kunnen de prioriteiten worden vastgesteld.
Belangrijke toepassingen zijn onder andere bet bestuderen van de effekten van meerde-
re gelijktijdige veranderingen. Ook verslechteringen van (IC huidige situatie kunnen op
deze manier worden gekwantificeerd.
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6. ANALYSES OP STEEKPROEFNJVEAU

De analyses die in de vorige paragraaf zijn bescbreven worden per respondent uitge-
voerd. Over een complete steekproef been kunnen ze op verschillende manieren wor-
den samengevat. Een interessant gegeven is uiteraard welke de items van eerste priori-
teit zijn. Een fictief, maar realistiscb voorbeeld van een uitkomst wordt gegeven in
tabel I. De aspekten bebben betrekking op bankdiensten. De steekproefomvang is
gelijk aan 30. Uit de tabel blijkt direkt dat er in de regel veel grotere steekproeven
noodzakelijk zijn om statistisch betrouwbare resultaten te verkrijgen. De spreiding over
de items van eerste prioriteit is nogal grooL Dit valt af te lezen uit de l~itste kolom (n).
Het vaakst zijn ‘onder druk staan in bet kantoor’ en ‘rekening bouden met eerder
gedrag’ de items van eerste prioriteit. In de eerste kolom staat bet gemiddelde niveau
van de items, waarbij bet gemiddelde genomen is over de personen ~liebet als eerste
prioriteit bebben. De tweede kolom geeft de gemiddelde service level index weer, de
derde kolotn de toename van de service level index bij verbetering van het item met I
niveau, steeds bij de personen voor wie het item eerste prioriteit beeft.
Om de totale service level index te berekenen wordt bet gemiddelde genomen over alle
individuele service level indices. Dat is bet gemiddelde over de indices in de tabel en
de indices (~IQ0) van degenen die de bank perfect vinden. In deze steekproef is dat ~n
persoon. DeYseivice leyei index is blijkens tabel I gelijk aan 33.3. De absolute boogte

aspekt gemidd.
niveau

gemidd.
index

gemidd.
toename
index

n

Aantal open loketten
Wachttijd
Vriendelijkheid van bet personeel
Uiterlijk van heyersoneel
Ontvangst bij debalie
Attentheid baliepersoneel
Werkwijze baliepersoneel
Openingstijden
Varieteit in bankdiensten
Onderdruk staan inhetkantoor
Afstand tot kantoor
Parkeerruimte
Geld opncmen
Rekening houden met eerder gedrag
Deskundigheid personeel aan telef.
Risico verlies of diefstal
Flexibiliteit

geniddelde niet perfecte cases
service level

2.0
3.0
t.5
1.0
2.0
2.0
2.0

~2.0
1.0
1.8
2.0
2.0
1.0
1.5
1.0
2.0

- 2.0

51
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6
22
25
31
9
0
17
4L
38 -
10
56
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65
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10
9
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22
41
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36
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6
14
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5
16
7

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1.5 31
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24 29
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van deze index is op zichzelf niet interpreteerbaar. De boogte bangt sterk af van de
gekozen items en de gekozen niveaus. De index is echter wel een goed instrument om
effekten van verbeteringen en verslecbteringen te vergelijken en om verschullen tussen
concurrenten op basis van dezelfde items te vergelijken.

De vraag ‘wat moet ik doen?’ kan recbtstreeks worden vertaald in ‘hoe verandert de
service level index wanneer ik een aspekt ~n niveau verhoog of verlaag?’. Het ant-
woord wordt gegeven in tabel 2, waarin alle mogelijke effekten bij de items van priori-
teit I worden weergegeven. Hieruit blijkt dat de service level index gelijk wordt aan
33.3 + 0.9 — 34.2 wanneer bet aantal open loketten met ~n niveau wordt verhoogd.
Wordt dit met ~6nniveau verlaagd, dan daalt de index naar 33.3 — 3.4 = 29.9. Het item
aanwezigbeid nj in kantoor’ heeft blijkens tabel 2 op de index geen effect. Verlagen
van de privacy in bet kantoor beeft een negatief effect op de index, maar bet verbogen
beeft geen positief effect. In theorie is ook bet omgekeerde denkbaar, namelijk dat ver-
hogen wel een positief effect heeft maar bet verlagen geen negatief effect. Dit komt
met name voor bij aspekten die als heel negatief worden beoordeeld (‘bet kan alleen
maar beter’). De effecten van verhoging van de niveaus van de aspekten zijn afbanke-
lijk van van twee grootbeden: bet aantal personen voor wie bet item hoogste prioriteit
heeft en de stijging van de service level index op persoonsniveau bij verbetering van
bet item. De reden dat verbetering van ‘onder druk staan in het kantoor’ een groot
effekt beeft komt vooral doordat relatief veel respondenten hioer hoogste prioriteit aan
toekennen; verbetering van ‘vari~teit aan bankdiensten’ is effectief omdat de service
level index voor de betrokkenen dan sterk stijgt. Het effekt van de verbeteringen kan
ook grafiscb in beeld worden gebracbt, zoals dat is gebeurd in figuur 1. Uit deze figuur
blijkt dat ‘vari~teit aan bankdiensten’ en onder druk staan in bet kantoor’ duidelijk de
twee meest in aanmerking komende aspekten zijn om te verbeteren. Daarna volgen
~rekeninghouden met eerder gedrag’, ‘werkwijze baliepersoneel’ en ‘uiterlijk van bet

Varieteit aan bankdiensten
Onder druk staan in bet kantoor -

Rekening houden met eerder gedrag
Werkwijze baliepersoneel
Uitertijk van bet personeet
Attentheid baliepersoneel
Openingstijden
Aantal open loketten
Geld opnemen
Ontvangst bij de balie
Vriendelijkheid personeel
Risico van verlies of diefstal
Parkeerruimte
Wachttijd
Flexibiliteit
Afstand tot kantoor
Deskundigheid personeel aan de t.

Figuur 1. G-afisehe weergave toename van verbeteringen, prioriteit I.
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Tahel 2. Effect van het verhogen of verlagen van &~n niveau rekening houdend met prioriteit I.
rr- fluW- .-

aspekt verhogen verlagen n prior. 1
-

0%
3%
3%
7%
10%
3%
3%
10%
0%
3%
7%,
0%
0%
13%
3%
3%
3%
0%
13%
0%
0%.
0%.
0%
0%
3%
0%.
3%
1:1%.
0%
0%
3%,

Aanwezigheid rijin kantoor 0.0 0.0 0
Aantal open loketten 0.9 3.4
Wachttijd 0.3 1.0
Vriendclijkheid van bet personeel 0.6 5.0 2
Uiterlijk van bet personeel 2.5 2.7 3
Ontvangst bijde balie 0.7 2.6 1
Attentheid baliepersoneel 1.4 2.6 1
Werkwijze baliepersoneel 2.7 5.0 3
Expcrtise personeel 0.0 1.2 0
Openingstijden 1.2 0.8
Varieteit aan bankdiensten 3.9 2.0 2
Uiterlijk van bet gebouw 0.0 0.3 0
Privacy in het kantoor 0.0 2.7 0
Onder druk staan in bet kantoor 3.6 2.3 - 4
Afstand tot kantaor 0.2 0.8 1
Parkecrrruimtc 0.5 0.4
Geld opnemen 0.8 1.1 1
Snelbeid van overmaken 0.0 1.0 0
Rekening bouden met eerder gedrag 2.8 5.2 4
Aantal geldautomaten 0.0 0.2 0
Aparte sprcekkamer 0.0 0.0 0
Advies in bet kantoor 0.0 0.0 0
Hoe ik als ktant wordt behandeld 0.0 1.5 0
Telefonisch zaken doen 0.0 1.2 0
Deskundigheid personeel aan de telef. 0.2 1.7 1
Toezending bankafschriften 0.0 1.0 0
Risico verlies of diefstal 0.5 1.8
Kosten 0.0 0.0 0
Wachttijd na draaien telefoonnummer 0.0 0.4 0
Herstel van fouten 0.0 1.7 0
Flexibiliteit 0.2 0.9~ 1

personeel’. De rest van de items is bier duidelijk minder belangrijk (er zij overigens
met nadruknogmaals op gewezen dat bet bier omfictieve uitkomsten gaat).

De analyses zijn bier alleen gebaseerd op de items van prioriteit 1. Op basis van een
combinatie van items van prioriteit 1 en 2 of prioriteit 1, 2 en 3 zijn dezelfde tabellen te
maken. Hierdoor kan ook bet effect van items van lagere prioriteit op de service level
index gemodelleerd worden.
De in de vorige paragraaf besproken mogelijkbeden tot simulatie leiden tot uitkomsten
die vergelijkbaar zijn met tabellen I en 2 en figuur 1. Immers, om deze uitkomsten te
berekenen maakt bet niets uit of hiervoor de feitelijke score of een gesimuleerde score
wordt gebruikt. Interessante simulatiemogelijkbeden zijn: -

— zet een aantal items ~n niveau boger dan de feitelijke score; dit toont bet effect van

144



gelijktijdige verbetering van die items op de service Level index
— zet een aantal items 6~n niveau lager dan de feitelijke score; dit toont bet effect van

gelijktijdige verslecbtering van die items op de service level index
— fixeer een aantal items op de objectiefjuiste waarde; dit levert bet verscbil tussen de

gepercipieerde en objectieve werkelijkheid en toont mogelijk een communicatiepro-
bleem aan

— zet alle items op bun laagste niveau; dit maakt de meest elementaire eisen voor bet
niveau van dienstverlening zichtbaar

— zet een aantal items op bun hoogste niveau; hierdoor kunnen deze items geen priori-
teit krijgen en vallen zo dus buiten de analyse

— maak de score van twee bedrijven op een aantal items gelijk; bierdoor kan bet ver-
schil tussen de bedrijven op basis van specifieke aspekten worden gekarakteriseerd

Bebalve simuleren is bet ook mogelijk om marktsegmenlen te onderscbeiden op basis
van items van boge prioriteit. Dit kan door bet filteren van de gegevens naar verscbil-
lende deelpopulaties, maar ook door items van boge prioriteit als persoonskenmerken
op te vatten.

7. ANALYSES OVER STEEKPROEVEN HEEN: DE SMART MONI-
TOR

Op grond van de mogelijkbeden tot simulatie die in de vorige paragraaf zijn besproken
kunnen de SMART-gegevens worden beschouwd als een expert systeem. Gegeven een
bepaald niveau van dienstverlening, al dan niet gesimuleerd, wordt op basis van de
afwegingsprocedure aangegeven hoe boog bet niveau van dienstverlening is (de service
level index) en wat de prioriteiten bij verbetering van de aspekten zijn. Op dezelfde
manier kunnen de gegevens uit de afwegingsprocedure ook worden gebruikt voor de
evaluatie van nieuwe gegevens. De belangrijkste toepassing biervoor is follow-up
onderzoek nadat eerst een compleet SMART onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld om
na te gaan of de acties die zijn ondernomen na bet SMART onderzoek bet gewenste
effect sorteren. Ben andere toepassing is dat bet SMART onderzoek op centraal niveau
wordt gedaan door een beroeps- of standsorganisatie en de data worden gebruikt als
maatstaf voor onderzoek op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij verscbillende garages, apo~
thekers, supermarkten, VVV-kantoren of RIAGGs. Op Iokaal niveau wordt dan uitslui-
tend met een simpele vragenlijst gevraagd hoe hoog wordt gescoord op de verschillen-
de aspekten van dienstverlening.

Het principe om de nieuwe data te analyseren is eenvoudig. Simuleer dat de uitkomsten
bij de respondenten die de afweging hebben gemaakt gelijk zijn aan die van ~n van de
nieuwe respondenten. Herbaal dit voor elk van de nieuwe respondenten en middel de
uitkomsten. Dit levert dus weer de tabellen 1 en 2 en figuur 1, maar dan ‘gesimuleerd’
voor de nieuwe gegevens. De oude data set levert als het ware de norm, waarmee de
nieuwe data beoordeeld kunnen worden en leveren ook de nieuwe actiepunten. Deze
procedure is goed vergelijkbaar met de manier waarop een medicus aan de band van
een aantal symptomen met bebulp van een expert systeem een diagnose stelt en de bij-
beborende therapie vaststelt.
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8. DEWAARDE VAN SMART

Uit bet voorafgaande is hopelijk gebleken dat SMART in zijn gebruik een zeer flexibel
systeem vormt met een keur aan mogelijkheden voor analyse en vervolgonderzoek.
Twee vragen zijn ecbter nog onbeantwoord gebleven: ‘is bet waar?’_en ‘wat is bet
waard?’. De cerste vraag beeft vooral betrekking op de modelveronderstellingen. Is bet
nu ecbt zo dat voorkeuren zo hi~rarcbischgeordend zijn dat bieruit met stelligheidprio-
riteiten op individueel niveau kunnen worden bepaald. In zijn algemeenheid is deze
vraag niet te beantwoorden. In elke situatie zal moeten worden bezien of dit een redelij-
ke veronderstefling is. Er zijn ecbtertwee overwegingenwaaruit blijkt dat de veronder-
stelling minderbeperkend is dan bet lijkt. In de eerste plaats_kan men door de analyses
van verscbillende prioriteitsniveaus naast elkaar te leggen nagaan hoe afbankelijk de
conclusies van de veronderstelling van bi~rarchie zijn. Door simultaan naar prioriteits-
niveaus 1, 2 en 3 te kijken wordt bet extreme van deze veronderstelling grotendeels
ondervangen. In de tweede plaats is bet plausibel dat bet meetinstrument een zekere
onbetrouwbaarbeid beeft (zoals in bet algemeen bij marktonderzoek test-bertest corre-
laties zelden boven 0.75 uitkomen). Dit maakt dat ook aspekten van lagere prioriteit
soms als van boogste prioriteit worden gemeten. Op grond biervan kan men verwach-
ten dat bij voldoende grote steekproeven alle aspekten die enig gewicht in de schaal
leggen ook een meetbaar effekt op de service level index zullen bebben.

De tweede vraag, wat is bet waard, heeft vooral betrekking op de gebruiksmogelijkbe-
den om de kloven, zoals bescbreven in de inleiding, te dichten. Omdat de aspekten zeer
concreet geformuleerd zijn, de respondenten een concrete uitspraak doen over bet bui-
dige niveau enuit de gegevens de prioriteiten ondubbelzinnig worden afgeleid kan er
bij bet management geen misverstand bestaan over wat klanten wensen (kloof 1).
Omdat niet alleen de aspekten, maar ook de niveaus belder zijn gedefinieerd, is bet
goedmogelijk om op basis van de resultaten action standards te bepalen die in lijn zijn
met bet door bet management gevoerde beleid. Wanneer het personeel actief bij bet
onderzoek, met name in de kwalitatieve fake, wordt betrokken is bet mogelijk een gro-
te mate van acceptatie te verkrijgen die leidt tot de bereidheid om de gewenste verbete-
ringen ook uit te voeren (kloof3). Door liet expliciet maken van bet niveau van dienst-
verlening kan ook de externe communicatie bierop worden afgestemd (kloof 4).
Hiermee is SMART, bebalve een onderzoekmethode, ook een belangrijk bedrijfspoli-
tiek instrument. Dit werkt echter alleen dankzij bet feit dat er een consistent model ach-
ter zit waarmee een veelbeid aan vragen kan wordenbeantwoord.

LITERATUUR

Cattin, P. en R. Wittink, 1982, ‘Commercial use ofConjoint Analysis: A Survey’. Journal of Mar-
keting, vol. 46, pp. 44-53.
Green, P.E. en V. Srinivasan, 1987, Conjoiht Analysis in Consuhier Research; Issues and Out-
look. Journal of Consumer Research, vQI. 5, pp. 103-123. - - - = - -

Green, P.E. ~ii V. Sririiv~n, 1990, Conjoihf Analysis in Marketing: New Developments with
itnplicationsforResearch and Practice. Journal of Consumer Research. —

Luce R.D. en J.W. Tukey, 1964, Simultaneous Conjoint Measurement. A new Type of Funda-
mentalMeasurement. Journal ofMathematical Psychology, vol. 1, pp. 1-27.

146



Van Raay, W.F., 1978, Het gebruik van de Conjuncte Meettechniek. Jaarboek van de Nederland-
se Vereniging van Marktonderzoekers.
Wittink, R. en P. Cattin, 1989, Commercial Use of Conjoint Analysis: An Update. Journal of
Marketing, vol. 53, pp. 9 1-96.
Zeithaml, V.A., A. Parasuraman en L.L. Berry, 1990, Delivering Quality Service. The Free Press,
New York.

147



9. Binnen zonder kioppen

Over het bereik en het effect van direct marketing

C. VAN ROOY EN H. HAAIJ

SAMENVAYI’ING

De afgelopen decennia ontwikkelden zich standaard bereiksonderzoek voor gedrukte media
(SummoScanner), televisie (peoplemeter) en radio (dagboekmethode). De onderzoekinspannin-
gen op het gebied van direct marketing hielden geen gelijke tred. De laatste jaren is daarin een
kentering waarneembaar. De inmiddels beschikbare cijfermatige onderbouwing van aanbod,
bereik en appreciatie van direct marketing kan een nuttige bijdrage leveren aan de discussie over
onderwerpen alsprivacy-bescherming en milieu.

1. INLEIDING

Het fin de si&le van de twintigste eeuw kenmerkt zich door een aaneenschakeling van
ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen. Tegen een decor van sensationele poli-
tieke gebeurtenissen op het wereldtoneet en onder een gesternte van soejo-demografi-
sche turbulenties, zoals ontgroening en vergrijzing en de verdere individualisering van
de samenleving, komt een volgend millennium in zicht. Na het post-industri~le tijdperk
heeft onze samenleving zich ontwikkeld tot een informatiemaatschappij. Kenmerkend
in dat licht is de snelle opeenvolging van technologisehe innovaties. De Europese inte-
gratie en de daarmee gepaard gaande toename van de concurrentiedruk fungeren als
vliegwiel. Marktverhoudingen en concurrentieposities versehuiven en verscherpen.
Gevestigde communicatiekanalen maken plaats voor nieuwe invaishoeken om de con-
sument te benaderen. Het nadenken over de toepassing van marketing technieken in
nieuwe tijden en nieuwe omgevingen vraagt om een herbezinning aangaande de inzet
van mediumtypen. Sommige mediumtypen groeien, andere stagneren. Maar gaandeweg
overstijgt het communicatieaanbod het opnamevermogen van de consument. In combi-
natie met de diversificatie van de media maakt dat het keuzeprobleem voor de adver-
teerder steeds nijpender. Hoe bereik je anno 1993 de consument nog met je commerci&
le boodschap? Hoe dring je door tot je doelgroep?
Deze bijdrage illustreert dat bij de beantwoording van dat type vragen een steeds
belangrijker rol is weggelegd voor direct marketing.
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2. POSITIEBEPALING DIRECT MARKETING -

Lange tijd is direct marketing, als het achtergebleven kindje in de reclamewereld, in de
pubertijd blijven steken. Als weliswaar eeuwenoud fenomeen heeft direct marketing
toch vooral de afgelopen decennia enorm aan potentieel gewonnen. Met name door de
bijna onbegrensde mogelijkheden van de_technologische ontwikkelingen die elkaar in
razendsnel tempo opvolgen, is dit specialisme de laatste jaren binnen de kortste keren
volgroeid. In betrekkelijk korte tijd heeft de rechtstreekse reclame zich ontwikkeld van
een postorder geori~nteerde brievenbusreclame naar een breedschalige directe commu-
nicatie-industrie.
‘Direct marketing is een vorm van gespecialiseerde marketing, die door middel van
directe communicatiemedia een structurele relatie organiseert en onderhoudt tussen
aanbieders en gesegmenteerde afuemers. Essentieel daarbij is het opwekken van meet-
bare respons en meetbare verkoop tegen meetbare kosten.’ Aldus Joop Roomer. De
kernfuncti& van direct marketing, en zich met name or dat punt onderscheidend van
andere mediumtypen, is derhalve het streven naar rechtstreekse en duurzame communi-
catie. Op zoek naar de kortste weg richting consument worden overbodige tussensta-
tions uitgeschakeld. De karakteristieke positie die daar uit voortvloeit wordt treffend
geYllustreerd in de onderstaande figuur, waar direct marketing wordt geplaatst temidden
van negen andere vooraanstaande mediumtypen.

MEDIUMTYPEN

buiten- sport- ether- reriantein blosenop- gerichte wiekel- beurzen e.~ recht- peesoon-
molten sponsoring reclame gedrukte reclante sponsoring reclame tentoonstel. etreekac lijke

media lingen rocisnie verkoop

weinig segmentatie veel segmentatie
(ongericht) (gedcht)

Figuur I. Mediumtypen.

De introductie van het begrip direct marketing vond plaats in de Verenigde Staten.
Nadat in de vijftiger en zestiger jaren direct marketing ac!iviteiten, onder invloed van
de opkomst van credit card organisaties, in een stroomversrtelling waren geraakt veran-
derde de Amerikaanse uitgever Hook in 1968 de naam van zijn vakblad The Reporter
of Direct Mail in Direct Marketing. Als zodanig vormde dit een erkenning voor het toe-
genomen belang van andere directe media naast direct mail. Daarbij bleek eerst de tele-
visie al heel goed inzetbaar voor directe verkoop. Vervolgens werd het hele arsenaal
van media en instrumenten in stelling gebracht. En nog steeds resulteren ontwikkelin-
gen op mediagebied in de opkomst van nieuwe instrumenten.
Gelet op de huidige stand van zaken kan rechtstreekse reclame worden onderverdeeld
in brievenbusreclame, responsadvertenties en tele-informatiediensten. Op hun beurt
kunnen deze dde categorie~n weer verder verfijnd worden.
Vanuit een groeiend besef dat de verschillende onderdelen niet strikt op zichzelf staan
komt het allengs ook steeds minder voor dat direct marketing gezien wordt als een
beperkte en geYsoleerde activiteit.
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Figuur 2. Vormen van directmarketing.
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3. BESTEDINGEN

Aan de sterke opkomst van direct marketing ligt een aantal ontwikkelingen ten grond-
slag. In hun artikel in de voorgaande aflevering van dit Jaarboek worden er door Bult
en Hoekstra twee wat nadrukkelijker naar voren geschoven, te weten: de individualise-
ring van de maatschappij en de toegenomen efficiency van het bestandsbeheer. ‘In de
eerste plaats cre~ren mensen steeds meer een eigen wereld, waarbij zij zich minder
laten leiden door wat anderen vinden of denken. Dit betekent dat bet moeilijker wordt
om op een efficicnte en effectieve wijze massamarketing te bedrijven.’ En, in het ver-
volg van hun toelichting: ‘Hiervoor is het noodzakelijk dat grote hoeveelheden gege-
vens in databestanden worden opgeslagen. De mogelijkheden hiertoe zijn vergroot
omdat de kosten van informatieverwerking over de afgelopen jaren drastisch zijn
gedaald: van meer dan f 30,— in het begin van de jaren zeventig om 1.000 bits infor-
matie te verkrijgen, tot minder dan 0,1 cent in bet midden van de tachtigerjaren.’
De voortvarende ontwikkelingen op het terrein van direct marketing laten zich treffend
weerspiegelen via de reclamebestedingscijfers, zoals die worden bijgehouden door de
Vereniging van Erkende Reclame-Adviesbureaus (yEA).
De afgelopen tien jaar zijn de bestedingen aan rechtstreekse reclame in Nederland bijna
verdubbeld en aanbeland op een niveau van ruim 2,5 miljard gulden in 1991. Uitgaande
van 9,278 miljard gulden als het totaal van alle reclamebudgetten betekent dit een aan-
deel daarin van 27,5% voor direct marketing. In werkelijkheid ligt dit aandeel nog aan-
zienlijk hoger, omdat bij de huidige registratie van reclamebestedingen geen rekening
wordi gehouden met uitgaven aan telemarketing en interactieve media (zoals teleshop-
ping, faxmail, viditel en dergelijke). Van deze toepassingen is telemarketing de meest
explosieve stijger. Volgens een voorzichtige schatting van bet Direct Marketing Insti-
tuut Nederland (DMIN) kunnen de bestedingen hiervoor geraamd worden op zo’n twee
miljard gulden. Hiervoor gecorrigeerd zou bet aandeel voor rechtstreekse reclame dus
oplopen tot meerdan 40%.

V
zaclit
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Binnen de Europese Gemeenschap vervult Nederland een voortrekkersrol. Omgeslagen
per hoofd van de bevolking gaat ons land aan kop m~t Denemarken, maar nog voor
Duitsland en ver voor alle overige landen in de Gemeensehap. En de expansie gaat
voort. Terzake deskundigen zien nog een g~stage groei in het verschiet, waarbij de vol-
gende argumenten worden gehanteerd:
* medium beschikbaarheid — onderzoek heeft aangetoond dat in landen waar geen of

slechts in beperkte mate sprake is van commercicle televisie (zoals in Nederland)
direct marketing vastere voet aan de grond heeft gekregen dan in landen waar com-
mercicle televisie een prominenter advertentiemedium is;

* segmentatie toepassingsmogelijkheden — segmentatie is een wezenlijk onderdeel
binnen direct marketing; in vergelijking met andere media leent direct marketing
zich beter voor een nauwkeuriger doelgroep afbakening, waardoor er minder sprake
is vanwaste;

* kostenstijgingen massamedia — bet toegenomen belang van rechtstreekse reclame is
mede in de hand gewerkt door de verdere kostenstijgingen voor reclame via de van
oudsher ingezette print en ethermassamedia;

* verdere fragmentatie — de versnipperin van print- en ethermedia (meer tijdschriften.
meer vakbladen, meer televisiezenders) reduceert de mogelijkheden om tegen aan-
vaardbare kosten een substantieel bereik onder de doelgroep te realiseren;

* voortschrijdende technologie — de computer technologie biedt nieuwe openingen
voormaatwerk dat eerderondenkbaar was.

Naar verwachting zorgt de openbreking van de Europese markt voor een verdere ver-

BESTEDINGEN RECHTSTREEKSERECLAME

Figuur 3. Bestedingen rechtstreekse reclame.
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steviging van de impact van direct marketing. ‘The implementation of the 1992 initiati-
ve will provide the direct marketing industry with an enhanced opportunity to offer
goods and services Europe-wide. In anticipation of this, the major marketing and
advertising agencies have set up or purchased in most European countries chains of
branch offices which specialise in the techniques of direct marketing, in the hope of
offering their clients facilities for pan-European campaigns, based on pan-European
databases.’ Zo citeren wij The Advertising Association in een paper opgesteld voor de
European Direct Marketing Association.

4. ONDERZOEK

Zoals hiervoor al is gesteld, is het maken van een doeltreffende mediakeuze bepaald
geen sinecure. Daarbij voorop staat vanzelfsprekend de uitgangspositie van de commu-
nicatie (doelstelling, doelgroep, beoogd effect et cetera). Tijd en geld zijn veelal even-
zeer cruciale factoren. Verdere toetsstenen zijn meer medium gebonden, zoals bij voor-
beeld:
* het bereik van het medium,
* de kwaliteit van het bereik (indringendheid, communicatief vermogen),
* de segmentatiemogelijkheden van het medium (doelgroep afbakening),
* de effectiviteit (kosten per duizend),
* het image van het medium (denk bij voorbeeld aan irritatiegraad).
Ten behoeve van de mediaplanning wordt voor de meer kiassieke print- en ethermedia
al jaren continu bereiksonderzoek uitgevoerd. Wie evenwel naar de onderzoekinspan-
ningen op het terrein van direct marketing kijkt, zal die ten opzichte van het toegeno-
men belang als onevenwichtig moeten kwalificeren. Haaks op de onstuimige groei
kwam er slechts mondjesmaat informatie beschikbaar overaanbod, bereik en effect van
directe reclame en de waardering daarvoor van de consument. Zoals wel vaker het
geval is blijkt de prakrijk vooruit te lopen op de theoretische onderbouwing. Voor
zover er onderzoek plaatsvond geschiedde dat overwegend ad hoc en binnen de bedrij-
yen zeif: niet structureel, niet systematisch, niet continu. Uit de periode van voor 1990
zijn slechts enkele breder opgezette onderzoeken bekend: Ongevraagd ... ongewenst
(Genootschap voor Reclame, 1975), Contactkansen onderzoek (PTT Post, 1987), DM
ondernemen zonder omweg (ElM, 1988).
Een waarachtige doorbraak dateert eveneens uit 1988, en kwam tot stand op initiatief
van het Summo, een samenwerkingsverband bedoeld voor het uitvoeren van multi-
media onderzoek. Wat komt er in de bus? — zo luidt de titel van het rapport waarin
VELDKAMP aan het Summo verslag doet van de mogelijkheden om de impact van
ongeadresseerde brievenbusreclame vast te stellen. Dat onderzoek leverde een aantal
interessante indicaties op ten aanzien van de omvang en de aard van het aanbod aan
ongevraagd bezorgd reclamedrukwerk en het bereik daarvan. Meer recent bewerkstel-
ligde de Stichting Research van het Direct Marketing Instituut Nederland een tweede
keerpunt in de geschiedenis van onderzoek naar direct marketing technieken. In ver-
voig op het Summo onderzoek is opnieuw een stap voorwaarts gezet en:
* zijn behalve ongeadresseerde brievenbusreclame ook andere vormen van directe
reclame in het onderzoek betrokken;

* zijn niet alleen verschijningsvorm en bereik onderzocht, maar ook attituden en
appreciatie;
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* is een opzeUontwikkeld die het mogeLijk maakt bepaalde ontwikkelingen in de tijd te
volgen.

In de aansluitende paragraaf een beschrijving van de opzet en uitvoering van dit even-
eens onder de verantwoordelijkheid van VELDKAMP tot stand gekomen onderzoek.

5. OPZET ENUITVOERING

Het onderzoek richt zich uitsluitend op de consumentenmarkt.
Bij de uiteindelijk tot stand gekomen onderzoek-opzet wordt onderscheid gemaakt tus-
sen ongeadresseerde brievenbusreclame, geadresseerde brievenbusreclame, telemarke-
ting en responsadvertenties als de vier belangrijkste exponenten. De structuur is zoda-
nig gekozen dat de resultaten onderling vergelijkbaar zijn, maar ook kunnen worden
afgezet tegen die voor andere mediumtypen.
Bij het deelonderzoek ongeadresseerde brievenbusreclame wordt een voornaam uit-
gangspunt gevormd door de veronderstelling dat een combinatie van registratie van
binnengekomen materiaal en vaststelling van gebruik ervan en waardering ervoor bij

en dezelfde respondent minder gelukkig is. Dit, omdat het plausibel lijkt dat de
vooraf gevraagde registratie gemakkelijk zou kunnen leiden tot een vertekening van de
confrontatiekansen en inogelijk ook van de attituden. Vandaar dat te werk is gegaan
volgens de eerdervoor Summo beproefde tweelingwoning procedure, inhoudende:
* dat een bewoner van woning A wordt gevraagd om gedurende ~n week alle brie-
venbusreclame te verzamelen, waarna

* dit verzamelde materiaal in de week daarna wordt voorgelegd aan de bewoner van
een vergelijkbare woning B, enkele huizen verderop. -

Kort samengevat luiden enkele andere cruciale elementen van bet meetmodel:
* face to face dataverzameling (gelet op bet omvangrijke aanbod), -__

* toepassing van de copytest techniek als bet meest adequate meetinstrument (zoals
aangetoond toen VELDKAMP voor Summo bet veld tu~en mediumbereik en recla-
mebereik verkende),

* meting bereik en appreciatie aan de hand van feitelijk materiaal,
* volledige schaalbenutting bereiksvaststelling (door zowel naar wel als niet
lezen/bekijken te vragen),

* nuancering bereik, zodat scores beschikbaar komen op verscbillende niveaus (in- of
exclusief vluchtige confrontaties).

Een belangrijk voordeel van dit onderzoekmodel betreft de analysefase. Door achteraf
bepaalde karakteristieken toe te kennen aan de ingezamelde media, ontstaat de moge-
Iijkheid deze iiihoudsanalytische criteria te koppelen aan kenmerken~ gedragingen en
opinies van- respondenten. Dusdoende kunnen de resultaten worden geanalyseerd op
twee niveaus, met afwisselend de respondenten of het medium als analyse-ingang.
Aihoewel huis-aan-buis kranten in strikt formele betekenis niet gerekend kunnen wor-
den tot de categorie direct non-mail is, om veldwerktechnische redenen, besloten deLe
bladen wd in bet onderzoek te betrekken. Gevoig is dat b~j de presentatie van de uit-
komsten standaard onderscheid wordt gemaakt tussen deze bladen en bet overige brie-
v~nbusreclamemateriaaI. Met het oog op seizoensinvloeden is de uitvoering van bet
veidwerk gespreid over vier golven. De gerealiseerde netto_steekproefomvang bedraagt
641 waarnemingen. De resultaten van dit landelijk representatieve dcelonderzoek dien-
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den als ijkpunt voor de uitkomsten van de deelonderzoeken naar de drie andere technie-
ken.

Aangezien geadresseerde brievenbusreclame geen huis-aan-huis verspreiding als uit-
gangspunt heeft is bij dat deelonderzoek voor een aangepast meetmodel gekozen. Bij
random geselecteerde huishoudens is geYnventariseerd wat er in ~n week aan direct
mail binnenkomt. Op basis van deze inventarisatie is een selectie gemaakt van 15 aan-
bieders, die met elkaar een redelijke dwarsdoorsnede vormen van bedrijven die zich
van deze benaderingswijze bedienen. Bij een volgende mailing is via dat kader een
steekproef getrokken. Een totale bruto steekproef van n = 750 resulteerde in uiteinde-
lijk netto 405 waarnemingen. De postale veldwerkuitvoering werd gevolgd door een
telefonisch uitgevoerd non-respons onderzoek op basis waarvan een weging heeft
plaatsgevonden.
Bij direct responsadvertenties is een sreekproef geformeerd aan de hand van de inzen-
ders van drie couponadvertenties (n = 224); bij het onderzoek naar telemarketing selec-
teerden we personen die recent waren benaderd door ~n van de drie ingeschakelde
telemarketingbureaus (n = 245). De postale c.q. telefonische benadering mondde uit in
n = 148 respectievelijk n = 165 geslaagde enqu~tes.

Zoals gesteld kennen de vier deelonderzoeken een grote mate van overeenkomst in
opzet en uitwerking. Dit maakt het mogelijk dwarsverbanden te leggen en onderlinge
vergelijkingen te maken. Bovendien is een design ontwikkeld dat het mogelijk maakt
om in de toekomst door middel van herhalingsonderzoek bepaalde ontwikkelingen in
de tijd te volgen.
In dit Jaarboek deel uitmakend van de rubriek marktonderzoek in de prakti]k, mag
natuurlijk niet voorbij worden gegaan aan de uitkomsten van het onderzoek.

6. ENKELE UITKOMSTEN

Belangengroepen als consumentenorganisaties wijzen steeds meer naar de vervuiler.
Brievenbusreclame zou bijdragen aan de toename van de afvalberg, en ten koste gaan
van het milieu omdat onnodig bomen geveld moeten worden. Ook sommige Neder-
landse gemeenten keren zich anti brievenbusreclame. Enkele gaan zelfs zo ver dat
wordt overwogen om een verspreidingsverbod van drukwerk op te nemen in de Alge-
mene Plaatselijke Verordening. Naast bet milieuargument wordt 6~n en ander beargu-
menteerd met de stellingen dat ongevraagd drukwerk de privacy van de consument
aantast en dat veel folders ongezien op de stapel oude kranten belanden: ‘Niemand
leest bet!~
Allemaal veronderstellingen, maar wat zijn nu de feiten? Eerst wat betreft die afval-
berg. Totaal wordt in Nederland op jaarbasis 3.000 kiloton papier verbruikt. Daarvan
gaat uiteindelijk 35% door de brievenbus naar de consument. Dat geschiedt dan vooral
in de vorm van dagbladen en tijdschriften; circa 11% betreft brievenbusreclame. Van
het totale Nederlandse papierverbruik is dit nog geen 4%. Bovendien wordt meer dan
de helft van de brievenbusreclame ingezameld en recycled tot nieuw papier. Uiteinde-
lijk komt per jaar 64 ton in de afvalstroom terecht. Dat staat gelijk aan een aandeel
daarin van 0,05%.
In hoeverre de kritische geluiden ten aanzien van bereik, effectiviteit en irritatie hout
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snijden wordt duidelijk in bet vervolg van dit artikel.

aanbod
De omvang van het totaalaanbod aan ongeadresseerde brievenbusreclame kent pieken
en kent dalen, en kan oplopen tot een gemiddelde van om en nabij 28 stuks per week in
de aanloop naar hoogtijdagen tegenover gemiddeld 13 stuks in komkommertijd. Over
een heel jaar bekeken vinden we een weekgemiddelde van 19,1. Dit is inclusief huis-
aan-huis kranten; exclusiefdeze bladen bedraagt bet weekgemiddelde 15,3. De produk-
tiekosten kunnen worden getaxeerd op 9 cent per stuk, hetgeen betekent dat er jaarlijks
f 75,— per brievenbus wordt uitgegeven aan direct non-mail. De totale bestedingen
aan deze vorm van marktbewerking komen daarmee uit op zo’n 450 miljoen per jaar.
waarbij nog 100 miljoen kan worden opgeteld voor verspreiding en dergelijke.
Opmerkelijk is dat de spontane herinnering van het aanbod in stille tijden leidt tot een
overschatting van de werkelijkheid en in spitsuurtijden tot een onderschatting. Kenne-
Iijk is de impressie omtrent de absolute hoogte van bet totaalaanbod afgestemd op een
doorsneeweek, al blijkt men wel weer heel goed in staat om aan te geven of bet totual-
aanbod in een bepaalde week meer of minder omvatte dan gebruikelijk.
In de schaduw van ongeadresseerde brievenbusreclame valt, geadresseerde brievenbus-
reclame een beetje weg. Over een jaarThekeken bedraagt bet weekgemiddelde 0,75
stuks per buisbouden.
Met 32% is de woensdag de dag in de week waarop de meeste ongeadresseerde brie-
venbusreclame in de bus valt. Voor bet overige valt bet accent meer op bet begin van
de week dan op de tweede helft. Het blijkt eerder regel dan uitzondering dat dit type
reclamedrukwerk ingevouwen wordt gedistribueerd.
Huisboudens met een eigen brievenbus mogen rekenen op bijna twee keer meer onge-
adresseerd drukwerk dan zij die een brievenbus moeten delen (brievenbusbezitters 15,3
versus 7,8 voor brievenbusdelers). Met 10,4 stuks ontvangen ook bewoners van een
bovenwoning relatief weinig. De sociaal-economische status van de~buurt is weinig
relevant gebleken als factor van betekenis voor de boeveelheid ongeadre~seerd.

verschijningsvorm
Verreweg het grootste deel van ongeadresseerde brievenbusreclame is afkomstig van
een warenhuis of retailer (41 c). Ook lokale detaillisten (21%) en huis-aan-buis kranten
(20%) hebben een substantiecl aandeel. Sponsored magazines. reclame van fabrikanten
en ide~le- en overheidsuitingen zijn iede~ toed voor een aandeel van 4%. Het kleurrijke
materiaal (67% full color, 27% met steunkleur) wordt voor een veelheid aan branches
verspreid: voedings- en genotmiddelen, elektronica, duurzame gebruiksgoederen. kle-
ding en schoenen, doe-het-zelf artikelen, meubilering/stoffering, cosmetica zijn daar-
van de belangrijkste. In ongeveer de helft van de gevallen heeft de zending een lande-
lijke reikwijdte, in de andere beift is sprake van een plaatselijke of regionale functie.
Bij geadresseerde brievenbusreclame is een folder, al dan niet met bijvoeging van een
brief, de incest voorkomende uitvoeringsvorm. Bij 61 c van de onderLocbte direct mail
pieces was sprake van een persoonsgeriChte adressering. Oindat direci mail voorname-
lijk wordt gebanteerd om directe verkoop te genereren is er ook gekeken naar welke
responsmogelijkheden de geadresseerden werden geboden. Als winnaar (39%) komt de
losse antwoordkaart naar voren, ondanks bet alom gepredikte gemak van de telefoon
(7%); bij 20% van de mailings werd gewerkt met een aangehecbte antwoordcoupon.
Heel opmerkelijk is dat in 19% van de gevallen in bet gebeel geen responsmogelijkbeid
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werd aangegeven. Bij ongeadresseerde zendingen werd in 28% van de gevallen een
couponadvertentie gebruikt.

bereik
In veel mediaonderzoek staat op de een of andere manier het bereik centraal. De doel-
stelling van dat onderzoek is in principe vrij simpel: per tnedium gaat het om de vast-
stelling van omvang en samenstelling van het lezers- dan wel kijkerspubliek. Dit in
wezen vrij heldere uitgangspunt neemt evenwel niet weg dat de uitkomsten met de
regelmaat van de klok aanleiding geven tot verhitte debatten. Voor een deel heeft dit te
maken met de ambachtelijke kant van de zaak, als de degens worden gekruist op bet
terrein van de methoden en technieken, voor een ander deel gaat het om inhoudelijke
kwesties zoals de kwaliteit van bet bereik, het multi-media effect en dergelijke.
Niettegenstaande de discussies zijn bereikcijfers voor adverteerders en mediaplanners
van cruciaal belang bij de bepaling binnen welk medium, of onderdeel daarvan, recla-
megelden zullen worden aangewend. In dat licht bezien vormen de vergaarde cijfers
een welkome aanvulling op de reeds langer beschikbaar komende bereikcijfers aan-
gaande radio, televisie en gedrukte media. Bij de vaststelling van bet bereik (i.c. recla-
me-uiting minimaal vluchtig bekeken) is, zoals eerder vermeld, gebruik gemaakt van
de copytest techniek. Bij de categorie direct non-mail (ongeadresseerd) is onderscheid
gemaakt naar huis-aan-huis kranten en andere ongeadresseerde brievenbusreclame.

Figuur 4. Bereik.

Geadresseerde brievenbusreclame krijgt een hoge attentie: 82% bereik. Die score is
exact twee keer zo hoog als die voor ongeadresseerde brievenbusreclame (41%). Uit
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eerder onderzoek kwam al naar voren dat buis-aan-buis kranten een jets boger bereik
realiseren dan ander ongeadresseerd materiaal. Voor deze bladen, waarvoorgesteld zou
kunnen worden dat bet gaat om een vorm van brievenbusreclame waarbij getracbt
wordt een lezersbinding te cre&en zoals die voor dagbladen wordt na~gestreefd, Iigt bet
bereik op 57%. Het bereik van couponadvertenties ligt op 50%. Het bereik van telemar-
keting ligt op 100%, uitgaande van degenen die de telefoon aannemen. Dat percentage
is e~iigszin~ jgeflatteerd,omdat geen rekening is gebouden met verkeerde telefoonnum-
mers ofmet prospects die langdurig afwezig zijn.
Het geheel overziend kan worden gesteld dat waar de benadering directer wordt en seg-
menteringstechnieken meer gebruikelijk zijn, bet bereik stijgt.

Dit totaalbereik is op zich een interessant gegeven, maarbet gaat vanzelfsprekend ook
en vooral om de kwaliteit van dat bereik. Met het oog daarop zijn aan’~’ullende analyses
verricht. Voor de sector ongeadresseerde brievenbusreclame geven de resultaten aanlei-
ding om te veronderstellen dat bet bereiksniveau beinvloed wordt door vier factoren, te
weten:
* de omvang van bet aanbod: bet bereik wordt nadelig beynvloed door een relatief
overvloedig aanbod;

* de ontvankelijkbeid van de consument: op bepaalde momenten is de beboefte urn
zicb via de brievenbus te oricnteren groterdan op andere momenten:

* de aard van bet aanbod: bepaalde brievenbusreclame die in bet ene jaargetijde wat
meer versp-reid wordt dan in een-ander seizoen, vindt men ook interessanter;

* de uitvoering: hoe groter, hoe dikker, hoe kleurrijker, des te boger het bereik.
Bezien naar persoonskenmerken blijkt ongeadresseerde brievenbusreclame meer gele-
zen te worden door vrouwen dan door mannen, meer door ouderen dan door jongeren,
meer door lager dan door boger opgeleiden. Attituden en binding zijn, bet Iigt voor de
band, eveneens sterk van invloed op bet bereik.

Uitgaande van 12 miljoen Nederlanders van 16 jaaren ouderen 6,08 miljoen woningen
bedraagt d~ gemiddelde bewoningsgraad 1,97 personen. Pei- 100.000Thi~ew6rpen s~uks
ongeadresseerd worden 100.000 x 1,97 x 0,41 = 80.770 personen van 16 jaar en ouder
bereikt.

Voor geadresseerde brievenbusreclame nog meer dan voor ongeadresseerde brieven-
busreclamegeldt dat de prullenbak minder populair blijkt dan wel eens verondersteld.
Vluchtig bekeken en Izelen2aal of gedeeltelilk bekeken of gelezen scoorden respectieve-
lijk 30% en 52%, samen goed voor een bereik van 82%.
Geadresseerd&brievenbusreclame ricbt zicb verhoudings~ewijs sterk op de categoric
boger opgeleiden en op de werkzame beroepsbevolking. Dit impliceert dat de categoric
met de hogere inkomens goed is vertegenwoordigd. Het bereik afgezet tegen deze ken-
merken levert opmerkelijk weinig uitscbieters op. Wel vinden we dat bet bereik daalt
met bet klimmen derjaren.

mediumcumulatie
Bij bet deelonderzoek naar ongeadresseerde brievenbusreclarne is_ook de overige
mediaconsumptie in kaart gebracbt. Dit maakte bet mogelijk de respondenten nader te
profileren naar de mate waarin men open staat voor bereik door de kiassieke media.
Daartoe zijn drie kenmerken met elkaar in verband gebracbt, te weten de tijdbestedin-
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gen aan dagbladen, tijdscbriften en televisie. ledere respondent is ondergebracbt in ~6n
van de drie volgende categorie~n:
* zwakke mediumcumulatie: personen die per dag minder dan 30 minuten aan een
dagblad besteden ~n minder dan 30 minuten per week aan tijdschriften ~n minder
dan 8 uur per week aan televisie;

* sterke mediumcumulatie: personen die per dag meer dan 45 minuten aan een dag-
blad besteden ~nmeerdan 60 minuten per week aan tijdscbriften ~nmeer dan 20 uur
per week aan televisie;

* modale mediumeumulatie: de overigen.
Omdat bet bij deze typering gaat om de extremen, met name om de medium afzijdigen,
vaIl bet merendeel van de respondenten in de middencategorie. De extremen zijn te
scheiden in freaks en afzijdigen. De koppeling van deze typologie aan de tijdbesteding
voor brievenbusmarketing resulteert in een bevestiging van de ooit in een eerder stadi-
um gelanceerde tbeorie van de verdoofde consument. Het bestaan van zo’n consument,
zich afzijdig boudend van de massamedia, scbetst volgens sommige deskundigen een
ontwikkeling. Deze trend sluit aan bij wat mediaplanners al eerder signaleerden: de
consument, onder een spervuur van reclameprikkels gekomen, is over de hele linie
moeilijker te bereiken. De verdoofde consument blijkt ook bet slechtst te worden
bereikt door brievenbusreclame. Aan de tegengestelde kant blijkt ook sprake van medi-
umcumulatie: omnivoren in de consumptie van media.
Is de conclusie dat er duidelijke cumulatie effecten bij mediatype consumptie optreden
nu vervelend in bet kader van bet fenomeen mediaplanning? — zo kan men zich afvra-
gen. Wij neigen er toe ontkennend te antwoorden. VNU I)ubliceerde in juni 1989 een
onderzoek over multi-media effecten. Dit effect bebeist in principe dat de communica-
tie beter en effectiever verloopt indien bij een campagne diverse media worden inge-
schakeld. En de conclusie van de onderzoekers ben was dat reclame voor een en bet-
zelfde merk of produkt op televisie en in printmedia elkaar in effect versterken. De
kans op zo een versterkingseffect is vanzelfsprekend groter als er sprake is van medi-
umcumulatie. Dit zou ook voor brievenbusmarketing kunnen worden gesteld. Juist de
combinatie biervan met televisiereclame, dagbladreclame en tijdscbriftreclame kan tot
grotere effecten leiden.

Wel dient beseft te worden dat een substantieel gedeelte van geen van de media een
zware consument is. Hoe deze groep te bereiken is een kwestie die extra aandacbt
beboeft. In dat verband kunnen we niet nalaten nog eens de vraag naar voren te bren-
gen waarom er wel altijd veel onderzoek wordt gedaan naar mediaconsumptie, maar
niet of nauwelijks naar media-onthouding.

beoordeling
Er wordt wel beweerd dat de appreciatie van direct marketing nauw samenhangt met
bereik. ‘Overcommunicatie resulteert in een lage impact en leidt tot irritatie’, zo luidt
dan de redenering. De reden voor dergelijke ongenuanceerde uitspraken wordt moge-
lijk ingegeven door irritatie over bet door sommigen als indringend ervaren karakter
van direct marketing. Ook de :ichtbaa,-heid (bij mail) kan bier een rol speleri; meer nog
dan bij menige andere vorm van marketingcommunicatie is de afzender nadrukkelijk
aanwezig bij de ontvangers.
Een belangrijke algemene conclusie, en anders dan bepaalde groeperingen in de maat-
scbappij weleens willen doen geloven, is dat bij feitelijke confrontatie bet irritatie-
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niveau laag is, zeker ook bij ongeadresseerde brievenbusreclame. We]. zullen de onder-
staande resultaten in gunstige zin befnvloed zijn omdat bet bereikscriterium als filter
fungeert.

Tabel 1. Beoordclingsdimensics.

ongeadresseerd geadresseerd coupon- telemarkeling
advertenties

van toepassing (:ec,-/wel) % %
aansprekend

• irritant
60
8

76
15

43
Al

72
14

• onderboudend 46 58 32 66
• informatief 71 79 67 63
n duidelijk 76 90 71 94
• opvallend 55 - 56 47 48
n belangwekkend 45 44 24 35
vakkundig 61 86 59 81

Over de bele linie bekeken zijn bet vooral de dimensies duidelijk en informatief waarop
de onderzochte dm-technieken goede resultaten boeken. Bij geadresseerde brievenbus-
reclame, dat in de hele breedte een nog wat positievere bejegening ontmoet dan Qnge-
adresseerde brievenbusreclame, springen ook de adjectieven vakkundig en aansprekend
in positieve zin naar voren. Bij de couponadverties wordt door de gebruikers bet aspect
aansprekend relatief positiever beoordeeld. De scores voor vakkundig en aansprekend
kunnen als compliment aan de telemarketingbureaus worden opgevat.

effect
Het uiteindelijke doel van al deze rechtstreekse marketing instrumenten blijft bet over-
brengen van informatie aan de consumenten met bet oogmerk hen er toe te brengen
goederen of diensten aan te schaffen. De indicatie omtrent de actiebereidbeid bij ont-
vangers van dm-boodscbappen, alleen bescbikbaar indien bereik xverd gerealiseerd, is
nog zonder precedent.
Voorzichtigbeid bij de interpretatie is geboden. Immers, conclusies kunnen niet worden
getrokken zonder voorbijgaan aan de afweging tussen kosten en baten. Per metbodiek
kunnen de kosten nogal uiteenlopen. Tevens moet worden aangetekend dat, vooral bij
geadresseerde brievenbusreclame en bij couponadvertenties, de mate van succes sterk
verscbilt per aanbieder. Dat succes bangt zonder meer samen met de kwaliteit die bij
bet voortraject kan worden ingebracbt (adressen- of telefoonnummer-bestanden, seg-
mentatiemogelijkheden, database specificaties).
Een en ander doet overigens niets af aan de generiek op basis van onderzoek te trekken
conclusie, namelijk dat direct marketing uitermate effectief is. A priori. zo komt uit de
resultaten naar voren, beeft direct marketing bet vermogen om concreet vorm te geven
aan bet begrip relatiemarketing.
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Figuur S. Respons.

7. SLOTBESCHOUWING

Al met al is bet onderzoek naar direct marketing volop in beweging gekomen. En wat
misscbien nog belangrijker is: bet lijkb een volwaardige plaats te kunnen gaan krijgen be
midden van ander mediaonderzoek. Zeker nu een permanenbe executie binnen Summo-
verband dit jaar zijn beslag gaat krijgen. In combinatie met de inmiddels tot stand
gebracbte verdieping, verbreding en verboging betekent dit een belangrijke stap voor-
waarts.
Met de integrabie van de Europese markt zullen dm-technieken in belang toenemen.
Nederland kan profijt bebben van de voorsprong die bet beeft enerzijds op bet gebied
van bet gebruik van dm-technieken, anderzijds op bet terrein van onderzoek emaar.
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10. Een voile week

Stabiliteit en verandering in de verplichte en vrije tijdsbeste-
ding tijdens een najaarsweek in 1975, 1980, 1985 en 19901

W.P. KNULST

SAMENVA’FI1NG

Op basis van tijdbudgetonderzoek uit 1975, 1980, 1985 en 1990 wordt aangetoond dat de ver-
schillen naar het totaal aantal gewerkte uren en de hoeveelheicl vrije uren onder de bevolking
groter zijn geworden. Middelbaar en hoger opgeleiden tot ca 50 jaar werken in het algemeen Ian-
ger en hebben minder vrije tijd gekregen. Lagergesehooldenen/of personen van 50 jaar en ouder
werken in algemeen minder en hebben beduidend meer vrije tijd dan in 1975. Deze toegenomen
ongelijkheid wordt ten dele veroorzaakt door de ongelijker verdeling van betaald werk over leef-
tijds- en socialekiassen, zoals Young en Bell voorspeld hebben. In de jaren 70 voorzag men ook
dat de opkomst van bet symmetrische huishouden, het moderne urbane gezinstype waarinman en
vrouw beiden betaald en huishoudelijk werk verrichten, voor beide partners extra werk zou ople-
veren en dus vrije tijd zou gaan kosten. Een derde factordie er toe heeft bijgedragen dat beterop-
geleiden tussen 20 en 50 jaar het sinds de jaren 70 drukkerhebben gekregen, is de gezinsverdun-
ning en groei van bet aantal alleenstaanden. Huishoudelijk werk kost per persoon meer tijd (en
verplaatsingen) naarmate men metminder personen samen leeft. De invined van dit schaalverlies
op de tijdsbesteding werd in de jaren 70 nog niet voorzien.
Evenals andere welvarende westerlingen investeerden ook Nederlanders in voorzieningen die
hen in hun vrije uren meerafwisselingen belevenissen opleveren. Eenvoudige, kosteloze vormen
van tijdpassering zijn hierdoor geleidelijk verdrongen door ontspanningsvormen die gespeciali-
seerde ultrusting en een specifiek ingerichte omgeving vereisen. De verschuiving naar kapitaalin-
tensieve vormen van ontspanning is samen gegaan met een groei in de verscheidenheid van het
individuele repertoire. Tijd en geld worden over meer en meer zaken uitgesmeerd. Maar ook de
hoedanigheid van de ontspanning is enigszins veranderd. Vooral de naoorlogse generaties zoeken
avontuuren spanning minder vaak in verbaal overgedragen verhalenof in gedrukte teksten, maar
vaker in gevisualiseerde fictie en in zeif opgezochte belevenissen. Deze ontwikkeling beant-
woordt aan Sorokins voorspelling dat een ~sensate culture’ in een moderne geseculariseerde
samenleving terrein zou gaan winnen.

1. INLEIDING

Voorspellingen over maatschappijverandering lijken sneller te veranderen dan de
samenleving zeif en zijn hierdoor soms ver op de samenleving vooruit gesneld. Dat

I. Deze tekst steunt in belangrijke mate op de analyses die door Ronald Batenburg en Gerbert Kraaykamp op
de gegevens van hec cijdbudgeconderzoek (TBO) zijn verricht.
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betekent echier ook dat sommige uitspraken uit het verteden nog goed zijn te gebruiken
als hypothese voor de analyse van het huidige tijdsgewricht.
In de traditie van Orwell (1984) en Huxley (Brave New World) publiceerde Michael
Young in 1958_~The Rise of the Meritocracy’, I 870-~’033 een gefingeerd verhaal over
de opkomst van een rigide prestatiemaatschappij. Young v~rteIt daariWho&de onder-
wijshervormingen uit de ZOe ~uw zo sacce~vol verlopen dat alle machtsposities, ook
die welke van oudsher aan telgen uit vermogende of adellijke geslachten toevielen, op
een gegeven moment ingenomen worden door individuen die zich door persoonlijke
prestaties hebben onderscheiden. Dit prest~7tieprincipe werkte goed zoL~vng getalenteer-
den uit alle landsdelen en bevolkingsgroepen gerecruteerd_werden. Toen echter geta-
lenleerden op basis van hun I.Q. score in een keurkorps werden samengebracht, ont-
stond er beroering onder de gedeclasseerden. Een opstand brengt de meritocratie in
2034 tenslotte ten val. Hoewel Young het egalitaire streven Oiteindelijk laat zegevieren,
zette hij zich iii zijn verhaal ook af tegeri nafeve toekomstbespiegelingen uit de jaren
vijftig. GeYiiiponeerd door een ongekend sterke stijging en~spreiding van de welvaart,
dacht menigeen toen dat machines iedere arbeid geleidelijk zouden gaan overnemen.
Klasseverschillen zouden vervagen omdat bestaansvoorwaarden en consumptiestijien
naar clkaar zouden toe groeien. Young ging er echter vanuit dat versfhillen in kennis
en expertise Piet zouden nivelleren en dat deze produktiefisctoren dorninanter zouden
worden voor klasseverschillen. Deze opvatting is enige decennia later gemeengoed
onder sociologen, en treedt ook sterk op de voorgrond in Daniel Bells schets van de
post-industri~le samenleving (Bell 1974). In een post-industriele samenleving is het
grootste deel van de beroepsbevolking opgeschoven naar functies in handel, dienstver-
tening en informatieverwerking (taken die nog niet door ni~chines zijn overgenomen).
Bij de bez~fting van die funkties wordt steeds sterker op dipiom&s en persoonlijke
merites geselecteerd. Bell verzuimde echter de consequentie hieraan te verbinden dat
de post-industri~le samenleving steeds ciiinder kansen zoci bieden voor personen met
geringe opleiding of voor oudere werknemers die de jongste technische ontwikkelingen
niet langer kunnen bijbenen. Nu beloofd&hij de uitverkor&n werkers geen gouden ber-
gen. Gebrciikn~takend van inzichten van anderen meende Bell dat hun bestaanswijze
tijdrovend zou zijn. Door een relatief sterke sociale en geografische ihobiliteit zijn ze
los geweekt uit hun familienetwerken, gaan deel uitmaken van een groter aantal lossere
netwerken, en zijn in hun verzorgingsstnSetuur daarom sterk op zichzelf en op diensten
van derden aangewezen. Dit alles zou veel (transactie)tijd vergen (Bell 1974, 224-231).
Eerder had de Grazia (1964) al aannemelijk gemaakt dat de beloofde groci van de vrije
tijd voor v7eien zou uitblijven. De verkorfing van de arbeidstijd woog volgens hem niet
op tegen de tijd die in een moderne westerse samenleving opgeslokt wordt door huis-
houdelijke beslommeringen als gevoig van bet verdwijnenvan huishoudelijk personeel
en bet wegvallen van de bezorging van eerste levensbehoeften aan huis. Zeifbediening,
doe-het-zelven of bet onderhoud van aangeschafte apparatuur (Linder 1971) zouden de
burger met meer en meer werk opzadelen. In deze discussie over de veTlies- en winslre-
kening van de vrije tijd, duikt de naam vanMichael Youn~opnieuw 6f,maar nu in zijn
rol van onderzoeker. Uit een onderzoek dat in 1970 in d&Londense agglomeratie werd
uitgevoerd, was naar voren gekomen dat mannen en vrouwen die een tweeverdieners-
huishouden hadden opgezet, beiden minder vrije tijd overbielden dan de partners uit
een huishouden met een traditionale rolverdeling (Young & WilImotI 1973).
De periode rond 1970 bracht ook een rijke oogst aan toekomstbespiegelingen over de
vrijetijdsbesteding zelf. Sommigen verwachtten dat bet stijgend opleidingsniveau tot
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uiting zou komen in een toenemende belangstelling voor intellectuele en culturele ont-
spanning (Wippler 1968). Anderen meenden echter dat het toekomstige vrijetijdsge-
drag voomamelijk bepaald zou worden door de welvaarstijging en de spreiding van
comfort. Vanwege de gestegen koopkracht zouden personen volgens Linder (1971: 34-
35, 74-75) ook een hoger opbrengst van hun vrije uren verlangen. Door te investeren in
voertuigen en apparaten zou er een verschuiving op gang komen van arbeids’(tijd)-
naar kapitaalintensieve vormen van vrijetijdsbesteding en zouden ze in dezelfde tijd
meer belevenissen kunnen opdoen.

In hoeverre is de verdeling van werk en vrije uren in het huidige Nederland ongelijker
geworden? Heeft de opkomst van bet moderne tweeverdienersgezin ook hier geleid tot
een afname van de vrije tijd voor betrokkenen? Heeft de stijging van het opleidingsni-
veau onder de jongere generaties zich ook vertaald in een groter belangstelling voor
lezen en culturele uitvoei-ingen? Of is dit type intellectuele en tijdintensieve ontspan-
ning juist beconcurreerd door een toegenomen gebruik van tv en video?
Teneinde dit soort vragen over gedragsveranderingen te kunnen beantwoorden, laat het
Sociaal en Cultureel Planbureau om de vijf jaar een tijdbudgetonderzoek verrichten.
Dat gebeurde voor bet eerst in 1975 en daama dus in 1980, 1985 en 1990. Een repre-
sentatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder noteert dan
een week lang in een dagboek welke bezigheden men van kwartier tot kwartier heeft
gehad. Dit onderzoek wordt steeds in hetzelfde seizoen en wet in de eerste twee weken
van oktober gehouden. Het veldwerk wordt daarvoor steeds verricht door Intomart.
Door vergelijking van de uitkomsten over die normale werkweken uit 1975 tot en met
1990 kunnen de hierboven gestelde vragen worden beantwoord.1Een uitvoerige publikatie van tijdbudgetcijfers treft men aan in bet Sociaal en Cultureel
Rapport 1992 (verschenen in september 1992). Dit artikel bevat een samenvattend
overzicht van de belangrijkste trends. In paragraaf twee wordt ingegaan op veranderin-
gen in de verplichte tijdsbesteding (betaalde arbeid, onderwijs en huishoudelijk werk),
in drie op de vrije tijdsbesteding Paragraaf 4 biedt een samenvatting van en een corn-
mentaar bij deze gegevens. Hoewel de feiten en beschouwingen in dit artikel voorna-
melijk op tijdbudgetonderzoek zijn gebaseerd, zijn hierin ook inzichten uit andere
publieksonderzoeken verwerkt.

2. ONTWIKKELINGEN IN DE VERDELING VAN BETAALD EN
ONBETAALD WERK IN DE PERIODE 1975-1990

2.1 Be/angwekkende verschuis’ingen

Voor verschillende bevolkingsgroepen verloopt een dag nu heel anders dan 15 jaar
geleden. Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

— De toetreding van (gehuwde) vrouwen uit de naoorlogse generaties tot de arbeids-
n?arkt heeft bet tijdbudget van menigeen beinvloed. Weliswaar is bet aandeel van vrou-
wen in de betaalde werktijd ook in 1990 nog steeds veel kleiner dan dat van mannen —

vooral ook omdat veel vrouwen toestromen naar part-time banen — maar in 1975 waren
de verschillen veel groter. In samenhang met die verschuiving is de onbetaalde werktijd
door vrouwen in de huishouding afgenomen, terwijl die onder mannen is toegenomen.
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Deze verschuiving blijkt bet meest duideljjk indien men bet tijdbudget van de naoor-
logse geboortecohorten van 1945 tot 1965 vergelijkt op bet moment dat ze in de leef-
tijdsfase van 26 tot en met 30 jaar verkeren. Het eerste naoorlogse cohort vrouwen
(1945-1949) dat in 1975 die leeftijdsfase iiereikte, besteedde toen gemiddeld nog geen
8 uur per week aan betaald werk, tegenover ruim 37 uur aan huishoudelijke taken. 15
Jaar later, in 1990, besteedde het cohort 19604964, (dat in 1990 tuss~n 26 en 30 jaar
was) gemiddeld 8 uur meer aan betaalde arbeid, en 9 uuVminder aan huishoudelijk
werk. Bij mannen is de wekelijkse arbeidstijd in die levensfase sinds 1975 met gemid-
deld 3 uur verminderd, terwiji bet huishoudelijke werk met 2 uur is toegenomen. Hoe-
wel de grootste verandering zich dus aan de kant van vrouwen heeft voorgedaan, heb-
ben de mannen zich niet geheel onbetuigd gelaten.
Onder de joiigere, naoorlogse generaties is een nieuw type huishouden opgekomen,
waarin de vrouwen minder — en de mannen meer tijd aan huishoudelijk werk besteden.
In huishouden~ van tweeverdieners besteden de vrouwen niet meer zoals bij de eerste
peiling 4,5 maar 3 keer zoveel tijd in bet huishouden als hun partners. Zelfs in het tradi-
tionele gezin (man: baan, vrouw: huisvrouw) veranderde de verhouding van 6 : tin
1975 tot ca 4,5: 1 tegenwoordig.

— Een ontwikki&ling, die ten dele samenvalt met de voorgaande, is c/c afname van c/c
huishoudensonriang en in liet bijzonder ock c/C groci san liet aanta/ cenpersoonshuis-
hondens. Ook hierdoor zijn er nu meer (alleenwonende) mannen die regelmatig bood-
schappen doen of ander huishoudelijk werk dan bij de eersie peiling in 1975. In 1975
waren er per 100 inwoners ca 29 huishoudens, in 1990 ca 41. Deze schaalverkLeining in
de wijze van behoeftebevrediging en verzorging, kost per persoon meer tijd. Ze vergt
per persoon ook meer verplaatsingen (Knuist & van Beek 1990: 9 1-99). Deze verklaart
tevens waarom de tijd die gemiddeld aan huishoudelijk werk (met inbegrip van bood-
schappen e.d.) wordt besteed, nauwelijks is afgenomen, terwiji het huishoudelijk werk
steeds verder gemechaniseerd raakte en bet aantal gezinnen met kinderen in een zorg-
behoevende levensfase drastiseb is vermiciderd.

— In bet begin wan de jaren tachtig is een grote groep ontstaan die vati~ege werkloos-
heid, arbeidsongeschiktheid of vervroegde uittreding gee;z bcroepsarbek/ nicer
verricht. Als gevolg hiervan is de tijd die gemiddeld door mannen van middelbare leet’-
tijd en personen met alleen lager onderwijs aan arbeid wordt besteed tussen 1975 en
1985 sterk afgenomen. Zoals we nog zullen zien is onder een groot deel van de bevol-
king de aan arbeid bestede tijd toegenomen. Onder bet oadere (50-64 jaar) en lager
geschoolde segment uit de beroepsbevolking is de arbeidsiljd op bet lage niveau van
1985 blijven steken. Op andere punten zijn de versehillen tussen beroepsmatig actieven
en werklozen of arbeidsongeschikten niet groter geworden. Aan taken op bet gebied
van huisbouding en onderwijs besteedden werkiozen of arbeidsongeschikten in 1990
aanzienlijk meer tijd dan in 1975.

— Vooral van belang voor bet tijdbudget van jongeren, is c/c toestroom naar het voo,’t-
gezet en hoger onderwUs. In de leeftijd tot 20 jaar zijn er bierdoor steeds meer stude-
rende en steeds minder (full-time) werkende jongeren. Aan bet volgen van onderwijs
besteden jongeren gemiddeld steeds meertijd. Aangezien meer en meer jongeren tij-
dens bun leerperiode volwassen worden en zelfstandig gaan wonen, zijn er sinds 1975
ook meer jongeren die als kamerbewoner hun eigen huishouden moeten verzorgen.
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Hoewel arbeid als dagtaak op grote scbaal is ingeruild tegen onderwijs, besteden jonge-
ren nu gemiddeld meer tijd aan betaald werk dan in de jaren tachtig. Het gaat bierbij
enerzijds om een vermindering van de werkloosbeid onder schoolverlaters, en anderzijds
om een toegenomen belangstelling voor bijverdiensten onder scholieren en studenten.

2.2 Arbe/dstijc/en rn/nc/er bepa/endvoor de tota/e werkc/uur

De bevolking van 12 jaar en ouder beeft in een normale werkweek aan bet begin van de
jaren negentig minder vrije uren, dan in 1975 (zie tabel 1). Vooral in vergelijking tot de
voorlaatste peiling uit 1985, is er nu gemiddeld minder. Het gaat bier om de netto-vrije
tijd die gedefinieerd is als het deel van de week dat resteert na aftrek van alle verplich-
tingen aan arbeid, onderwijs of huishoudelijke zorg en ook na aftrek van de tijd voor
nachtrust, maaltijden en andere persoonlijke verzorging. Vrije tijd heeft in dit verband
dus een gebeel andere inhoud dan arbeidsvrije tijd die nit CAO-afspraken over arbeids-
tijden en verlofdagen afgeleid wordt.

Tabe/ 1. Tijdsbes/ag san hetaa/d werk, al/e werkzaamheden tezarnen en s’rIje tijda, naar sekse,
/eeftijd, en s’oorop/eiding in uren per week 1975, 1980, 1985 en 1990.

betaald werk
totaal tijdsbeslag

arbeid±studie+huishouding
aantal

vrije uren

1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990 1975 1980 1985 1990

gehelesteekproef
steekproef
naar sekse
mannen
vrouwen

15 14 14 17

24 22 22 25
6 6 7 9

41 41 41 42

40 40 40 42
42 42 42 42

48 47 49 47

50 49 51 48
46 45 48 46

naar leeftijd:
12-l9jaar
20-34 jaar
35-49jaar
50-64jaar
65jaarenouder

8 6 4 6
23 22 22 24
19 20 21 23
15 13 12 12

1 1 1 1

43 44 43 47
48 47 47 48
43 45 46 48
37 35 35 33
26 25 24 24

44 42 43 40
45 44 45 43
47 45 46 44
51 52 54 55
57 57 62 59

naar opleiding:
lo
lbo,ulo,mavo
havo, vwo, mbo
hbo,wo

11 9 9 5
19 18 16 17
20 23 22 23
24 23 26 25

36 34 34 30
42 43 41 40
39 44 43 44
43 42 45 44

50 51 54 54
48 46 50 49
51 48 49 47
48 49 47 48

a Tijdsbesseding met inbegrip van tijd besceed aan verplsassingen
Brnn: SCPTBO 1975, 1990

De waargenomen toename van bet betaald werk beeft natuurlijk gevolgen gebad voor
de afname van vrije uren. Maar mensen die geen baan bebben maar leren, of de buis-
bouding verricbten bebben ook bun werk- en bun vrije uren, en die worden niet door
CAO’s bepaald. Offici~le afspraken over arbeidstijden bebben evenmin betekenis voor
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zelfstandigen, free-lancers, uitzendkracbten_maar ook niet voor de feitelijke wekelijkse
arbeidstijd van loonaThankelijken (wanrin verruim, verlofenz. zijn verrekend). De ver-
korting van de contractuele arbeidstijd door de invoering van ATV dagen in de jaren
tachtig, beeft geen sporen nagelaten in de hoogte van de waargenomen bruto arbeidstijd
van full-time w~rkenden. In deze arbeidstijd tellen dos ook de -veelal lange — werktijd
van zelfstandigen mee, bet overwerk, de nevenbaantjes en de reistijd van bet woon-
werkverkeer. Aldus berekend kost bet betaalde werk werkende mannen nu bij elkaar
roim 6~n our meer tijd dan in 1985.
De trend in de CAO-afspraken vindt men evenmin terug in de ontwikkeiing van de net-
to vrije tijd van de werkenden in de steekproeven: in alle voorgaande peilingen
besebikten werkende mannen over meer vrije tijd dan in 1990. De toename van bet
aantal banen en nevenbanen kan de afname van de netto vrije tijd maar ten dele verkla-
ren.

2.3 Waarorn ininder vrije fi]c/?

De vrije tijd iijkt meer in algemeen onder druk te staan van ontwikkeling waarbij de
diverse verplichtingen tezarnen per persoon meer tijd zijn gaankosten.

Betnalde arbeid en bet onbetaalde werk voor buisbooden en gezin horen tot de telkens
terugkerende verplicbtingen. Voor scholieren en stodenten 4s dat de stodie. Ook bet
huishouden geldt voor velen nqg als dagtaak. Toch wordt hoisboudelijk werk steeds
meerals neventaak verricbt, naast een baanof een studie. -

Over het algemeen zijn mannen tussen 1975 en 1990 meer en vrouwen minder tijd
gaan besteden aan bet buishooden. Huisboudelijk werk verandert van een specialisme
voor buisvrouwdn in de ricbting van een algemeen voorkomende nevenbezigheid van
zelfstandig wonende volwassenen. De groep van vrouwen die zich gebeel op bet buis-
bouden toelegt: de buisvrouwen is in 19911 kleiner dan in 1975. In 1975 noemde nog
56% van alle ondervraagde vroowen ‘buisNrouw’ als vooriiaamste taak, in 1990 nog
maar 44%. De groep van folltime huisvroowen is daarbij V~rgrijsd. De gemiddelde
Ieeftijd van deze groep steeg in dezelfde periode van 50 naar 53 jaar. -

Tell men de voor onderwijs, arbeid, en/of huisboodelijk werk benodigde tijd bij elkaar
op. dan geeft dit een goed inzicbt in de verdeling van de werkdrok(te). Op die manier
laten groepen zich ook naar bun totale werktijd vergelijken, ongeacht of zij nu aan
onderwijs, arbeid, of aan huisboudelijk werk de meeste tijd hebben besteed2. In figuurI zijn de individuele opgaven over 1975 en 1990 voor beide seksen weergegeven naar
Ieeftijd. In tabel I bovendien ook naar opleiding.

Het tijdsbeslag van de verscbillende taken tezamen vertoonde in 1990 een piek in de
leeftijdsklasse van 3 1 tot en met 35 jaar. Al bet werk kost mannen zowel als vrouwen
dan ruim 51 ooi gemiddeid per week. In 1975 viel die optelling van werkzaambeden
voor beide seksen in die leeftijdsklasse lager olt: 4 uur miader voor mannen en 5 our
voor vrouwen. Niet alleen mensen die zo rond bun 30e de ‘topdrokte’ van hun leven
meemaken, maar ook personen tussen 35 en 50 jaar bebben bet no 5 our per week druk-
ker dan dezelfde leeftijdsklasse 15 jaargeleden.
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Figuur 1. De t~dsbesteding aan onde,-wijs, arbeid en huishoude/ilk werk b/i elkoar opgcte/d,
naar /eefti]d, 1975-1990.

2.4 De groci van de groep metdubbe/e taken

Waarom heeft bet werk zich opgeboopt in een beperkt deel van bet leven?

De leeftijdsklasse tussen 20 en 50 jaar beeft meer en meer tijd voor baar taken nodig,
omdat deze groep steeds meerpersonen telt die bun boofdbezigheid in arbeid, buisbou-
ding of onderwijs combineren met ~n of twee nevenbezigheden op de overige terrei-
nen. Personen met een beroep of studie bebben steeds vaker een nevenverplicbting aan
buishoodelijke zorg. Van de gescbetste leeftijdsklasse beeft thans 62% een werkpro-
gramma waarin wekelijks minstens twee uiteenlopende taken gecombineerd worden3.In 1975 bedroeg dit percentage nog maar 43% (vergelijk figuur 2). In verband biermee
worden de betaalde banen in steeds homogener mate bezet door personen die bet ook
op die andere genoemde terreinen nog relatief drok bebben. Die groep verkeert in een
levensfase waarin bebalve de beroepscarri~re, ook ambities op bet gebied van buisves-
ting en -inricbting, gezinsvorming of kinderopvoeding veel tijd en energie opslorpen.
De Ieeftijdsklasse tussen 20 tot 50 jaarbeboort daamaast tot bet bevolkingsdeel waarin
ambities met betrekking tot vroowenemancipatie tot no toe het meest in praktijk zijn
gebracht.
Jongeren die nog niet door al die beslommeringen in beslag worden genomen, besteden
die relatief ‘vrijgestelde’ levensfase steeds meer aan onderwijs. Personen van middel-
bare leeftijd, die de drokke gezinsfase in veel gevallen achter de rug bebben, zijn even-
zo in sterke mate gedemobiliseerd voor beroepsarbeid. Terwijl de levensverwachting in
de naoorlogse periode is gestegen en meer Nederlanders in goede gezondheid 65 jaar
worden, zijn uitgerekend mensen die zich op de vereisten van een baan zooden kunnen
concentreren, dikwijls als arbeidskracbt afgeboekt. Door de uitval zowel aan de kant
van de jonioren, als aan die van de senioren, worden de betaalde banen in homogener
mate bezet door mannen en vroowen tussen 20 en 50 jaar.
Binnen de leeftijdsklasse van 20 tot 50 komt bet combineren van taken relatief veel
voor onder de beter geschoolde tweeverdieners, die aan bet begin van bun carri~re
staan of onvoldoende verdienen om zich door boisboudelijke bolp op kinderopvang te
konnen ontlasten. Als bet netto buisboudensinkomen een niveau van ca F 4000,- per
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Figuur2. Aanta/ i~ersoncnmet twee ofmeertaken naar /ecfcijd, in ~rocenrcn tan c/c’ /eeftijdskLas-
se, 1975 -1990.

maand overscbrijdt, neemt bet aantal gevallen van taakcombinatie namelijk sterk af
(Knulst & van7Beek, 1990: 66-74). De lasten van de emancipatie — de herverdeling van
betaald en onbetaald werk over de seksen — drukken dos vooral op de starters op de
arbeidsmarkt of op de groepen die onvoldoende carri~re bebben kunnen maken.

Uit de tijdbudgegevens kan men bovendien concluderen dat de berverdelingsoperatie
van bet huisboudelijke werk nog weinig—effcci~nt verloopt, want de betergeseboolde
mannen en vrouwen bebben bet zo rond bun 30e allebei drukker gekregen. Deze gege-
vens stemmen wat dit betreft overeen met bet aangehaalde onderzoek van Young en
Wilmott (1973) uit bet begin van de jaren zeventig. Lang niet alle arbeidsverdeling
bevordert dos de doelmatigheid. Als boisboudelijk werk door niet routiniers wordt
gedaan kost bet per persoon meer tijd. Vergelijkt men bet tijdbudget van personen die
oiteenlopende taken combineren met dat van anderen die zich aan d~n taak kunnen wij-
den, dan blijkt verder dat de structour van de activiteiten in bet eerste geval een ver-
brokkelder karakter heeft. Verplicbtingen en vrije uren wisselen elkaar vaak af en vor-
men minder vaak een aaneengesloten geheel, zoals bij die anderen. Taakcornbineerders
verplaatsen zich bovendien frequenter dan personen die zich op ~n taak kunnen rich-
ten. Het gaat vooral om meer interlokale verplaatsingen (Knolst & van Beek 1990: 77-
81).
Hoewel de leeftijdsklasse tussen 20 en 50 jaar de meeste taakcombineerders telt, beeft
ook de jeogd (onder 20 jaar) het sinds 1975 drukker gekregen: onderwijs en andere
taken kosten baar no gemiddeld ca 4 our meer werk. De vrije tijd van de jongeren is
sinds 1975 met ca 4 our afgenomen. De groep die onderwijs met andere taken combi-
neert is vooral onderjongens gegroeid. On~er meisjes was die groep ai76mvangrijk (zie
figour 2).
Zoals men mocht verwacbten booden personen die taken combineren. gemiddeld mm-
der vrije uren over dan degenen die zich op ~n taak konnen ricbten. De snelle groci
van die groep van ‘combi-werkers’ in de laatste decennia verklaart waarom bet leven
tussen 20 en 50 jaar, ondanks verkortingen van de offici~1e wekelijkse arbeidstijd,
tegenwoordig minder vrije tijd laat dan 15jaar geleden.
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De waargenomen verscbuivingen bebben voomamelijk tot grotere contrasten tussen
jong en ood geleid en in samenbang biermee: tot grotere versobillen tossen werkenden
en (vervroegd) gepensioneerden. In tegenstelling tot het bevolkingsdeel onder de 50
jaar, heeft bet deel van 50 jaar en ouder en daarvan vooral de mannen thans veel mm-
der ombanden dan in 1975 (vergelijk figuor 1)~. Hoewel mannen van boven de 50 jaar
in pinats van arbeid meer in het buishouden gaan werken (ongeveer evenveel als een
boitenshuis werkende vrouw doet), is de boeveetheid vrije uren op middelbare en oude-
re leeftijd veel groter dan in 1975 reeds bet geval was (zie tabel 1 en figour I). Die ver-
schuivingen hebben zich tossen de jaren zeventig en tacbtig voorgedaan, want de onge-
lijkheid tussen jong en oud in werktijd en vrije tijd is in de recente periode niet verder
toegenomen.

De verdeling van (betnald) werk en vrije tijd over de opleidingsklassen zijn eveneens
ongelijker geworden. Hierbij dient men ecbter te bedenken dat vanwege de stijging van
de scholing onder de naoorlogse generaties, de groep met uitsloitend lageronderwijs in
steeds bomogener mate uit ooderen bestaat. De verdeling van werk en vrije tijd naar
opleidingsniveau weerspiegelt daarom ten dele ook weer de ongelijkbeid overde leef-
tijdsgroepen. Maar niettemin: hoe lager opgeleid, hoe minder druk. Voor lageropgelei-
den bestant werk boofdzakelijk oit onbetnald werk ten dienste van de buishooding.
De gedacbte dat de vrije tijd voor iedereen toeneemt betust — indien men oitgaat van
een normale werkweek op een misverstand. Weliswaar is de arbeidsvrije tijd gere—
kend over een heel jaar voor sommige werkenden (door meer vakantie- en ATV-dagen)
toegenomen. Als men zich ecbter een beeld wil vormen van de tijd die voor oitgaan, tv-
kijken, lezen, sport e.d. beschikbaar is, dan kan men daarvoor het beste letten op de
netto vrije tijd en op de boeveelbeid daarvan tijdens een normale werkweek.

3. STABILITEIT EN VERANDERINGEN IN DE BESTEDING VAN
VRJJE UREN

3.1 Meer en meer activiteiten

In boeverre besteedtmen zijn vrije uren no anders dan in de jaren zeventig?
De economiscbe groei zoo westerlingen volgens Linder (1971: 34-35, 74-75) prikkelen
tot een hogere ‘produktiviteit’ in hun vrijetijdsgedrag, en wel in die zin dat ze meer en
meer belevenissen in bun vrije tijd zouden verlangen. Door te investeren in apparaten
en voertoigen zooden ze in dezelfde tijd meer belevenissen kunnen opdoen en zoo er
een verschoiving op gang komen van ‘arbeids’(tijds)- naar kapitnalintensieve vormen
van vrijetijdsbesteding.

De consomptiecijfers (gezinshoishoodingen) oit de NationaleRekeningen van bet CBS
wijzen oil dat Nederlanders hon gegroeide financi~1e mogelijkbeden in sterke mate
benut bebben voor de aanschaf van apparaten. De kooplust met betrekking tot kleuren-
tv’s, videorecorders, cd-spelers, walkman’s e.d. overtreft de gemiddelde groei in de oit-
gaven als gebeel. De oitgaven nan het uitgaansleven (bestedingen bij boreca) en nan
entreegelden, sport, contributies (die in CBS termen onder ontspanning en ontwikke-
ling zijn begrepen) zijn mm of meer evenredig aan bet niveno van de gemiddelde con-
somptie gestegen. Uitgaven nan typisch tijdsintensieve ontspanning, zoals aan boeken,
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kranten en tijdschriften zijn hierbij sterk achter gebleven. Dc oitgaven ten beboeve van
bet lezen corresponderen met een afname van de tijd die aan lezen wordt besteed, zoals
biema zal blijken.

Investeringen in kapitaalintensieve ontspanning zouden volgens Linder tot een
omvangrijker consumptie van amusement en tot een ‘druk bezel’ vrijetijdsprogramma
leiden, omdat bet bezit van apparatuor voor ontspanning sterker zou groelen dande
bescbikbareconsomptietijd (vrije tijd). Als gevoig biervan zoo een welvarende bevol-
king aan gemiddeld veel dingen meedoen, manr met een lage freqoentie. Er zoo een
vlucbtige wijze van consumeren zijn ontstaan. Volgens de bescbikbare gegevens over
Nederland blijkt die voorspelling in grote lijnen joist Ic zijn:

Tahe/ 2, Enige algemene kenmeiken san c/c vrjjcujdshcstec/ing van c/c bevo/idug tan /2 jaco en
ouder, /975-1990 (inc/excifjers: 1975=100).

1975 1980 - 1985 1990

abs index - abs index abs index_ abs index

aanlal vrije uren (week)
diversiteit repertbire (i.h.a.)
diversiteic per 10 our
vrije tijd (week)
vrije uren thuis (week)
uithuizige vilje 6~ren G~ek)
uithuizigheid vrjje tijd (%)
verplaatsingen tb.v.
vrije tijd (week)
waarvan per auto

47,9
8,8

2,1
30,5
17,4
35,8

5,6
2,9

100
100

100
100
100
100

100
100

47,0
8,7

2,1
30,5
16,4
34,8

4,6
- 2,6

98
99

100
100
94
97

82
90

49,0
9,6

2,2
31,1
17,9
~6,5

5,7
3,3

102
110

105
102
103
102

102
114

47,2
9,6

2,3
9 6
17,6
37,3

5,7
3,3

98
109

112
97
101
104

102
114

Bron: SCP: TBO’75.80,’85,9fl (gewogen resultaten)

Sinds dit voor bet eerst is gepeild doejilNederlanders binnen een emgszins krapper
bestek van vrije oren aan gemiddeld meer uiteenlopende activiteiten mae. De verschei-
denheid van bet individoele repertoire, waarin is weergegeven aan boeveel oiteenlopen-
de vrijetijdsactiviteiten personen zo in bet algemeen plegen deel te nemen, is sinds
1975 met 9% gegroeid. De bescbikbare tijd om dit gekozen repertoire af te wikkelen is
daarentegen afgenomen. Zoals wezagen geldt dat niet voor ouderen en laaggescbool-
den. Versehillende malen is al vasigesteld dat de breedste repertoires no joist aangetrof-
fen worden onder groepen die relatief weinig vrije tijd bebben of daarvan in de recente
periode minder bebben gekregen. Dit betreft vooral beter gesehoolden en/of jongeren
(SCP 1976Y 152-154, SCP 1988; 223-224). Per 10 vrije uren wordt no gemiddeld 12%
meer ann uiteenlopende activiteiten afge~(’erkt, dan in de jaren zeventig. Een belangrij-
ke gevolg hiervan is dat de frequentie waarmee bet publiek aan activiteiten participeert
in veel gevallen is afgenomen, bijvoorbeeld bij bet lezen, bet bezoek van podia, bio-
scoop en sportwedstrijden (Knolst 1989)7
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3.2 Verhouding tussen thu/s en buitenshuis bestede vrije tijd

Sinds dit voor bet eerst in 1955/1956 werd onderzocht (CBS, 1957) is steeds vastge-
steld dat de bevolking tijdens een normale werkweek ongeveer ~nderde van de vrije
oren buitenshois doorbrengt. Qok tossen 1975 en 1990, temidden van de beschreven
verscbuivingen naar een tamelijk loxe patroon van vrijetijdsbesteding is de verbouding
tossen de thuis en buitenshois doorgebracbte vrije oren opmerkelijk stabiel gebleven.
Men mag echter niet voorbij gaan aan bet feit dat er sinds de econornische recessie uit
bet begin van de jaren tachtig no wat meer vrije tijd buitenshuis wordt doorgebracht.
Sindsdien zijn er ook bedoidend meer verplaatsingen nodig. Het toegenomen gebroik
van de auto kan bierbij tevens bescbouwd worden als een middel om bet aantal beleve-
nissen binnen een gegeven tijdsbestek oft te breiden. De toegenomen neiging om vrije
tijd elders dan thuis te besteden is op zicbzelfmarkant, orndat televisiekijken in dezelf-
de periode flunk wat terrein heeft gewonnen, zoals bierna zal worden nangetoond.

3.3 Veranderingen in afzonder/ijke soorten activiteiten

Welk soort vrijetijdsbesteding is sinds de jaren zeventig belangrijker geworden? Figuor
3 biedt een eerste indrok hiervan. Het grootste deel van de vrije tijd wordt aan eLektro-
nisebe media besteed. Dat was in 1975 ook reeds bet geval. Toen vulden ze gemiddeld
26% van de vrije tijd, in 1990 gemiddeld 28%. Na elektronische media komen de
hoiselijke contacten, die in 1990 gemiddeld 21% van de vrije tijd opvollen. Aan bezig-
heden die voor de buitenwereld bet minst zichtbaar zijn wordt de meeste tijd besteed.
Sport en recreatie zijn wat dit betreft veel meer blikvanger, maar bieraan wordt weke-
lijks lang niet zo veel tijd besteed (al valt de recreatieve topdrokte niet in het seizoen
van bet tijdbudgetonderzoek). Hieronder passeren de belangrijkste veranderingen in
afzonderlijke vrijetijdsactiviteiten de revue.

II
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Eiguur 3. Aandee/ van negen soorten t’rijetijdsbesteding in procenten tan het totoal aanta/ trite
uren per weekin 1975,1985 en 1990.
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tv-kijken en niuziek /uisteren

Sinds de tijdsbesteding regelmatig wordt onderzocbt zijn audiovisueLe inec/ja (lv,
video) steeds beiangrijker geworden als vrijetijdsbesteding. Al vanaf de_jaren zeventig
wordt aan electronisebe media tezamen bet grootste deel van de vrije tijd besteed. De
aanzuigende werking van tv en video woog ruimscboots op tegen het terreinverlies van
radio en grammofoon, die voor de komst van de tv veel vaker op aandacbtige manier
(zonder andere bezigbeden) werden beluisterd. In verband met de afname van de hoe—
veelbeid vrije uren is er in 1990 in absolute termen minder tijd aan tv en andere media
besteed dan in 1985. In procenten is het aandacbtige gebruik van alle media (electroni-
scbe en gedtokte) tezamen constant gebleven op roim 38% van de totale vrije tijd per
week. Indien men dit totale media-aandeelop 100 % stelt, dan nam bet tijdsbeslag van
bet televisiekijken zelfs nog toe en wel van 55% in 1975 via 64% in 1985 naar 66% in
1990. Het aandeel van gedrukte media verminderde van 33% in 1975 tot 28% in zowel
1985 en 1990.

Elektroniscbe media en vooral radio en afspeelapparatuur worden tevens gebruikt op de
acbtergrond van andere bezigheden. In 1975 diende de radio in90% van de tijd die per-
sonen bij een ingesehakelde radio doorbracbten, als aebtergrondmedium, in 1990 in
94% van al die tijd. Telt men bet aandacbtig en bet gebroik op de achtergrond bij elkaar
op, dan brachten Nederlanders in 1975 per dag gemiddeld ca 2 our door bij een inge-
schakelde radio, in 1990 1 our en 41 minoten. Radio wordt dos op beide manieren mm-
der beloisterd. Televisiekijken doet men nog wel overwegend zonder verdere nevenbe-
zigheden. Het gebroik van tv als acbtergrondmedium groeide tossen 1975 en 1990
evenredig aan het totale gebruik en bleef daarmee op 23% v~n de totale tijd die de tele-
visie beeft aangestaan. De ondervraagden bracbten in 1975 gemidderd I our en 55
minoten per dag bij een ingeschakelde tv door en in 1990 2 ciur en 12 minoten (in 1985:
2 our en 14 minuten).
De jeugd brengt van alien de meeste tijd bij ingesehakelde geluids- op audiovisoele
apparatuor door. Liefst in35 % van al hon vrije uren riebten jongerenhun aandaeht op
televisie, video of afgespeelde muziek. Dat percentage geeff een ondersebatting van de
feitelijke tijd die jongeren bij ingesehakelde beelden of muziekopnamen doorbrengen.
Met bet gebruik van tv, radio of afspeelapparatuur op de aebtergrond 1513 andere bezig-
beden — waaronder verpliebtingen — is bij jongeren nog eens een vergelijkbare hoeveel-
beid tijd gemoeid (deze laat zich vanzelfsprekend niet als percentage van de vrije tijd
uitdrokken). Onder personen van 50 jaar en ooder, niet-actieven en h roeleiden is
bet aandeel van elektroniscbe media na 1985 enigszins teru~geIopen.

/zuise/i]kc contacten

Voor bezoek ontvangen, op visite gaan, bijeenzijn met boisgenoten e.d. gebruikt de
bevolking sinds 1975 een afnemend deel van baar vrije tijd: in 1980 Ca 24%, in 1990
21%. De procentuele teroggang beeft zieb tussen 1985 en 1990 niet doorgezet. W~1 in
absolute zin, dos als de daaraan bestede tijd in oren per week wordt uitgedrokt. Noise-
Iijke contacten horen net als bet lezen (zie hierna) tot de i formele hoiselijke bezighe-
den die sinds de opkomst van televisie en van meer en me~r gespecialiseerde ontspan-
ningsmogelijkbeden terrein bebben verloren (CBS 1965; Knolst en Kalmijn 1988). Met
21% van de totale vrije tijd nemen buiselijke contacten — na elektronftche media — nog
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steeds een tweede plants in als meest voorkomende vorm van tijdpassering. In 1975
was bet percentage van huiselijke contacten echter enige ponten hoger. Vrouwen pie-
gen biernan meer tijd te besteden dan mannen en dat is zo gebleven. Terwiji ooderen
van 65 jaar en ouder in 1975 nog het hoogste percentage vrije oren ann buiseiijke eon-
tacten besteedden, is die plants in 1990 door de jong-volwassenen (20-34 jnar) overge-
nomen. De verminderde popolariteit sinds 1975 valt zelfs overwegend ann bet gedrag
van personen van 50 jaar en ooder toe te sebrijven. In tegenstelling tot voorbeen beb-
ben de senioren no ook tal van liefbebberijen en zijn voor hun vertier minder van boise-
lijke contacten afbankelijk.

Figuur 4. Tijd besteedaan tv kilken en /ezen in 1975, 1980, 1985 en 1990 (in uren per vveek).

/ezen

Nederlanders lazen in 1975 per dag gemiddeld 52 minoten, in 1985 45 minuten, en in
1990 43 minoten. Terwijl bet teLevisiekijken vooral tossen 1980 en 1985 fors is toege-
nomen (figoor 4) is de aan lezen bestede tijd geleidelijk, tnaar ononderbroken afgeno-
men. Deze teruggang valt boofdzakelijk te herleiden tot een nfgenomen freqoentie van
bet lezen. Er zijn dos steeds minder mensen die in de loop van 6~n week een krant, tijd-
scbrift of boek opslaan.
Bij de tijdsebriften danide zowel bet nantal personen dat tijdens de onderzoeksweek in
tijdscbriften beeft gelezen, als de gemiddelde tijdsbesteding van die groep van tijd-
schriftlezers. De groep die wekelijks in boeken en kranten is blijven lezen, beeft daar-
ann in 1990 minstens evenveel tijd besteed als in 1975.
De geslonken groep van boekenlezers Las in 1990 zelfs wat langer dan in 1985. Vooral
de marginale kranten- en boekenlezers bebben dus afgebaakt. Onder de overgeblevenen
bevindt zieh kennelijk een harde kern van liefhebbers die veel pleegt te lezen. Dit ver-
scbijnsel is zowel bij landelijke kwaliteits- en regionale kranten vnstgesteld, maar niet
bij de landelijke populaire dagbladen. Sinds 1975 zijn bier ~n het nantal wekelijkse
lezers ~n de leestijd onder die oitgedonde gelederen, afgenomen. Die trend sluit aan bij
die van de meeste tijdschriften. Alleen de overgebleven lezers van opinie- en hobby
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(inelusief ‘leefstijl’)bladen steken in 1990 gemiddeld wat meer tijd in hun bind, dan de
omvnngrijkere groep in 1985 nog deed. Het zijn vooral de omroepgidsen en buis-nan-
buis-bladen die steeds vlucbtiger worden gebruikt.

uctgaan en sportbeoefening

Terwijl de verbooding tussen thuis en niet thuis doorgebracbte vrije oren opmerkelijk
stabiel is gebleven, is de manier wanrop de bevolking baar tijd thuis of buitenshuis
doorbrengt, wel belangrijk veranderd. In vergelijking tot de jaren vijftig blijft het
publiek tegenwoordig veel vaker thuis om via luidspreker en tv-scherm muziek, film,
scbouwspel en sportwedstrijden te volgen. In plants van voor film, toneel, muziek en
sportwedstrijden gnat men tegenwoordig vaker uit om in andere plaatsen wat rond te
kijken, zelfsportieve avontoren te beleven, bijzondere dingen zoals in niusea te bezich-
tigen, of onicaf~terras of restaurant ann te doen (Knulst 1989).
Op bet eind van de jaren zeventig werd een nieuwe status quo bereikt. Het uitgaan in
engere zin, dat wil zeggen bet bezoek van cafds, restaurants, disco’s, concerten, mosea
e.d. boort sindsdien ook bij de aetiviteiten die opgang maken. Het bezoek van toned-
en bioscoop vormen bierop een uitzondering (SCR 1990 hoofdstuk 8.5). In 1985 heeft
bet oitgaan bet lezen van de derde plants verdrongen. Hier zijn het de jongeren en jong-
volwassenen (15% van bun vrije tijd voor ojtgnan) die dit gemiddelde opstowen en ver-
der vooral de beter ges7cboolden. Gepensioneerden en/of personen met alleen lager
onderwijs wijken in dit geval van de algemene trend af.

In figour 3 kan men zien dat nan sportheoefrning sinds 1975 beduidend meer tijd wordt
besteed. Deze toename van bet gemiddelde kan vooral nan bet gedrag van personen van
35 tot 54 jaar~vorden toegesebreven. Verder zijn bet vooral vroowen en/of personen
met middelbare en bogere opleiding die steeds meer nan sport doen. $port is niet langer
een specialiteitvoor jonge mensen. Omdat een groeiend deel van de sport beuefenende
bevolking de leeftijd van topprestaties is gepasseerd, zijn sporttakken wanrin senioren
goed kunnen meekomen (trimmen, zwemmen, water- en wandelsport, golf) belangrij-
ker geworden. Meer in bet algemeen beeft deze ‘ontgroening’ van de beoefening er toe
geleid dat sportbeoefenaren over steeds meer uiteenlopende takken van sport zijn oitge-
wanierd. De populariteit van sportbeoefening oader de schoolgaande en studerende
jeogd lijkt zijnhoogtepont te bebben bereikt. In vergelijking tot andere_bevolkingscate-
gorie~n reserveert de jeugd met 6% eebter nog steeds bet grootste deel van haar vrije
tcjd ann sport.

po/itiek, /evensbeschouwing, verenigings/even

Het nandeel van politiek levensbescbouwing, verenigingsleven of vrijwilligerswerk in
de vrije urewftsinds 1975 in liebt mate g~stegen (in 1990: 5%). Dat gebeurde lang niet
bij nIle bevolkingsgroepen. Hier lopen vooral personen vanmiddelbareen oudere leef-
tijd, niet actieven en personen met de minste scholing in de pas van de gemiddelde
trend, terwijl jongeren en werkende mannen joist een afnemend deel van bun vrije tijd
nan participatie wijden.
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oserige vrijetijc/sbesteding

Overige vormen van vrijetijdsbesteding geven in bet steekproefgemiddelde sinds 1975
niet zo veel veranderingen te zien. Dat geldt voor de tijdsbesteding ann ve~~-zorging van
dieren, p/anten, tuin en waning (doe bet zelven). De tijdsbesteding nan handena,beid,
amateurkunst, spe/, denksport e.d is na een groei tot 1985 danma weer teroggelopen.
Ann de verzorging van buis, tom, plant en dier, zowel als nan de genoemde hobby’s
besteden ooderen meer vrije tijd dan jongeren. Dat verscbil is, zoals bierna zal blijken,
nog wat groter geworden.

3.3 Toegenomen verschi//en tussen jong en oud?

Hiervoor zagen we dat bet werk en de boeveelbeid vrije uren steeds ongelijker verdeeld
raakten over jong en oud. Heeft die gegroeide ongelijkbeid in voorwaarden no ook tot
groterversehillen in de vulling van vrije uren geleid?
Het wegvnllen van de tijdsdrok op rijpere leeftijd blijkt in bet algemeen te worden
gebruikt om voor reeds bestaande bezigheden meer tijd uit te trekken. Extra tijd op nj-
pere leeftijd leidt dos veeleer tot intensivering van bet bestaande repertoire dan tot
nieowe activiteiten. In de leeftijdsfase tossen 55 en 65 janr is er bij extra vrije tijd nog
wel een nanwas van bet repertoire nan aetiviteiten (SCP 1990: 258-259). Het ooder
worden en bet nfnemen van de tijdsdruk bebben evenzeer gevolgen voor bet tempo
wanrin dagelijkse bandelingen worden afgewikkeld (Knolst & van Beek 1990). Bere-
kend over een gevarieerde verznmeling van dagelijkse verriebtingen (nankleden, baden,
eten, levensmiddelen kopen, afwassen e.d) blijkt een gezonde 70-jarige bij verder ver-
gelijkbare omstandigbeden per bandeling gemiddeld vijf minoten meer tijd te gebrui-
ken dan een 30-jarige (de piekleeftijd van de werkdrok).

Figuur 5. De tijdsbeseding aan enige soot-ten t’rijetijdsbe:igheclen door 12 tot 35 jarigen en per-
sonen tan 50 lao,’ en ouder in 1975 en 1990

Als men de vrijetijdsbesteding in negen boofdsoorten opdeelt (vergelijk figour 3), dan
blijken de verscbillen tossen jong en oud (uitgedrokt in uren) bij vijf van de negen gro-
ter te zijn geworden, te weten bij: /ezen, hobby’s (bandenarbeid, amateurkunst, spel,
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denksport e.d.) pait/cipatie (ann politiek, levensbescbouwing, verenigingsleven en vrij-
willigerswerk), open/ucht,-ecreatie en vei-zorgende /iefliehbei-ijen (doe-bet-zelf werk
nan de woning, dieren, planten, tom). Figuor 5 bevat een samenvattend beeld van die
veranderingen, wanrin omwille van de overzicbtelijkbeid zes van de negen terreinen
zijn opgenomen (en drie van de vijf die toegenomen contrasten te zien geven). In de
genoemde figuor is de tijdsbesteding nan vrijetijdsactiviteiten op twee tijdstippen oitge-
zet voor de bele steekproef, de 12 tot 35-jarigen en voor de leeftijdsklasse van 50 jnar
en ooder. (De oitkomsten wijken af van figoor 3 omdat die gebaseerd is op percenta-
ges). Vooral bij bet lezen, de bobby’s en de participatie zijn er grote versebillen
gegroeid tossen jongeren en ouderen naar de mate van deelname. In de drie genoemde
gevallen bebben ooderen meeren jongerewminder tijd nan de bezigbeden besteed.
Op de overige terreinen — uitgaan, sport en hu/se/ijke contacten — zijn de versebillen in
tijdsbesteding tossen jong en oud onveranderd gebleven of minder groot geworden.

3.4 Versehi//en in ovei-gang t’an /ees-naar bee/dc-u/turn-

Niet alle segmenten van bet publiek zijn minder gann lezen of in dezelfde mate minder
gnan lezen. Uit nader onderzoek van bet veranderend niediagebruik (Knulst & Kalmijn,
1988, Kraaykamp & Knolst 1992) blijkt dat er een ‘watersebeiding’ loopt tossen de
generaties die zijn opgegroeid met bet gesproken en gedrokte woord, dos grofweg
geboren zijn v66r 1950 en generaties die met tv zijn opgegroeid, ruwweg dos na 1950.
Voor een verklnring kan men opnieow oitgaan van de sobstitutietheorie van Linder
(1971). ‘Arbeidsintensieve’ genoegens zoals lezen en konstuitvoeringen bezoeken,
zouden door ‘kapitnalintensieve’ genoegens zoals televisiekijken en muziek nfspelen
worden vervangen. In die visie reikt televisie informatie op eenvoodiger en directer
(ongecodeerde) manier nan dan kranten en zoo per ourmeer ontspanning of afwisseling
bieden dan een boek. Deze stelling lijkt echter niet voor nIle mediagebruikers op te
gaan, zodat Linders tbeorie nog geen verklaring voorverscbillen in sobstitutie biedt.
Wie meer achtergrondinformatie verlangt, of ingewijd is in de wereld van literatour
beeft nan televisie niet genoeg, want ontleent genoegens ann gedrokte media die niet
door nudiovisoele te vervangen zijn. Deze redenering is nfgeleid oit een tbeorie van
Hirsebman (1970). Consomenten die veel kennis en vaardigbeid omtrent een bepanid
medium bezitten bebben weinig oitwijkmogelijkbeden, omdnt ze niet geYnteresseerd
zijn in eventueel geringere offers voor een medium dat hen minder dan de verlangde
kwaliteit biedt. Lezers die op bepanlde terreinen goed zijn ingevoerd zullen terugbou-
dend reageren op innovaties die hon eerdere (nrbeidsintensteve) inspanningen overbo-
dig maken. Kundigheid mnakt indit opzicht beboudend.

In bet onderzoeksmateriaal is de kennis van onderwerpen nfgeleid oit de hoogte van de
genoten opleiding en de leeservaring uit de periode wanrin personen zijn opgevoed. De
vrang of mensen al dan niet met televisie zijn opgegroeid zal bepalend zijn voor bun
opgednne leesrootine. Personen die v66r 1950 en dos onder de beerschappij van bet
gesproken en gesebreven woord zijn geboren, bebben geleerd zieb door lezen in de
vrije tijd te vermaken. Jongere generaties konden van jongsaf ann nanr de televisie oit-
wijken. Dit versebil in kennis- en interesseniveau (seboling) en opgedane leesrootine
(opvoedingsperiode) zal danrom bepalend zijn voor de bereidheid om lezen door televi-
siekijken te sobstitoeren. Uit tabel 3 blijkt dat deze verwaebtingen in grote lijnen voor
de onderzochte periode opgnnn.
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Terwiji de lager opgeleiden uit de jongere generaties (groep A) bun kijktijd (per 41
gewerkte oren) met ruim vier our bebben opgevoerd en bun leestijd met bijna anderbalf
our hebben gekort, hebben bun tegenpolen, de personen die v66r 1950 zijn geboren en
middelbaar of boger onderwijs bebben genoten (groep D), bun kijktijd baif zoveel
opgevoerd, mnar bun Ieestijd niet geredoeeerd. Hoewel in dit kader niet op alle finesses
van de analyse kan worden ingegnan, hebben jongeren ongeacht opleidingsniveau ster-
ker gereageerd op veranderingen in bet televisienanbod dan de ouderen.

Tabe/ 3. Ontwikke/ing in het mediagebi-uik van de Neder/andse beto/king tan 12 jaar en ouder
tussen 1975 en 1990 naar geboorteperiode en opleidingsniveau, in uren per week 0~

tijdsbesteding in uren
versehil versehil

1975 1985 1990 19
75~I990b l985~1990b

A)geborenna 1950 tv 10,4 12,8 14,8
In— Ibo lezen 4,3 3,0 3,0 -0,0

B)geborenna 1950 tv 7,6 10,6 11,4 +3,8**
mo - ho lezen 5,3 4,2 4,2 -1,0’~’ +0,0

C) geborenvoor 1950 tv 11,4 13,2 14,5 +3,1**
In — Ibo lezen 6,0 5,4 5,5 -0,5 +0,2

D)geborenvoor 1950 tv 9,2 11,6 11,6 +2,5** +0,0
mo— ho lezen 7,2 7,4 7,3 +0,1 -0,1

Gehelesteekproef tv 10,0 11,9 12,5
lezen 6,0 5,2 5,1 -0,1

- —~~—- -~=-.-~± a<z-: - -

a De tijdsbesteding is gescandaardiseerd voor een cijdsbeslag van 41 uur voor alle werkzaamhedem tezamen
per week (gemiddelde) en heeft betrekking op personen tot 80 jaar. Hierdoorwijkt het steekproefgemiddelde
enigszins af van de gepresenteerde gemiddelden in figuur 4
b voor celevisiekijken is de verandering in de cijdsbesteding tussen 1975 en 1990 voor de groepen A-D signi-
ficant versehillend en tussen 1985 en 1990 voor de groepen A-D en C-D.
Voor lezen is de verandering in de tijdsbesteding tussen 1975 en 1990 voor de groepen A-D en B-D signifi-
cant verselsitlend.
* Significant (p -e05)
** Significant (p <.01)
Bron SCP gewogen resuhaten; TBO’75, TBO’85, TBO’90

Beziet men de veranderingen tussen 1985 en 1990 nfzonderlijk, dan blijkt dat de kijk-
tijd in de meest recente periode nog wel bij jongeren en lageropgeleide ouderen te zijn
toegenomen (groepen A, B, C) manr niet meer bij de middelbaar en boger opgeleide
ouderen (D). De groepen A en D versebilen bierbij opnieuw bet meest in bun reacties.
De leestijd is sinds 1985 bij geen der onderseheiden groepen nog significant veranderd.
De belangrijkste verseboivingen in bet lezen bebben zieb in de periode danrvoor afge-
speeld.
Het gevolg van die uiteenlopende reactie op een uitbreidend televisie-nanbod is
geweest dat de samenstelling van bet lezerspubliek in de nfgelopen decennia belangrijk
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is veranderd. Veel lezen is een meer uitgesproken tijdsbesteding van boger opgeleiden
op rijpere Ieeftijd geworden. Het meest doidelijk blijkt dit indien men de wekelijkse
leestijd nan kranten, boeken en tijdscbriften opdeelt over de vier onderscbeiden groe-
pen (A t/m D) en deze proporties in relatie brengt met bet aandeel va deze groepen in
de bele bevolking (concentrntiecijfers). Uit figuor 6 blijkt dat de onden’ertegenwoordi-
ging van jong~ren in bet per week gelezen volume sinds 1975 groter is geworden. Ouk
bet nandeel van de middelbaar en boger geseboolde jongeren werd geringer. Bij dit cij-
fer dient men te bedenken dat deze genoemde groep in 1990 reeds 42% oitmaakt van
de popolatie van twanlf jaar en ouder! Het gestegen opleidingsniveau onder de nnoor-
Iogse generaties beeft er niet toe geleid dat bet lezen nis vrjjetijdsbesteding belangrijker
is geworden.
Daarnaast is ~r ook nog een belangrijk effect van sekseverscbillen. Vrouwen zijn bet
lezen — voorni bet lezen in boeken — meer trouw gebleven dan mannen. De socialisatie-
bypotbese biedt voor dli versebil geen verklaring. —

4. SAMENVATTING EN BESCHOUWING VAN DL VOORNAAM-

STE ONTWIKKELINGEN

4.1 Drukte eh rust onge/ilker os’er /eeftijc/s- en socia/e k/assen verdee/c/

In de onderzochte periode raakte de werktijd, zowel als de vrije tijd ongelijker ver-
deeld. Be~eVdpge1eiden tot en 50 janr weYken in het algemeen langer en hebben minder
vrije tijd gekregen. Lager geseboolden en/of personen van 50 mar en ooder werken in
algemeen minder en bebben bedoidend rneer vrije tijd daci in 1975. Er zijn versebillen-
de reden voor die ongelijker geworden verdeling:
— betnalde banen worden in toenemende mate bezet door een groep die bet ook met

andere ambities (bois, boisbooding, gezin, cursossen) erg drok beeft; bet nantal wer-

Figuur 6. Mate tan onde,-- en overs-ercegenwoordiging van geboorte/opleidingsk/assen onder
lezendpub/iek in /975 en 1990 (1= evenredcg).
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kers met dubbele of drievoudige dngtaken is sterk gestegen;
— het onbetnalde buisboudelijke werk wordt in bet modeme tweeverdienersgezin vaker

door beide seksen verricbt; deze ‘berverdelingsoperatie’ is tot nu toe weinig efficient
verlopen want mannen en vroowen bebben bet tossen bun 30e en 45e allebei drukker
gekregen;

— door de scbnalverkleining in de boisboodelijke sector (afoemende gezinsgrootte;
meer alleenwonenden) kosten boisboudelijke beslommeringen per persoon meertijd
en verplnatsingen;

— leeftijdsgroepen die de drukke levensfase nog voor de boeg of joist aebter de rug
hebben (onder 25 jaar en boven 50 jnar) zijn in sterke mate gedemobiliseerd als
arbeidskracbt;

Het samenspel van die factoren verklaart wanrom de groep beneden de 50 jaar tijdens
een normale werkweek, ondanks ATV’s en groei van vakantiedagen, in 1990 minder
vrije tijd beeft dan 15 jnar geleden. In verband biermee raakte drukte en rust ook onge-
lijker verdeeld over bet leven van individuen die on de oorlog bun arbeidzame bestaan
zijo nangevangen. De werkdruk in de levensfase rond 30 jaar werd groter, terwijl vrije
tijd in een geconcentreerde portie in de levensfase boven de 50 jaar uitgekeerd wordt.
Door dit samenspel is bet bezit van veel vrije tijd een vergrijzend goed geworden, en
daarnaast ook een verscbijnsel dat zieb onder een groep van laagopgeleiden beeft
geconeentreerd. Vergelijkt men deze uitkomsten met noties bieromtrent oit de jaren
zeventig (zie paragraaf 1) dan beeft men de effecten van gezinsverdonning, bet tijdver-
lies in verband met de emancipatie, en ook de cumolatie van effecten destijds niet voor-
zien. Scitovsky’s wise-crack: ‘Vrije tijd voor de massa en zwoegen voor de elite’ (geci-
teerd in Linder 1971) ging voorbij ann bet feit dat de ecbte elite onder de
post-industri~Ie werkers genoeg verdient om de lasten van buisboudelijke beslomme-
riogen en eventuele kinderoppas ann derden te kunnen overlaten.
De meritocratisebe tendensen zijn evenwel duidelijk nanwezig zowel in de verdeling
van bet betaalde werk, alsook in de verdeling van vrijetijdsnctiviteiten. Ongelijkbeid in
kennis en vaardigbeden zorgt voor relatief groter socinal onderscbeid in vrijetijdsge-
drag dan versebil in inkomen. Bij vergelijkbare inkomens is er nog wel een duidelijke
versebil bij personen met gebrekkige kennis of vaardigheclen, terwiji onder personen
met geringe seboling, een lang inkomen geen extra invloed meer uitoefent (SCP t992
boofdstok 8.6).
Goederen en activiteiten die scbaars zijo of scbaarser worden bebben nanzien of stijgen
in aanzien. Zo is er nieuw socinal ondersebeid opgekomen: mensen die geen tijd beb-
ben en mensen die nile tijd bebben: een agenda- en een agendaloze klasse. Ann een
druk bezet bestaan, met boeiend werk en opwindende belevenissen ontleent men tegen-
woordig status. Een volgeboekte agenda fongeert bierbij als distinctiemiddel.

4.2 Een groter onderscheic/ tussen interesses en /eeftempo tanjong en oud

De veranderde verhoudingen bij bet werk en de vrije tijd bebben er tevens toe geleid
dat mensen sterker geori~nteerd raken op leeftijdsgenoten, I)ersonen van betzelfde ont-
wikkelingsnivenu, en op personen van dezelfde bestaanswijze (borgerlijke slant,
geziossituatie e.d.). De omgang met ‘peers’ kost de minste nanpassingen en meniogs-
verscbillen.
Specinal jongel-en verkeren een relatief groot deel van boo tijd onder leeftijdsgenoten.
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We zagen dat ze gemiddeld veel langer op school verblijven en op gemiddeld latere
leeftijd een vaste bano vioden of een gezin stiebten. Door de verlenging van de leerweg
verkeren jongeren overdag steeds vaker onder leeftijdsgenoten. Het uitstel van de ecbte
volwassenheid, d.w.z. het moment wanrop men zelf zijo inkomen verwerft, heeft
gevolgen voorde leefstijl en de interesses. Bij tal van vrijetijdsgoederen en diensten is
een apart jongerensegment ingericht. Niet alleen meer bij leetour en muziek, manr ook
bij bet oitgaan, de recreatie en de vakanties. Jongeren besteden danrom een groot deel
van bun vrije tijd in afzondering van andere leefstijlen. Het verblijf op dit eilnnd lijkt
ook een groternantal jaren te duren, in vergelijking met de jaren zestig. Ditversebijosel
spreekt bijvoorbeeld oit bet gegeven dat de leeftijd wanrop jooge mensen een krant
gano lezen, belangstelling ontwikkelen voor politiek en voor de coltuor van bijvoor-
beeld klassieke concerten en literatuor sinds eerdere peilingen oil de jaren zestig of
zeventig onar boven is opgescboven. De kiassieke podiomkunsten als ook de gedrukte
media, die nog uitvoerige teksten bieden, vinden tegeowoordig de grootste aftrek onder
personen op rijpere leeftijd (Knulst 1989).
Het here/ken van de rn/dde/bare Leeft/id leidt onder de boidige omstandigheden zowel
tot een rustiger tempo bij de afwikkeling van taken en liefhebberijen, maar ook tot
kwalitatieve veranderingen in de ontspacining. Aetiviteiteri die geduld en concentratie
vergen, zoals participatie ann politiek en leveosbesehouwiog, cultuor en lezen, nemen
dan een belangrijker plants in. Het lijkt danrom ook alsof de middelbare Ieeftijdsfase
bet knrnkter beeft nangenomen van een ‘tweede kans vrije tijd’. Allerlei zaken wanrano
mensen onder drok van bun ambities en werk in bet eerste deel van bun leven zijn
‘voorbijgesneld’, krijgen op rijpere Ieeftijd opnieuw een kans.

4.3 Van tijd- naar kapitaa/intensies-e s’ormen van t-i-ijet/jc/sgedrag

De welvaartstijging in de naoorlogse periode beeft er toe bijgedragen dat Nederlanders
per vrij our rifim twee keer zoveel te verteren kregen (Knulst 1989). Evennls andere
welvarende westerlingen investeerden zij in voorzieniogen die ben meer afwisseling en
belevenissen opleveren. Benvoudige, kosteloze vormen van tijdpassering zijo bierdoor
geleidelijk verdrongen door ontspanningsvormen die gespecialiseerde oitrosting en een
specifiek ingeriebte omgeving vereisen. Ca driekwart van de vrije tijd wordt tegen-
woordig besteed ann activiteiten wnarbij zulke specifieke voorzieningen (auto, appara-
tour, specifieke accommodaties of locaties) in gebruik zijn.

44 Vei-ze~fstandiging van v,-/jetijdsbezigheden

Over een langere termijo bescbouwd zijo ontspnnoing en vertier als bet ware los
geweekt uit de nlledaagse sleur en in een luxere uitvoeriog danrvan afgezonderd. Uit-
rusten na bet werk bij buis werd voor &ommigen ‘relaxen~ bij de caravan; spel en ver-
tier op strant werd sport en recreatie op gespecialiseerde locaties. Het gezelligheidsle-
yen dat men voorbeen onderbield met verwanten of geloofsgenoten, is ten dele
vervangen door contacten die rood werkrelaties en gemeenscbappelijke Iiefhebberijeo
zijo opgebouwd. Ook tegenwoordig bestano er versehillen in de mate wanrin bevol-
kingsgroepen nnar zo’n op zicbzelf stanod patroon van vrijetijdsbesteding en socinbili-
teit opgescboveo zijo. Hogere statusgroepeo zijo biermee verder gevorderd dan Ingere
statusgroepen, jongeren verder dan ouderen; stedelingen verder dan plattelandbewo-
ners, en autoebtonen verder dan allocbtonen.

184



4.5 Verbred/ng van het ind/v/due/e repel-to/re

Vooral welgestelde landgenoten zijo ‘omnivoren’ bij de consumptie van vrijetijdsgoe-
deren geworden. Tijd en geld worden over meer en meer zaken uitgesmeerd. De ver-
schoiving naar kapitanlintensieve vormen van ontspanning is, zoals nangetoond, samen
gegnan met een groei in de verscbeidenbeid van bet individuele repertoire. De boeveel-
beid apparaten, toerusting, abonnementen, Iidmaatscbnppen is relatief sterker gegroeid,
dan de boeveelbeid vrije uren om al die voorzieningen te gebruiken. Mensen met de
breedste repertoires komen vooral voor onder degenen die het ook al druk met bun
werk bebben. De gedacbte als zouden cultureel gefnteresseerden andere personen zijn
dan sporters, en sporters weer andere personen dan natuurliefhebbers enz. blijkt dus
niet joist te zijn. Veel van die uiteenlopende interesses beboren tegenwoordig tot bet
individuele menu.
De sterkste groei in de bedendaagse vrijetijdsbesteding Iceeft zich afgetekend bij de
groep die ann veel uiteenlopende dingen weinig frequent ineedoet. Dit uit zicb op drie
manceren:
— Activiteiten die door de tijd rn/nc/er worden gegnan zoals lezen en bioseoopbezoek,

kennen bet grootste verval inbet nantal frequente participanten.
— Activiteiten die door de tijd rneer worden gednan zoals sportbeoefening en museum-
bezoek, geven voornamelijk groei te zien onder de groep die af en toe deelneemt.

— Gezelligbeid, drinken, muziekluisteren worden gecombineerd met andere activitei-
ten (met sport; met bet bladeren door tijdscbriften) en worden niet meer als in zich-
zeif voldoendegenoegens beleefd.

4.6 Naar een rneer sensua//st/sc-he vr/jeti]dsc-u/tuur

Vooral de naoorlogse generaties zoeken avontuor en spanning minder yank in verbaal
overgedragen verhalen of in gedrukte teksten, maar vaker ingevisualiseerde fictie en in
zelf opgezocbte belevenissen. Ann huiselijke contacten en lezen wordt minder, nan tv
en video meer tijd besteed. Bij belevenissen die men zelf direct ondergant is er meer
nadrok op zintuiglijke genoegens komen te liggen: men gnat vaker uit eten, bez/~-ht/gt
vaker cultuoroitingen en vreemde oorden en be/eeft vaker sportieve avontoren op toe-
ristisebe locaties. Deze tendens sluit ann bij een voorspelling oit 1947. Nog v66r de
opkomst van televisie had Sorokin al een versebuiving aangekondigd van een symboli-
sche en op idee~n gebaseerde cultuor (‘ideational’ resp. ‘idealistic’) naar een sensualis-
tisehe cultour (‘sensate culture’, Sorokin 1947, 593-606).

4,7 Het zwevende vrijeti]dspub//ek

De bedendaagse vrijtijdsbesteder is voor veel genoegens te porren mits deze geen bin-
dingen scheppen. De concorrentie om bet vrije our van de passanten, bet ‘zwevende’
vrijetijdspubliek is beviger geworden. Elke nanbieder tracbt zijn grnantje mee te pik-
ken, maar dat vraagt telkens wat meer spektakel. Deze gedragslijn onder de nanbieders
versterkt bet passantengedrag. Mensen gnan niet meer nanr gewone voetbalwedstrijden
of permanente museumeollecties kijken maar wacbten de europacup-spanning van een
internationale wedstrijd of tentoonstelling af. Zelfs een ingehouden bezigbeid zoals bet
lezen ineen roman, wordt tegenwoordig met veel tam-tam aangemoedigd.
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NOTEN

I. De uitkomsten van de peiling uit 1975, 1980 en 1985 zijn naar teeftijd, burgerlijke stant en samenstelling
van het huish6uden en dagelijkse hoofdwerkzaamheid herwogen op basis van de Arbeidskrachtentelling —

en die uit 1990 op basis van de Enqu&e Beroe~evolking uit 1989.
2. Stel dat iemiuid 22 uur in die week betnald heeffgewerkt, 12 uur onbetaald in de huishouding (met inbe-
grip van boodschappen en verzorging van gezinsleden) en 5 our aan een cursus plus huiswerk. dan komt
zijn of haar totale werktijd uit op 39 uur.

3. Als personen aan een bepaalde verpliebting ophuic gebied van studje, betnald werk,6Hsuisbaudelijke zorg,
wekelijks minstens 5 our besteden, is dit als tankmeegeteld. -

4. Daardoor konden zij gemid?deld 2 our meer uittrekken voor nachrrust,maaltijden enpersoonlijke verzor-
ging en ook nog 2,5 ourmeervoorvrijetijdsbes~eding.
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11. Bruikbaarheid van conjuncte analyse als
concepttesting-techniek in de produkt-
ontwikkeling

M.J.W. STOKMANS

SAMENVATFFING

Binnen het conjuncte analyse paradigma wordt het relatieve belang van produktattributen in de
totaalevaluatie van het produkt gegeven door de sensitiviteiten, dan en alleen dan als een lineair
additief model de relatie kan specificeren tussen de systematisch gevarieerde attributen en de
geobserveerde preferentiescores. In dit artikel zijn potenti~1e bedreigingen van de inteme validi-
teit van conjuncte analyse resultaten bekeken. Als belangrijkste potenti~le bedreiging werd het
perceptieproces gezien. Als gevoig van dit perceptieproces is de relatie tussen de systematisch
gevarieerde attributen en de waargenomen attributen vaak niet monotoon en een-op-een. Omdat
de transformatie welke de perceptie van het attribuut weerspiegelt opgenomen is in de geschatte
deel-utiliteit, is, in dat geval, de geschatte sensitiviteit geen valide indicator meer van het effect
van dat attribuut op de preferentievorming.

1. INLEIDING

De ontwikkeling van succesvolle nieuwe produkten verzekert de continuYteit van het
bedrijf op de lange termijn (Ironmonger, 1972). Het succes van nieuwe produkten is
sterk gerelateerd aan de bereidheid van consumenten om het produkt te kopen. Het pro-
dukt dat het beste voldoet aan de wensen en eisen die consumenten aan het produkt
stellen, heeft de hoogste waarschijnlijkheid gekocht te worden. De wensen en eisen
betreffende het produkt worden vervuld door middel van cle attributen van het produkt
(Lancaster, 1966; 1971). Dit artikel gaat in op de bepaling van het effect van een pro-
duktattribuut (deel-utiliteit, sensitiviteit) op de preferentie, met als doel richtlijnen te
specificeren voor produktoptimalisatie binnen het produktontwikkelingsproces (Green
et al., 1981; Oppedijk van Veen, 1986).

Een techniek die vaak gebruikt wordt om het effect van een attribuut (niveau) op de
preferentie te bepalen, is conjuncte analyse (Green et al., 1981). Een beschrijving van
conjuncte analyse en de verschillende vormen daarvan wordt uitgebreid uiteengezet in
bijvoorbeeld Green & Srinivasan (1978, 1990), en Vriens & Wittink (1990). De essen-
tie van conjuncte analyse kan als volgt samengevat worden. De relevante/saillante attn-
buten worden vastgesteld evenals de range en het aantal niveaus voor deze attributen.
Vervolgens worden produktconcepten samengesteld door deze attributen systematisch
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te vari&en. Meestal (69% van de gevallen, Cattin & Wittink, 1982) wordt van de te tes-
ten produkten een volledige beschrijving gegeven met behulp van dete vari~ren attn-
buten (full-profile benadering). Respondenten worden gevraagd hun preferentie te uiten
voor deze set produkten (rating of ranking). De onderzoeker heeft reeds een structureel
model (ofwel een preferentiemodel, Wierenga & Van Raaij, 1987) gespecificeerd wel-
ke de relatie aangeeft tussen de systematisch gevarieerde produkten en de geobserveer-
de preferentiescores. De schatting van de deel-utiliteit voor een attribuutniveau, binnen
het geselecteerde structurele model, is zodanig dat de resulterende geschatte overall uti-
liteit (rj) een ifionotone transformatie (OYT~ van de geobserveerde preferentiescore (Ri).
Ofwel:

= S[w~ x~~] Het structurele model S integreert de geschatte deel-utiliteiten (w1)
voor de attribuutniveaus (x~~) in een overall interne preferentiewaarde
voorproduktj (ri).

= O(r~) -= De functie 0 transfornieert de inteme overall preferentiewaarde voor
produkt j (r) in de geobserveerde preferentiewaarde (Ri). 0 is de
responsfunctie.

De bruikbaarlieid van de resultaten verkregen met conjuncte analyse hangt af van de
betrouwbaarheid en validiteit ervan. In de volgende paragraaf zal op de betrouwbaar-
heid en validiteit van conjuncte analyse resultaten ingegaan worden. De betrouwbaar-
heid van deze resultaten zal rnaar summier aan de order Lomen, omdat dit artikel zich
vooral richt op mogelijke bedreigingen v~n de validiteit van conjuncte analyse resulta-
ten.

1.1 Betrouwbaurheid en validiteit

Betrouwbaarheid wordt door Drenth (1975:191) gedefinieerd als ~... de verhouding tus-
sen de ware variantie en de totale variantie ...~. Het coneept betrouwbaarheid is dus
gerelateerd aan de meetfouten die gemaakt wordt tijdens de dataverzameling en de
schattingsprocedure. Om inzicht in deze meetfout te verkrijgen wordt de correlatie
berekend tussen de resultaten verkregen op de tijdstippen TI en T2. De mate waarin de
conjuncte -analyse procedure die gevolgd is op beide tijdstippen overeenkomen kan
sterk vani&en (vaneen exacte duplicatie tot het gebruik van een ander factoricel design,
andere dataverzamelingsprocedure, andere schattingsprocedure, zie Vriens & Wittink,
1990). Uit studies betreffende de betrouwbaarheid van c~onjuncte analyse resultaten
blijkt dat de resultaten stabiel zijn over de tijd en betrouwbaar onder_een ander facto-
nieel design, dataverzamelingsprocedure en schattingsprocedure (zie bijvoorbeeld:
McCullough & Best, 1979; Cattin & Weinberger, 1980; Malhotra, 1982; Segal, 1982;
Akaah & Korgaonkar, 1983; Teas, 1985; Bateson, Reibstein & Boulding, 1987).

Validiteit wordt door Dreoth (1975: 236Y gedefinieerd als de mate waarin de test aan
zijn doel beantwoordt’. Het concept validiteit betreft dus de mate waanin de procedure
meet wat het bedoelt te meten. In het geval dat conjuncte analyse resultaten gebruikt
worden in produktoptimalisatie, zijn deze resultaten valide als ze een afspiegeling zijn
van het relatieve belang van attributen in de preferentievorming. Wanneer validiteit van
conjuncte analyse resultaten bestudeerd wordt betreft het vaak de predictieve validiteit
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(correlatie tussen de preferentiescores geschat met behulp van conjuncte analyse resul-
taten en preferentiescores geobserveerd op een later tijdstip, Drenth, 1975: 241). De
predictieve validiteit wordt vaak als bepalend gezien voor de bruikbaarheid van con-
juncte analyse resultaten binnen commerci~le toepassingen (Vriens & Wittink, 1990).
Door de robuustheid van het lineair additieve model kunnen met bet lineair additieve
model preferentieschattingen verkregen worden welke zeer hoog correleren met prefe-
rentieschatting verkregen met andere preferentiemodellen. Het Iineair additieve model
verklaart vaak 90% tot 95% van de variantie zelfs wanneer het gehanteerde preferentie-
model niet lineair additief van karakter is (Ullrich & Painter, 1974; Einhom, Klein-
muntz & Kleinmuntz, 1979; Carmone & Green, 1981). Met andere woorden: de predic-
tieve validiteit van conjuncte analyse resultaten welke verkregen zijn met behulp van
een lineair preferentiemodel is door de robuustheid van het lineair additieve model
waarschijnlijk zeer hoog.

Het blijkt dat bet lineair additieve model zeer robuust is als aan drie voorwaarden vol-
daan is (Dawes & Corrigan, 1974; Green & Srinivasan, 1978; Johnson, Meyer & Gho-
se, 1989):

I. De attributen zijn monotoon gerelateerd aan de preferentiescores, gegeven dat ande-
re attributen constant gehouden worden. In paragraaf 1.2.1. wordt nagegaan voor
wat voor soort attributen deze relatie waarschijnlijk monotoon is.

2. De attribuutniveaus mogen niet ‘zuiver’ gemeten zijn, maar met een fout. In con-
juncte analyse is dit vaak het geval omdat de systematisch gevarieerde attributen
opgenomen worden in de model specificatie terwijl de respondent geobserveerde
attributen gebruikt in zijn/haarpreferentievorming.

3. De attributen mogen niet negatief gecorreleerd zijn (Green & Srinivasan, 1978; Cur-
ry & Faulds, 1986; Johnson, Meyer & Ghose, 1989). In dat geval daalt het voorspel-
lend vermogen van alle preferentiemodellen en de verschillen tussen de preferentie-
modellen worden groter.

Op grond van de robuustheid van bet lineair additieve model heeft dit preferentiemodel
de grootste predictieve validiteitt. Maar op basis van de robuustheid kan niet bepaald
worden of de deel-utiliteiten dan wel de sensitiviteiten (bet grootste absolute verschil in
geschatte deel-utiliteiten voor de verschillende niveaus van een bepaald attribuut) een
valide indicator is voor bet effect van een attribuut in de preferentievorming.

Gegeven dat er drie attributen gevarieerd worden en dat uitgegaan wordt van een line-
air additief preferentiemodel, worden de volgende restricties voor de responsfunctie en
de integratiefunctie gemaakt (Lynch, 1985; Louvi~re, 1988):

Rjk a r~Jk + b

r~k = V(sA~) + V(sB~) + V(sck)

Waardoor: R~~k = a[V(sA) + V(s~~) + V(Sck)] + b

Wanneer deze vergelijking gemiddeld wordt over de attributen B en C resulteert dit in:
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a~V(sA~) + V(5B) + V(Sc)] + b

= [aV(sB) + aV(sc) + b] + aV(sA~) -

Deze laatste vergelijking geeft aan dat het marginale gemiddelde (Ri) van de preferen-
tiescores een lineaire transformatie is v~n de onbekende deel-utiliteiten EV(sk)]. Dc
parameters a (meeteenheid) en b (nulpunt) zijn onbekend. Over bet algemeen zijn de
waarden voor V(sAi) en V(SBJ) gerelateerd aan hun ware waarden door middel van een
verschillend onbekend nulpunt (b) en dezelfde meeteenheid (a) (Louvi~re, 1988;
Lynch, 1985).

De praktische consequenties van deze exercitie is tweeledig: Ten eerste is het toege-
staan om vergelijkingen te maken tussen de verschillen in deel-utiliteit geschat voor de
niveaus van bijvoorbeeld attribuut A en de verschillen in deel-utiliteit geschat voor de
niveaus van bijvoorbeeld attribuut B. Teifiweede is het niet toegestaan om de geschatte
deel-utiliteit voor bijvoorbeeld niveau i van attribuut A te vergelijken met de geschatte
deel-utiliteit voor bijvoorbeeld niveau jx~n attribuut B, omdat de deel-utiliteiten voor
attribuut A en B verschillende en onbekende constante b bezitten. Deze consequenties
zijn alleen valide als het lincair additieve model een correcte representatie van de
bes1issingsst~tegie is. Samenvattend kan dus gesteld worden dat de sensitiviteit (het
absolute verschil in deel-utiliteiten voor een bepaald attribuut) bet effect van bet attn-
buut op de preferentie aangeeft, als het lineair additieve model een correcte weergave is
van de beslissingsstrategie.

Deze laatste stelling suggereert dat de geschatte sensitiviteit niet het effect van een
attribuut op de preferentie aangeeft, als de beslissingsstrategie niet weergegeven kan
worden in een lineair additief model. Stel dat er een interactie effect bestaat tussen de
attributen A en B (de attributen A en B worden niet onafhankelijk van elkaar beoor-
deeld). Deze interactie kan weergegeven worden door middel van een multiplicatief
model. In dat geval kunnen de volgende voorwaarden geformuleerd worden voor de
responsfunctie en de integratiefunctie:

+b

= V(sA~) * V(sB~)

Waardoor: ~ a[V(sA~) * V(ss~)] + b

Wanneer deze vergelijking gemiddeld wordt over het attnibuut B resulteert dit in:

= [V(sA~)llaV(sB)] + b

Deze laatste vergelijking geeft aan dat het marginale gemiddelde (Rk) van de preferen-
tiescores van de respondent, een lineaire transformatie is van de onbekende deel-utili-
teiten [V(skYI.De parameters a (meeteenheid) en b (nulpunt) zijn onbekend. Over bet
algemeen hebben de deel-utiliteiten in dit geval een gemeenschappelijk nulpunt (bI en
een verschillende meeteenheid (a) (Lynch, 1985). In bet geval dat er een interactie
optreedt tussen twee attributen is het niet toegestaan om het absolute verschil in deel-

192



utiliteiten, geschat voor de niveaus van een bepaald attribuut, te vergelijken met bet
absolute verschil in deel-utiliteiten geschat voor een ander attribuut. Met andere woor-
den. bet is niet toegestaan om de sensitiviteiten voor de verschillende attributen met
elkaar te vergelijken, omdat de sensitiviteit voor ieder van de attributen met een ver-
schillende meeteenheid bepaald is.

In deze paragraaf werd aangetoond dat het lineair additieve model om twee statistische
gronden de voorkeur geniet boven een ander preferentiemodel. Ten eerste bet lineair
additieve model is zeer robuust zodat bet een hoge predictieve validiteit heeft. En ten
tweede kunnen de sensitiviteiten van de attributen alleen met elkaar vergeleken worden
als de deel-utiliteiten geschat zijn met behulp van een lineair additiefmodel. Onder een
andere modelspecificatie zijn de sensitiviteiten niet vergelijkbaar en kan dus niet nage-
gaan worden welk attribuut het grootste potentiele effect heeft op de preferentievor-
ming.

In de volgende paragraaf zal nagegaan worden onder welke condities het lineair addi-
tieve model een goede benadering geeft van de evaluatiefase die de produktconcepten
ondergaan tijdens de conjuncte analyse taak. Dit is een vraag naar de interne validiteit
van conjuncte analyse resultaten

1.2 Mogeli]ke bedreigingen van de interne validiteit

Met interne validiteit wordt bier bedoeld de mate waarin de schatting aangeeft wat het
bedoeld aan te geven en niet beYnvloed wordt door andere factoren (Cook & Campbell,
1976; Meerling, 1980: 42). De interne validiteit wordt bedreigd wanneer de relatie tus-
sen de systematisch gevarieerde produkten en de geobserveerde preferentiescoi-es niet
weergegeven kan worden in een lineair additief preferentiemodel (in de vorige para-
graaf werd aangegeven dat dit model de voorkeur geniet). Aangezien de respondent een
evaluatiefase van het beslissingsproces doorloopt tijdens de conjuncte analyse taak, is
deze een potenti~le aanleiding voor bedreigingen van de interne validiteit.

De evaluatiefase van het beslissingsproces kan samengevat worden in drie transforma-
ties (Louvinre, 1988):

= P(x~) De functie P transformeert de direct waarneembare attributen van bet
produkt (x~~) in de waargenomen attributen (s~~). P is de perceptiefunc-
tie.

rj = I[V(s~~)J De functie I integreert de gewaardeerde waargenomen attributen
(V(s~~)) in een overall interne preferentie voor produkt j (r~). I is de
integratiefunctie die de respondent daadwerkelijk gebruikt tijdens de
beoordelings- of keuzetaak.

= O(rj) De functie 0 transformeert de interne preferentie voor produkt j (rj) in
de geuite preferentie voor bet produkt (Ri). 0 is de responsfunctie.

In de vorige paragraaf werd conjuncte analyse samengevat in twee vergelijkingen: r~ =
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SIIw~ x~] en = 0(r3). Wanneer conjuncte analyse bezien wordt in bet Iicbt van de bier-
boven genoernde drie transformaties, blijkt bet structurele model (S) zowel de percep-
tiefunctie (P) als de integratiefunctie (I) te bevatten. Hierdoor weerspiegelt de deel-uti-
liteit (wi) zowel transformaties welke gerelateerd zijn aande perceptie van bet attribuut
als de waardering van dit attribuut (hierhoven weergegeven met de transformatiefunctie
V). Verder mag de transformatie verbQnden aan de responsfunctie (0) niet over bet
boofd gezien worden.

We zagen reeds dat bet lineair additieve model de voorkeur geniet orn de relatie tussen
de systenxatisch gevarieerde attributen en de geuite preferentiescores weer te geven. In
dat geval kan de sensitiviteit gezien worden als een indicator van het relatieve belang
van een attribuut in de preferentievormihg. De interne validiteit van de sensitiviteiten
bangt afvan de mogelijkbeid om-de drie transformaties Van de evaliintiefase samen te
vatten in een lineair additief model. Deze drie transformaties zijn:

a. de perceptiefunctie.
b. de integratiefunctie
c. de responsfunctie

In de volgende subparagrafen wordt elk van deze functies nader bekeken in bet Iicbt
van mogelijke schendingenop de lineariteit van bet structurele model.

1.2.1 De perceptiefunctie (P)
In de inleiding zagen we reeds dat eenbelangrijke restrictie voor de robuustbeid van
bet lineair additieve model, een monotone relatie tussen de systematiseb gevarieerde
attributen en de preferentiescores inboudt. Uit bet evaluatieproces blijkt dat de percep-
tiefunctie de relatie tussen de systematiscb gevarieerde attributen en_de preferentiesco-
res direct kan beYnvloeden door bijvoorbeeld een aantal gevarieerde attributen Ic com-
bineren tot ~n gepercipiee~d attribuut. Wanneer de geschatte sensitiviteit een valide
weergave moet zijn van bet effect van_een attribuut op de preferentievonning, gcldt
voor de perceptiefunctie de restrictie dat deze monotoonien een-op-een moet zijn. In
dat geval zijn. de gescbatte sensitiviveii~h monotoon en e~n-op-een ~relateerd aan bet
werkelijke effect van een attribuut op de preferentievorming.

In praktiscbe termen betekent een monotone en een-op-een relatie tussen de direct
waarneembare attributen en de gepercipieerde attributen dat de gevarieerde attributen
onafbankelijk van elkaar waargenomen worden. Nu dient zicb de vraag aan onder wel-
ke omstandigheden dit bet geval is. Inzicht in deze vraag kan verkregen worden door in
bet oog te bouden dat waarneming ook betekenistoekenning inboudt. De betekenis van
cen produkt ligt niet in de waargenomen attributen zeIf~ maar in wat deze attributen
voor de consument kunnen doen (benefits). Ratcbford (1975) stelt dat de betekenis van
een produkt in z’n functionele en symboliscbe benefits ligt. Gutman (1982) breide dit
raamwerk uil door te stellen dat de consequenties van een produkt instrumenteel voor
de consument zijn om bepaalde gewenste eindwaarden te bereiken. In Gutmans raarn-
werk (de means-end chain, zie figuur4) worden opnieuw twee soorten consequenties
onderscbeiden, namelijk: functionele e~i ~sycbosociale.
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In de means-end chain theorie wordt een onderscheid gemaakt tussen produktkennis en
zelfkennis welke gerelateerd is aan bet produkt. Produktkennis bestaat uit zowel con-
crete en abstracte attributen als functionele consequenties. Concrete attributen zijn
direct gerelateerd aan tastbare, fysieke aspecten van bet produkt. De abstracte attributen
zijn gerelateerd aan minder tastbare, niet direct observeerbare, abstracte attributen van
bet produkt. Op een nog hoger abstractie niveau kunnen cle produktattributen gezien
worden als consequenties die aan bet produkt gebruik of produkt bezit verbonden zijn.
Functionele consequenties verwijzen naar directe, onmiddellijke fysiologiscbe, gevol-
gen van bet produktgebruik (bijvoorbeeld, luisteren naar muziek, zicb verplaatsen van
A naar B, zich verzadigd voelen).

Zelfkennis welke is gerelateerd aan bet produkt verwijst naar psychosociale consequen-
ties, instrumentele waarden en eindwaarden. Psychosociale consequenties kunnen uit-
gesplitst worden naar psycbologiscbe consequenties en sociale consequenties. Psycho-
Iogiscbe consequenties refereren naar niet-tastbare, indirecte, persoonlijke gevolgen
van bet produktgebruik en produktbezit, welke gerelateerd zijn aan hoe men zicb voelt
(zich belezen, aantrekkelijk voelen). Sociale consequenties zijn niet-tastbare, indirecte,
persoonlijke gevolgen van bet produktgebruik en -bezit, welke betrekking hebben op
de perceptie van andermans reacties op iemands produktgebruik en produktbezit (bij-
voorbeeld sociale status). Instrumentele waarden (onafbankelijkbeid, eerlijkbeid) refe-
reren aan waarden waarnaar men zich prefereert te gedragen. Eindwaarden (zelfrespect,
geluk) reflecteren toestanden van de persoon welke bij/zij prefereert.

Volgens de means-end chain theorie geven de waarden die een persoon nastreeft uitein-
delijk relevantie aan de waargenomen attributen (concreet of abstract) welke in bet
besluitvormingsproces gebruikt worden om tot een keuze te komen. De waarden bepa-
len namelijk welke consequenties gewenst zijn, welke op hun beurt weer saillantie
geven aan die gepercipieerde attributen waarvan de consument veronderstelt dat ze een
indicator zijn voor de gewenste consequentie.

Concrete en abstracte atrributen kunnen volgens dit raamwerk gezien worden als waar-
genomen attributen. De relatie tussen systematiscb gevarieerde attributen en de ge-
wenste consequenties wordt daarom gevormd via de concrete en abstracte attributen.
Concrete attributen representeren de gepercipieerde attributen die daadwerkelijk een

Figuur 1:Means-End chain (Olson & Reynolds, 1983).
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een-op-een relatie bezitten met systematiscb gevarieerde attributen. Zij zijn namelijk
direct gerelateerd aan tastbare, fysieke aspecten van bet produkt (Johnson, 1989). Voor
de concrete attributen wordt de relatie tussen de gepercipieerde attributen en de g&va-
rieerde attributen hoofdzakelijk bepaald door psycbofysiologiscbe wetmatigheden.
Abstracte attributen daarentegen kunnen gezien worden als chunks, welke gebaseerd
zijn op hercoderingen van verscheidene systematisch gevarieerde attributen. Zij zijn
namelijk gerelateerd aan minder tastbare, niet-direct observeerbare, abstracte aspecten
van bet produkt en bezitten geen een-op-een relatie met s~tematisclfKevarieerde attn-
buten. Bij abstracte attributen wordt de relatie tussen de gepercipieerde attributen en de
systematisch gevarieerde attributen mede bepaald door de interpretatievan de systema-
tisch gevarieerde attributen.

In de Means-end chain theorie wordt dus verondersteld dat consumenten uit systema-
tisch gevarieerde attributen de te verwachte (functionele of psycbosociale) consequen-
ties afleiden. Kennis die een consument over de produktkJasse beeft bepaalt hoe deze
afleiding plaatsvindt. Wanneer consumenten geen of verkeerde kennis bebben over de
relatie tussen de systematiscb gevarieerde attributen en de te verwacbte consequentles,
zullen deze attributen op een andere wijze combineren worden dan wanneer deze ken-
nis wel of correct aanwezig was.

Uit bet voorgaande kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen de gepercipieerde
aitributen en de systematiscb gevanieerde attributen bepaa]d wordt door Iwee factoren.
Ten eerste de consequenties die consumenten van bet produkt verwachten. Deze factor
bepaalt aan welke attnibuten consumenten in bet algemeen aandacht zullen besteden en
hoe de attributen over bet algemeen gecombineerd zullen worden. De tweede factor is
kennis die e~ii consument over de produktklasse heeft. Daze factor bepaalt in boeverre
de relatie tussen de gepercipieerde en systematisch gevarieerde attributen die verwacht
kan worden op basis van de eerste factor (de consequenties) beYnvloed wordt door
gebrek aan kennis of verkeerde interpretatie van attributen.

Omdat beidefactoren op attribuutniveau gespecificeerd kunnen worden kan in pnincipe
op attnibuutniveau een indeling gemaakt worden van de relatie tussen de gepercipieerde
en systematiscb gevarieerde altributen. In de praktijk zal dit ecbter niet cenvoudig zijn,
omdat een systematiscb gevarieerd attiibuut een relatie kan bebben met meerdere
gepercipieerde attributen. Maar toch is bet mogelijk deze relatie te specificeren (zie bij-
voorbeeld Steenkamp 1989).

We zagen reeds dat op attribuutniveau de relatie tussen de systematiseb gevarieerde
attributen en de gepercipieerde attributen bepaald wordt door twee factoren: conse-
quenties, welke functioneel of psycbosociaal van aard kunnen zijn, en kennis van de
relatie tussen de systematisch gevarieerde attributen en de verwachte consequenties.
Deze kennis kan aan- of afwezig zijn. Door deze twee factoren met ieder twee catego-
rie~n te kruisen ontstaan vier types (zie tabel 1). Voor ieder type kan bepaald worden in
boeverre de relatie tussen de systematisch gevarieerde ~(oduktattributen en geperci-
pieerd attributen monotoon en een-op-een is.
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Tabel 1: Categorisatie van de relatie tussen systematisch gevarieerde en gepercipieerdeartribu-
ten.

consequenties

functioneel psychosociaal

kennis relatie aanwezig

attribuut-consequentie afwezig

typeA type C

type B type D

Voor die attributen waarbij voornamelijk functionele consequenties van belang zijn en
waarvoor consumenten kennis hebben over de relatie tussen de systematiscbe geva-
rieerde attributen en de consequenties (type A, tabel 1), kan verondersteld worden dat
de relatie tussen de systematisch gevarieerde attributen en de gepercipieerd attributen
monotoon en een-op-een zal zijn. In dit geval worden de functionele consequenties
afgeleid van attributen welke een directe tegenhanger bebben in de technische specifi-
caties van bet produkt. Een voorbeeld van dit soort attributen is de grootte van bet
beeld van een tv.

Wanneer de attributen voornamelijk functionele consequenties bezitten maar consu-
menten bebben over bet algemeen geen kennis van de relatie tussen de systematiscbe
gevarieerde attributen en de consequenties, dan kan verwacbt worden dat de systemati-
scbe gevarieerde attributen een complexe (niet een-op-een) relatie bezitten tot de geper-
cipieerde attributen (type B, zie tabel 1). Consumenten kunnen in dat geval alleen een
schijnverband leggen tussen de gevarieerde attributen en de consequenties die ze na-
streven. Voorbeelden van dit soort attributen zijn het zitcomfort van een stoel, boeveel-
beid Iawaai in een rijdende auto, beeldkwaliteit van een tv en vormgeving (nadruk op
functionaliteit). Snelders, Schoormans & de Bont (1992) toonden bijvoorbeeld aan dat
de predictieve validiteit van conjuncte analyse resultaten voor vormgevingsaspecten
lager is dan voor features van een produkt. Een voorbeeld van een produkt waar deze
relatie voor een groot aantal van zijn attributen geldt is vlecs. De meeste consumenten
gebruiken andere attributen dan de keuringsdienst van waren om bijvoorbeeld de kwa-
liteit van vlees vast te stellen. De relatie tussen de attributen gebruikt door de keurings-
dienst, welke mm of meer varieerbaar zijn, en de gepercipieerde attributen is complex
(Steenkamp, 1989).

Aan de andere kant kan een consument letten op psycbosociale consequenties van een
attribuut. Wanneer een attribuut voornamelijk psychosociale consequenties bezit en
consumenten bebben kennis over de relatie tussen de systematiscbe gevarieerde attribu-
ten en de consequenties, kan een complexe relatie gespecificeerd worden tussen de sy-
stematiscb gevarieerde attributen en de gepercipieerde attributen. Deze relatie kan zeer
verscbillend zijn over personen, omdat de referentiegroep deze relatie mede bepaalt.
Voorbeelden van dit type attributen zijn te vinden in produkten welke mede de sociale
status van een persoon bepalen, zoals een auto, een woning, opleiding. Voor een auto
bijvoorbeeld, zijn de grootte, bet merk en type evenals de motorinboud bepalend voor
de sociale status afgeleid van bet bezit en gebruik van die auto.
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Voor bet laatste type relatie geldt dat de attributen voornamelijk psychosociale conse-
quenties tew~g brengen en dat consumenten geen kennis hebben overde relatie tussen
de systematiscbe gevarieerde attributen en de verwacbte consequenties (type D, tabel
1). In dat geval zullen consumentengeneigd zijn abstracte_aitributen (bijvoorbeeld ima-
go) te gebruiken welke hoofdzakelijk aangeleerd zijn ~ communicatie met de refe-
rentiegroep en welke niet noodzakelijk direct gerelateerd zijn aan tastbare attributen.
De relatietu~en de systematiscbe gevarieerde attributen en de verwacbte consequen-
ties is nieUalleen zeer complex, indien deze al te specificeren is, maar kan ook vari&en
als gevoig van sociale interactie. Een voorbeeld van dit soort attributen zijn vormge-
ving van een kunstvoorwerp. Produkten waarin dit soort relaties veelvuldig voorkomen
zijn vaak gerelateerd aan uitingen van een bepaalde (sub)cultuur zoals kleding (mode),
muziek, tbeatervoorstellingen, enz.

Uit deze subparagraaf blijkt dat de perceptiefunctie maar in een van de vier gespecifi-
ceerde groepen attributen monotoon en een-op-een is. Dat is voor de attributen met
hoofdzakelijk functionele consequenties, waarbij de consument de relatie tussen de
observeerbare attributen en te verwacbte consequenties kent.

De tweede functie uit de evaluatiefas~ welke de validiteit van conjuncte analyse
bedreigt is de integratiefunctie die een consument banteert om tot een totaal oordeel
over bet produkt te komen. Deze wordt in de volgende paragraafbebandeld.

1.2.2 De integratiefunctie - —

In bet conjuncte analyse paradigma wordt ervan uitgegaan dat de totaalevaluatie van
een keuzealternatiefgelijk gesteld kan worden aan een lirieair additieve integratie van
de gepercipieerde attributen waaraan deel-utiliteiten toegekend zijn. Aan de andere
kant wordt er in de literatuur vaak een onderscbeid gemaakt tussen compensatoriscbe
en niet-com~ensatoriscbe evaluatieregels (Montgomery & Svenson, 1976; Bettman,
1979). Een compensatoriscbe regel boudt_cen complex afwegingsproces in tussen attn-
buutwaarden. Een nadeel (lage score op~en bepaald attribuut) van een bepaald produkt
kan gecompenseerd worden door een voordeel (een hoge score op cen ander attribuut)
van datzelfde produkt. Niet-compensatoriscbe regels houden geen afwegingsproces tus-
sen de attributen in. De attributen worden interactief gebruikt, dat wil zeggen dat een
nadeel (lage score op een bepaald attribuut) kan leiden tot uitsluiting van bet produkt
voor keuze. Niet-compensatoriscbe regels worden vaak gebruikt om de keuzeset te ver-
kleinen tot een hanteerbare set produkten.

In de descriptieve benadering van bet consumentenbeslissingsgedrag worden in bet
beslissingsproces meerdere fasen onderscbeiden op basis van de integratiefunctie die
consumenten banteren. In de eerste fase, de eliminatiefase, worden produkten uit de
keuze set (processed set, Church, et al., 1985; Laroch, ef al. l986jWerwijderd ~ls ze
niet voldoen op een attribuut welke gebruikt wordt in deze fase. Dc attributen worden
in de eliminatiefase niet-compensatorische gebruikt. In de tweede fase, de vergelij-
kingsfase, worden de overgebleveri produkten intensief vergeleken. H~iervoor moet de
consument cen grote boeveelbeid informatie verwerken voor een produkt. Alleen in de
vergelijkingsfase wordt een cornpensatoriscbe beslissingsstrategie gevolgd, welke
onder bepaalde restricties (zie paragra~Fover perceptie) weergegeven kan worden in
een Iineair additiefmodel.
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Zoals reeds aangegeven kan conjuncte analyse alleen valide voorspellingen van de
belangrijkheid van een attribuut geven als de relatie tussen de systematisch gevarieerde
attributen en bet totaaloordeel over bet produkt weergegeven kan worden met een line-
air additieve regel. De lineair additieve regel is een compensatorische regel. Omdat
alleen in de tweede fase van het beslissingsproces een compensatoriscbe integratiefunc-
tie gebruikt wordt, welke met een lineair additiefmodel benaderd kan worden, kan con-
juncte analyse alleen voor de attributen en de attribuutniveaus die in deze vergelij-
kingsfase gebruikt worden valide schattingen geven van hun belangrijkheid.

1.2.3 De responsfunctie
De integratie van de deel-utiliteiten, die een consument toekent aan de gepercipieerde
attributen, leidt tot een inteme preferentiescore voor het produkt. Bij conjuncte analyse
wordt deze inteme preferentiescore observeerbaar gemaakt door de respondent te vra-
gen deze preferentiescore te uiten door de keuzealtematieven naar voorkeur te raten of
te ranken.

Rating kan in principe op twee manieren gescbieden: Mleestal wordt de respondent
gevraagd de alternatieven in de keuzeset op preferentie te raten met behulp van een
zeven of negen punts bipolaire schaal. Deze benadering is erg eenvoudig, maar heeft
als nadeel dat produkten met zeer verschillende interne preferenties toegewezen wor-
den aan de twee meest extreme categorie~n (de polen meest geprefereerd en minst
geprefereerd). In een ratingprocedure welke dit nadeel niet bezit wordt de respondent
gevraagd een cijfer toe te kennen aan een produkt uit de keuzeset en wel zodanig dat
een boger cijfer correspondeert met een hogere preferentie voor bet produkt.

Vaak wordt aangenomen dat een rating procedure preferentiescores oplevert welke van
interval niveau zijn en op een lineaire wijze gerelateerd kunnen worden aan de interne
preferentiescores (geschatte totaal-utiliteit). Maar bet interval niveau van ratingscores
kan in twijfel getrokken worden. Als in de ratingprocedure gebruik gemaakt wordt van
bijvoorbeeld een negen-punts bipolaire scbaal dan is bet aantal produkten in de keuze-
set zeer waarscbijnlijk groter dan negen; het aantal bescbikbare preferentiecategorieen.
Dit beeft tot gevoig dat een respondent dezelfde preferentiescore moet toekennen aan
produkten welke zeer waarschijnlijk een verschillende interne preferentie bezitten.
Wanneer aan de andere kant respondenten vrij gelaten worden in de getallen die ze
gebruiken om de preferentie voor een produkt te uiten bestaat dit probleem in principe
niet. Maar als in dat geval de frequentie verdeling bekeken wordt van de gebruikte
ratings (per respondent) blijkt dat bet aantal verschillende ratings vrij klein is (ongeveer
6 ~ 7). Ook deze rating procedure beeft dus tot gevolg dat een aantal produkten dezeif-
de geobserveerde preferentiescores toegekend krijgen, boewel ze waarschijnlijk een
verscbillende interne preferentiescore bezitten. Verder blijkt dat de getallen die
gebruikt worden in zo’n rating procedure meestal tientallen of vijftallen zijn, terwiji op
basis van het feit dat bet een interval scbaal zou zijn, verondersteld mag worden dat
tussenliggende getallen ook genoemd zouden worden.

Geconcludeerd kan worden dat een potentieel probleem bij bet gebruik van een rating-
procedure is dat bepaalde geobserveerde preferentiescores verscbillende interne prefe-
rentiescores weerspiegelen. In dat geval zou de responsfunctie (0: de relatie tussen de
geobserveerde score en de interne score) toe moeten laten dat dezelfde geuite preferen-
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tiescore (R3) staat voor verscbillende interne preferenties (ii). Wanneer die optie toege-
staan wordt binnen de responsfunctie w6rdt impliciet aangenomen dat de preferentie-
scores gegenereerd door middel van rating ordinaal niveau bezitten. Binnen een fre-
quent gebruikt niet-metriscb algoritme van conjuncte analyse (MONANOVA) bestaat
de mogelijkbeid om geen restricties te specificeren voor de knopen (primaire benade-
ring van knopen; Kruskal, 1964a; 1964b).

Wanneer de preferentiescores observeerbaar gemaakt worden met bebulp van ranking,
wordt de respondent gevraagd de alternatieven in de keuzeset te rangordenen naar
voorkeur. Soms wordt de respondent toegestaan meerder produktalternatieven dezelfde
rangorde te geven (knopen, ties). Voor de preferentiescores welke verkregen zijn met
bebulp van ranking wordt vaak aangenomen dat ze een ordinaal meetniveau bezitten en
monotoon gerelateerd zijn aan de interne preferentiescores.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een ranking van de produktaltematieven, is bet
aantal verscbillende geobserveerde preferentiescores in principe me-t- ~o groot als het
aantal produkten in de keuzeset en veel groter dat zeven of negen zelfs als responden-
ten hetzelfde ranggetal mocbten toekennen ann verschillende produkten. Maar in bet
geval van een rankingprocedure kunnen twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten
eerste kan men zicb afvragen in boeverre versebillen in geuite preferentiescores cor-
responderen en versehillen in interne preferentiescores. Deze geobserveerde verscbillen
kunnen ook een artefact zijn Van de dataverzamelingsprocedure. Wanneer aangenomen
wordt dat verscbillende geobserveerde preferentiescores staan voor dezelfde interne
preferentiewnarde, kan verondersteld wordendat de responsfunctie (0) zwak monotoon
is. In bet algoritme dat vaak gebruikt wordt voor niet-rnetriscbe conjuncte analyse
(MONANOVA) is de responsfunctie zwak monotoon bij default.

Een tweede kanttekening inzake preferentiedata verkregen met bebuip van ranking
betreft de observatie dat de gescbatte sensitiviteit afbangt yan bet aantal tussenliggende
niveaus veer dat attribuut (Wittink & C~llFn, 1989).

2. IMPLICATIES VOOR DE PRODUKTONTWIKKELING

Binnen bet conjuncte analyse paradigma wordt bet relatieve belang van produktattribu-
ten in de totnalevaluatie van bet produkt gegeven door de sensitiviteiten, indien een
Iineair additief model de relatie specificeert tussen de systematiscb gevarieerde attribu-
ten en de geobserveerde preferentiescores. In dit artikel zijn potentii~Ie bedreigingen
van de intern&validiteit van conjuncte analyse resultaten b&keken. Potenti~le bedreigin-
gen van de interne validiteit werden opgespoord door de evaluatiefase van bet beslis-
singsproces, welke de systematiscb gevarieerde produktattributen transformeert naar
een overall beoordeling van bet produkt, nader te bekijken. De evaluatiefase kan Opge-
splitst worden in drie transformaties: eenzperceptiefunctie, een integratiefunctie en een
responsfunctie. Wanneer de sensitiviteiten, gescbat met behulp van conjuncte analyse
valide indicatoren moeten zijn voor bet potenti~Ie effect van attributen op preferentie-
vorming, mag geen van de drie transformaties de Iineair additieve relaiie tussen de sy-
stematiscb gevarieerde attributen en geobserveerde preferentiescores verstoren.

200



Gegeven deze restrictie kan betreffende de perceptiefunctie opgemerkt worden dat de
atrributen onafbankelijk van elkaar waargenomen moeten worden. Het optreden van
interactieeffecten tussen attributen is niet toegestaan. Op basis van een theoretiscbe
beschouwing betreffende de betekenistoekenning aan waargenomen attributen bleek
dat maar voor een kleine groep de attributen waarschijnlijk onafbankelijk van elkaar
waargenomen worden. Dat zijn die attributen waarvan de consument boofdzakelijk
functionele consequenties verwacbt en waarvan de consument een correcte inscbatting
maakt van de relatie tussen bet systematisch gevarieerde attribuut en de verwachte
functionele consequentie (zie tabel 1). Voor andere attributen, welke een psychosociale
consequentie bezitten en/of waarvoor consumenten geen inschatting kunnenmaken van
de relatie tussen het systematisch gevarieerde attribuut en de verwachte consequentie,
kunnen interactieeffecten verwacbr worden tussen de systematisch gevarieerde attribu-
ten.

Doordat elektronica steeds beter in staat is om een groot aantal functies van een appa-
raat te verwezenlijken en doordat de meeste personen niet a priori weten waar die func-
ties voor dienen, kan verwacht worden dat de bruikbaarheid van conjuncte analyse in
de toekomst zal afoemen. Deze stelling is natuurlijk alleen juist als de consument
onvoldoende of niet begrijpbare informatie gegeven wordt over de functionele conse-
quenties die bet attribuut tot gevolg heeft. Met andere woorden als met behulp van con-
juncte analyse (inteme) valide schattingen voor bet potenti~le effect van een attribuut
op de preferentie verkregen moeten worden, wordt consutnenteneducatie belangrijker
naar mate bet produkt technisch geavanceerderwordt.

Duurzame consumptiegoederen worden niet alleen techniscb geavanceerder, ze worden
ook steeds meer gelijk betreffende de doeltreffendbeid waarmee de verwachre functio-
nele consequenties bereikt kunnen worden. Wanneer consumenten zich realiseren dat
de meeste produkten op de markt de verwachte functionele consequenties kunnen ver-
wezenlijken, bieden de attributen die ten grondslag liggen aan deze consequenties geen
basis meer om een produkt te selecteren. Dit kan tot gevoig bebben dat consumenten
random kiezen tussen de produkten of alleen op basis van prijs. Aan de andere kant is
bet ook mogelijk dat psychosociale consequenties belangrijker worden omdat deze nog
wel discrimineren tussen produkten. Door middel van marketing-communicatie kan het
management proberen bet produkt te associ~ren met de gewenste psychosociale conse-
quenties.

Maar wanneer psychosociale consequenties belangrijker worden in de preferentievor-
ming, moet men alert zijn op heterogeniteit in preferenties. In paragraaf 1.2.1. werd
reeds aangehaald dat in bet geval dat psychosociale consequenties belangrijk zijn in de
produktkeuze de interpretatie van een attribuut befnvloed wordt door de referentiegroep
van een consument. Wanneer nu voor een consument duidelijk is op basis van welke
(observeerbare) attributen een bepaalde psychosociale consequentie bereikt kan wor-
den, kan men beterogeniteit in de preferentievorming verwachten welke gerelateerd
kan worden aan verschillen tussen referentiegroepen. Wanneer aan de andere kant bet
niet duidelijk is op basis van welke attributen een bepaalde psychosociale consequentie
bereikt kan worden, kan beterogeniteit in de preferentievorming verwacht worden op
basis van verschillen tussen referentiegroepen en als gevoig van sociale interactie wel-
ke over een bepaalde tijdsperiode plaatsvindt. Voorbeelden van deze beterogeniteit in
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perferentievorming zijn te vinden bij cultuurgoederen, zoals boeken, muziek, film,
theater, enz..

De bestudering van de integratiefunctie leverde ook een restrictie op voor de bruikbaar-
heid van conjuncte analyse. We zagen reeds dat conjuncte analyse niet in staat is om de
belangrijkheid_van attributen te schatten welke niet op een lineair compensatoriscbe
wijze gebruikt worden in de evaluatiefase. Omdat alleen in de laatste fase van bet
besIissings~id~es een integratiefunctie gebruikt wordt welke benaderd kan worden met
een Iineair additief model, kan conjuncte analyse alleen voor de attributen en de attn-
buutniveaus die in deze vergelijkingsfase gebruikt worden valide scbattingen geven
van bun be1angrijkbeid.

Deze beperking geeft een richtlijn voor de selectie van de range en de attribuutniveaus
van bestaande en nieuwe attributen. Voor bestaande attributen is bet_aantal mogelijke
niveaus, welke reeds op de markt zijn, vaak bijzonder groot. Vaak staat de conjuncte
analyse taak niet toe om alle mogelijk te specificeren niveaus mee te nemen in de taak.
Verder is bet een bekend fenomeen dat de sensitiviteit van een attribuut toeneemt als
bet aantal niveaus en/of de range van een attribuut vergroot wordi (Wittink et al.,
1990). Wanneer rekening gebouden worden met de tendentie van respondenten om in
de eerste fase van bet beslissingsproces een niet-compensatiorische evaluatie strategie te
hanteren, heeft men een ricbtlijnvoor bet aantal te specificeren niveaus en de range van
bestaande en nieuwe attributen. Namelijk, selecteer niet de niveaus welke gebruikt wer-
den om een alternatief te elimineren van de keuze set. Deze attribuutniveaus worden als
niet-acceptabel beschouwd en een ander attribuut kan daar niet voor eompenseren. Het
niet-compenseerbare karakter van dez&attribuutniveaus maakt deze ongescbikt om bet
belang te onderzoeken met behulp van conjuncte analyse.

Deze laatste opmerking impliceert niet dat inzicbt in niet-acceptabeleattribuutniveaus
niet van belang zijn voor de produktontwikkeling. Doordat een attnibuut (-niveau) dat
gebruikt wordt in de eliminatiefase niet_gecompenseerd kan worden door een ander
attribuut, heeft bet een groter effect op de preferentie dan een attribuut (-niveau) dat
gebruikt wordt in de vergelijkingsfase. Met andere woorden: als een_produkt niet de
criteriumwaarde bereikt voor een attribuut dat in de eliminatiefase gebruikt wordt,
wordt het produkt niet gekozen, onafbankelijk van mogelijke hoge waarden op andere
attributen. Een attribuut dat gebruikt wordt in de vergelijkingsfase kan wel gecompen-
seerd worden door andere attributen.

De derde en laatste transformatie uit de evaluatiefase, de responsfunctie, leverde geen
werkelijk restricties op voorhet gebruik van conjuncte analyse gegevens. Wel blijkt dat
bet schaaltechniscb beter is om ook voor rating gegevens ervan uit te gaan dat ze op
oridinaal niveau gemeten zijn in plaats van op interval niveau. Aan de andere kant blijkt
uit de praktijk dat een metrische in vergelijking tot een niet-metriscbe analyse van de
preferentiegegevens nauwelijks effect heeft op de geschatte sensitiviteiten.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat conjuncte analyse alleen onder een groot
aantal restnicties intern valide schattingen kan geven van bet effect van een attribuut op
de preferentievorming. Deze restrictieskunnen als volgt samengevat worden:
1. Er moet een een-op-een relatie bestaan tussen de systematisch gevarieerde attributen
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en de gepercipieerde attributen. Dit is waarschijnlijk bet geval voor attributen (en
dus ook produkten) met hoofdzakelijk functionele consequenties, waarbij de consu-
ment de relatie tussen bet produktattribuut en z’n functie kent.

2. De attributen moeten compensatorisch gebruikt worden in de evaluatieregel gehan-
teerd door de consument. Sommige attributen of attribuutniveaus worden in de eer-
ste fase van bet beslissingsproces niet-compensatoriscb gebruikt om de keuzeset te
verkleinen. Deze attributen of attribuutniveaus mogen dus niet in de conjuncte ana-
lyse taak meegenomen worden.

3. Tbeoretisch gezien is bet correcter om de geobserveerde preferentiedata te bescbou-
wen als ordinale data zelfs als rating data gevraagd zijn.

Het mogelijke toepassingsgebied van conjuncte analyse kan aanzienlijk uitgebreid wor-
den als men is in staat is om abstracte attributen (samengestelde systematiscb geva-
rieerde attributen) in een lineair additief preferentiemodel te incorporeren. Dit kan
mogelijk verwezenlijkt worden door bet abstracte attribuut op te nemen als een van de
systematisch gevarieerde attributen. Wel moet men in dat geval er alert op zijn dat bet
aantal niveaus wat voor zo’n abstract attribuut gespecificeerd kan worden zeer groot zal
zijn. En uit de literatuur blijkt dat de sensitiviteit van eenattribuut toeneemt als bet aan-
tal niveaus en/of de range van een attribuut vergroot wordt (Wittink et al. 1990).

NOTEN

1. Dir betekent niet automatisch dat de geschatte deel-utiliteiten een goede basis vormen om her effect van
een attribuut op de preterentievorming vast te stellen. Predictieve validiteir van een model en de validiteit
van de geschatte parameter in dat model zijn twee zeer verschillende aspecren van model speciticatie
(Hanushek& Jackson, 1977).
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12.Marktsegmentatieonderzoek in theorie
en praktijk

H.G.J. GANKEMA, M. WEDEL

SAMENVA’ITING

Marketing bedrijven in geYndustrialiseerde landen vereist inspelen op de heterogeniteit van afne-
mers. Segmentatie is daarmee een van de meest fundamentele concepten geworden bij het ont-
wikkelenvan een effectieve marketingstrategie. Zowel de keuze van de segmentatiebases als de
keuze van de segmentatiemethoden is van invloed op de identificatie van segmenten. De selectie
van de juiste segmentatiebases en segmentatiemethoden is daarom van groat belang. Aangegeven
wordt welke de sterke en zwakke punten zijn van de verschillencte segmentatiebases en -metho-
den en hoe recente ontwikkelingen bijdragen aan het dichten van le kloof tussen theorie en prak-
tijk.

1. INLEIDING

Moderne marketing in geYndustrialiseerde landen kan niet meerzonder segmentatie van
markten van potenti~Ie kianten. Produkten kunnen niet langer geproduceerd en ver-
kocht worden zonder de wensen en behoeften van consumenten te erkennen, en de
heterogeniteit daarin. Tot de twintigste eeuw werden individuele kianten op hun wen-
sen bediend binnen de beperkingen van het aanbod van leveranciers en het besteedbaar
inkomen van de consument.
In het begin van deze eeuw leidde de industri~le ontwikkeling in versehillende landen
tot massa-marketing. Door deze massaproduktie voldeden produkten niet langer voile-
dig aan de wensen en eisen van consumenten. De flexibiliteit van produktieprocessen
nam echter snel toe en de toenemende welvaart van consumenten droeg bij tot de diver-
siteit in de vraag naar produkten en diensten. Bedrijven die de specifieke wensen en
behoeften van groepen consumenten konden identificereri behaaMen vaak een voordeel
op de concurrentie. Het idee van marktsegmentatie ontstond. Vele bedrijven gingen
zich richten op segmenten in de markt en segmentatie werd een belangrijk element in
de condurrentie.
Vandaag de dag richten bedrijven zich steeds meerop kleine segmenten: de mini-mark-
ten, met elgen behoeften en een verschullend gedrag ten aanzien van distributie en com-
municatiekanalen. Segmentatie wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest
fundamentele concepten in moderne marketing. Onderzoek naar segmenten in markten
is een essentieel onderdeel van strategische marketing geworden. Hierbij worden hete-
rogene markten opgedeeld in mm of meer homogene kopersgroepen, waarin consu-
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menten qua behoeften. gedrag en reactiesi5p marktinstrumenten zoveel mogelijk over-
eenkomen. Het opdelen van de markt in marktsegmenten verschaft het inzicht in de
markt, dat noodzakelijk is bij het ontwikkelen van een effectieve marketingstrategie.
Wil segmentatie effectief zijn, dan dienen_segmenten aan een aantal criteria te voldoen,
namelijk identificeerbaarheid, toegankelijkheid, voldoende omvang, heterogeniteit tus-
sen segmenten, stabiliteit, homogene respons op marktinsirumenteni5~nnen een seg-
ment en bewerkbaarheid: de mate waarin de resultaten van het segmentatie onderzoek
indicaties geven voor de invulling van de marketingstrategie (zie bijvoorbeeld Leeflang
1987, Wedel 1990). De effectiviteit van een indeling van consumenten in segmenten
voor de invulling van een marketingstrategie zal daarom sterk afhangen van de seg-
mentatiebases en segmentatiemethoden die worden gebruikt.
In dit artikel zal worden ingegaan op de versehillende variabelen (bases) die voor seg-
mentatie geschikt zijn, de verschillende methoden van segmentatie, en de effectiviteit
van de verschillende bases en methoden voor segmentatie-onderzoek in de praktijk.
Daarna worden recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen segmentatie-onder-
zoek geschetst en besproken, en wordt besproken wat het belang van deze ontwikkelin-
gen is voor het toegepast marktonderzoek

2. SEGMENTATIEBASES

Een segmentatiebasis is gedefinieerd als een (groep van) karakteristiek(en) van consu-
menten, die gebruikt wordt om consumenten in segmenten in te delen. Frank, Massy en
Wind (1972) classificeerden de verschillende segmentatiebases in algemene karakteris-
tieken (onafhankelijk van produkt, dienst of specifieke omstandigheden van de consu-
ment) en produkt-specifieke karakteristieken (gerelateerd aan het produkt, dienst en
specifieke omstandigheden). Daarnaast kunnen deze karakteristieken direct meetbaar
zijn of afgeleid. De combinatie van deze vier bases Ieidt tot de volgende classificatie:

Tabel I. Kiassificarie vansegnienratiebases.
-~

Algerneen

-w

Produkt-speci fiek

Direct -
waarneembanr

culturele, geografische,
demografisehe en sociografisehe
variabelen

gebruiksfrequcntie,
merkentrouw, winkeltrouw,
gebruikssituatie

Afgeleid psychographics, persoon-
Iijkheidskenmerken,
levensstijl en waarden

psychographics, percepties.
attitudes, preferenties,
intenties

De vier onderscheiden kiassen zullen nader beschouwd worden aan de hand van de cri-
teria voor effectieve segmentatie (zie bijvoorbeeld ook Frank, Massy en Wind 1972,
Boyd en Massy 1972, Wilkey en Cohen 1977, Loudon en Della Bitta 1984, Baker
1988, Leeflang 1987 en Kotler 1988). ___

I. Direct waarneembare, algemene bases
De direct waarneembare, algemene bases omvatten I) cuWurele variabelen, zoals natio-
naliteit, religie; 2) geografische variabelen, zoals regio, urbanisatiegra7ad, mobiliteit; 3)
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demografische variabelen, zoals leeftijd, gezinsgrootte en 4) socio-economische varia-
belen zoals inkomen, opleiding en welstandsklasse.
Segmenten gebaseerd op deze variabelen zijn goed identificeerbaar, toegankelijk en
stabiel (Frank, Massy en Wind 1972). Empirisch onderzoek wijst echter uit dat het ver-
band tussen deze variabelen en aankoop vaak zwak is. Zowel Frank (1972) als McCann
(1974) onderzochten de effectiviteit van deze klasse segmentatie variabelen aan de
hand van respons op de marketingmix-instrumenten prijs en promoties. Hoewel er enig
verschil in reactie werd gevonden athankelijk van educatie, inkomen, uitgaven, leeftijd
en gezinsgrootte, werden geen grote verschillen gevonden. De direct waameembare,
algemene bases zijn daarom niet op de eerste plaats geschikt om tot een effectieve seg-
mentatie te komen. Wel bewijzen deze variabelen hun nut bij het beschrijven van
gevonden segmenten.

2. Direct waarneembare, produkt-specifieke bases
Deze klasse omvat variabelen betreffende het aankoopgedrag en gebruiksgedrag ten
aanzien van een specifiek produkt. De variabelen met betrekking tot aankoopgedrag
zoals winkehrouw, merkentrouw, gebruiksfrequentie, adoptiecategorie en gevoeligheid
voor aanbiedingen, zijn goed meetbaar. De toegankelijkheid van gevonden segmenten
blijkt echter zeer beperkt te zijn vanwege het geringe verband met direct waameembare
algemene variabelen (Frank 1972; Frank, Massy en Wind 1972). Empirisch onderzoek
(Frank 1967, 1972; Massy en Frank 1965; Sexton, 1974; McCann, 1974) wijst tevens
uit dat kopers uit verschillende segmenten gebaseerd op versehillen in merkentrouw
niet sterk verschillend reageren op marktinstrumenten. Zwak tot matig significante ver-
schillen in respons werden aangetoond voor segmenten gebaseerd op gebruiksfrequen-
tie, winkeltrouw en gevoeligheid voor aanbiedingen, hetgeen aangeeft dat aankoopge-
drag-variabelen in specifieke gevallen hun nut kunnen bewijzen, hoewel de
toegankelijkheid van de gevonden segmenten problematisch blijft.
De vaniabelen met betrekking tot het gebruiksgedrag zoals gebruiksfrequentie en
gebruikssituatie, zijn eveneens goed meetbaar en leiden in sommige gevallen tot seg-
menten die goed toegankelijk zijn omdat de consumenten of in gebruikssituaties bereikt
kunnen worden, of omdat consumenten in specifieke gebruikssituaties geYdentificeerd
kunnen worden aan de hand van algemene karakteristieken (Dickson, 1982; Stout et al.,
1977). De verschillen in respons tussen dergelijke segmenten zijn onderzocht door
Belk (1975), Stout et al. (1977) en Miller en Ginter (1979). Zij vonden dat er signifi-
cante verschillen bestaan ten aanzien van zowel de percepties als het belang van pro-
duktkenmerken, aankoopfrequenties en -hoeveelheden, en koopintenties tussen ver-
schillende gebruikssituaties.
Kopers in een light-users segment bijvoorbeeld, zijn gevoeliger voor reclame en prijs-
veranderingen (McCann, 1974). Een indicatie hoe de reclamecampagne of het prijsbe-
leid moet worden ingevuld volgt echter niet direct uit deze gegevens.

3. Afgeleide, algemene bases
Deze bases omvatten de psychografische variabelen, persoonlijkheid en levensstijl.
Persoonlijkheid wordt gedefinieerdals een configuratie van individuele psychologische
karakteristieken (Frank, Massy en Wind 1972). Er zijn verschillende schalen ontwik-
keld om persoonlijkheid te meten, maar uit empirisch onderzoek (Frank 1972; Frank,
Massy en Wind, 1972; Wells, 1975) blijkt het verband tussen persoonlijkheid en aan-
koopgedrag zwak te zijn. Levenssajl wordt gemeten aan de hand van de activiteiten,
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interesses en opinies van consumenten (U~er, 1963; Wells, 1975; Plummer, 1974).
Mitchell (1983) stelde een waarden en levensstijl typologie voor, maar analyses van
Lastovicka et al. (1990) wijzen uit dat de validiteit hiervan beperkt is. Frank, Massy en
Wind (1972) en Wells (1975) halen een groot aantal studies aan waarin het verband
tussen levensstijl en aankoopgedrag is onderzocht. Hoewel Ae voorspellende waarde
van levensstijl beduidend beter is dan die van direct waameembare, algemene segmen-
tatievariabelen, geven Ziff (1971), Wells (1975) en Dickson (1982) aarfdat levensstijl,
evenals de direct waarneembare, algemene variabelen, niet in staat is het specifieke
gedrag ten aanzien van een bepaald produkt of merk te verklaren.
Dc psychograflsche variabelen geven echter een kleurrijk beeld van de_markt, geba-
seerd op een meer levensecht portret van de consument (Zie bijvoorbeeld Ganzeboom
1990). De geVonden segmenten zijn goed meetbaar, toegankelijk en geven indicaties
voor marketing- strategie~n. De homogeniteit in reactie op marktinstrumenten is echter
beperkt doordat de segmenten vaak niet gerelateerd zijn aan aankoopgedrag van speci-
fieke produkten. Tevens is weinig bekend over de stabiliteit van deze segmenten. (Zie
Goossens, 1991, voor eenoverzicht van levensstijl-variabelen voor onderzoek in de
vrijetijdssector).

4.Afgeleide, produkt-specifieke bases
De variabelen behorende tot deze bases kunnen worden opgedeeld in drie categorie~n:
1) produkt-specifieke psychografische variabelen, 2) percepties en het belang van pro-
dukteigenschappen en 3) attitudes, preferenties en koopintenties ten aanzien van een
produkt ofmerk.
Segmenten gebaseerd op Ievensstijl en persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan het
koopgedrag ten aanzien van een bepaald produkt of merk, blijken het aankoopgedrag in
redelijk mate te verkiaren (Wells 1975). Over de stabiliteit van deze segmenten is ech-
ter weinig bekend.
Segmenten gebaseerd op percepties van produktkenmerken blijken redelijk homogeen
in reactie opn~ktinstrumenten te zijn en geven een goede indicatie voor de marke-
tingstrategie (Frank et al. 1972). De stabiliteit van segmenten op basis van percepties
Iaat echter te wensen over (Wilkie en Cohen 1977). De eigenschappen die men aan een
bepaald merk toekent zijn aan verandering onderhevig. Segifientatie op basis van per-
ceptie geniet daarom weinig voorkeur (DhaIla en Mahatoo 1976; Wilkie en Cohen
1977; Howard 1985).
Segmenten die daarentegen zijn gebaseerd op het belang dat men hecht aan produktei-
genschappen (benefits) blijken stabiel (Caf~ntone en Sawy~ 1978) en homogeen in
respons te zijn(Wilkie 1970). Bovendien zijn indicaties vootde marketingstrategie uit
deze segmenten~goed af te leiden. Produkt-benefits worden in de literatuur dan ook
aangeduid als een van de meest effectieve bases voor segmentatie (Wind 1978; Howard
1985). De kopersgroep die bijvoorbeeld bij aanschaf van een auto te kennen geeft de
eigenschappen veiligheid, confort en ruimte belangrijk te vinden, zal vrijwel dezelfde
eigenschappen bij de volgende aanschaf wear van belang vinden. Voor de fabrikant zal
deze informatie duidelijke aanwijzingen bevatten voor bijvoorbeeld produktbeleid, pro-
motiebeleid (benadrukken van de juiste eigenschappen) of prijsbeleid.
Segmenten gebaseerd op koopintenties verkiaren het koopgedrag beter dan segmenten
op basis van percepties, maar geven minder goede indicaties voor de markeringstrate-
gie. Van segmenten op basis vanpreferenfi&s en attitudes wordt vanuit theoretisch oog-
punt verwacht dat deze minder correleren met het koopgedrag dan segmenten geba-
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seerd op koopintentie (zie bijvoorbeeld Fishbein en Ajzen 1975; Wilkie en Cohen
1977). Een samenvatting van de evaluatie van de verschillende segmentatiebases is te
vinden in Tabel 2.

Tabel 2. Samenvauing evaluatie segmentatiebases.

Criteria

bases identifi-
ceerbaar

omvang toegan-
kelijk

stabiel bewerk-
baar

homogene
respons

l.waameembaar
algemeen

+ + ++ + — - —

2. waarneembaar
specifiek
—aankoop
—gebruik

+

+

+

+

+

+

+

+

—-

—

+

+

3. afgeleid, algemeen
— persoonlijkheid
— levensstijl
— psycho-graphics

±
±
±

+

+

+

—

—

—

— -

—-

—

+
+
+

—

—

—

4. afgeleid, specifiek
— psycho-graphics
— percepties
—benefits
—intenties

+
+
+
++—

±

±

±

±

—

—

—

—

—-

—

—

+

- ++

+

+

—

—

—

++ = zeer goed
+ = goed

±= matig
- = slecht

3. SEGMENTATLEMETHODEN

Een groot aantal verschillende methoden worden toegepast om segmenten te achterha-
len. Deze methoden kunnen op twee manieren worden ingedeeld. In de eerste plaats
kan een onderscheid worden gemaakt tussen a-priori en post hoc methoden (Green
1977; Wind 1978). Een segmentatiemethode wordt ‘a-priori’ genoemd als de segmen-
ten vooraf worden bepaald door de onderzoeker. Bij post-hoc segmentatiemethoden
worden de segmenten bepaald nadat de gegevens van het segmentatieonderzoek zijn
verzameld. Zo kunnen bijvoorbeeld consumenten a-priori worden ingedeeld in een aan-
tal sociaal economische groepen op basis van vooraf bepaalde inkomensklassen, of
post-hoc (achteraf) aan de hand van een aantal variabelen die te maken hebben met de
sociaal economische status zoals inkomen, opleiding en bezit van eigen huis.
Een tweede manier om segmentatiemethoden in te delen is al naar gelang de statisti-
sche methoden die worden aangewend in het onderzoek beschrijvend of voorspellend
zijn. Voorspellende methoden kennen een onderscheid tussen afhankelijke variabelen
(bijvoorbeeld aankoopgegevens) en onafhankelijke variabelen (bijvoorbeeld geslacht of
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inkomen) en hebben als doel de afhankelijke variabele te voorspellen uit de onafhanke-
lijke variabelen. Beschrijvende methoden kennen dit onderscheid niet, en analyseren de
wederzijdse verbanden tussen een aantal variabelen.
Fen c1assifi&~tie van de beschikbare segmentatiemethoden naar deze beide criteria (a-
priori/post-hoc, versus beschrijvend/voorspellend) resulteert in de vier kiassen die
weergegevenzijn in tabel 3.

Tahel 3. Klassificarie vansegmentatiemerhaden.

A-priori Post-hoc

Bcschrijvend contingency tabellen
log-lineaire modellen

clusteringmethoden:
non-overlapping,
overlapping.
fuzzy

Voorspellend kruistabellen, regressie,
logit en probit modellen,
descriminant analyse

automatic interaction
detector,
clusterwise regression

Hierna zullen segmentatiemethoden in deze vier kiassen worden beschreven. Merk op
dat een aantal methoden, zoals factor analyse en meerdimensionale schaal analyse, hier
niet worden beschouwd. Deze methoden worden wel genoemd in verband met segmen-
tatie, maarzijn strikt genomen geen segmentatiemethoden, daar zij niet zijn ontwikkeld
om groeperingenvan consumenten te identificeren of te toetsen.

Als eerste zal worden ingegaan op een aantal methoden die zijn voorgesteld als norma-
tief ideaal voor segmentatie. Dit zijn methoden die vanuit marketing theoretisch oog-
punt bezien de meest optimale indeling van consumenten in segmenten opleveren.

Narmatieve segmentatiemethaden
In de school van segmentatieonderzoek die zich baseert op micro-economische theorie
zijn een aantal methoden voorgesteld die als normatief ideaal, m.a.w. als Ieidraad in het
denken over segmentatie, moesten dienen. E~n stroming van onderzoek richt zich hier-
bij op modellen die de veranderingen in aankopen van merken (of het marktaandeel
van merken) aan marktinstrumenten relateren, waarbij hoofdzakelijk prijs en promotie
zijn onderzocht. Dergelijke modellen zijn ontwikkeld door bijvoorbeeld Wildt en
McCann (1980), Massy en Frank (1965), en~Sexton (1974). Econometrische technieken
worden gebruikt om de effecten van de marketing instrumenten binnen a-priori bepaal-
de segmenten te achterhalen. Elrod en Winer (1982) hebben als een van de weinigen
binnen de micro-economische school een post-hoc benadering gebruikt. Op basis van
wekelijkse aankoopgegevens van een kruideniersartikel over een periode van tweejaar
schatten zij de prijselasticiteit van ieder van de 794 consumenten en groepeerden ver-
volgens de consmmenten op basis van deze voor ieder individu geschatte prijselastici-
teit. Dc segmenten die aldus werden geYdentificeerd waren superieur ten opzichte van
segmenten achterhaald op basis van aankoopfrequentie en demografische variabelen.
Een aantal andere onderzoekers ontwikkelden normatieve benaderingen die uitgingcn
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van het maximaliseren van de winst voor de ondememing, door doelsegmenten met een
verschillende marketing mix te benaderen. De modelle:n die hiervoor zijn ontwikkeld
door bijvoorbeeld Winter (1979), Claycamp en Massy (1968), Frank, Massy en Wind
(1972), en Mahajan en Jam (1978) bepalen zodanig de marketing mix elementen, waar-
mee segmenten benaderd moeten worden, dat een tevoren bepaalde winst-verliesfunctie
wordt geoptimaliseerd. Empirische toepassingen van deze methoden ontbreken echter
tot op heden.

A -priori, beschrifi’ende methoden
Deze groep van methoden omvat onder meer de frequentietabellen op basis van meer-
dere segmentatievariabelen (bijvoorbeeld inkomen en grootte van het huishouden). Fen
nadeel van deze aanpak is dat tabellen met meer dan twee variabelen al snel moeilijk te
interpreteren zijn. Green en Carmone (1977) introduceerden daarom het gebruik van
zogenaamde log-lineaire modellen voor het onderzoeken van associaties tussen seg-
mentatie variabelen. Met behulp van deze techniek, ‘segment congruence analysis’
genoemd, worden associaties van segmenten die ontstaan uit verschillende segmenta-
tiebases, onderzocht. Tevens wordt getracht om 6~n segmentatiebasis uit andere te
voorspellen. De segmentatiemethoden in deze kiasse zijn geschikt om snel een inzicht
te verkrijgen in segmenten en de onderlinge samenhang van segmentatiebases. Het zijn
echter geen bijzonder effectieve technieken voor segmentatie, omdat zij gebaseerd zijn
op a-priori bepaalde segmenten.

A -priori, “aarspellende methoden
De voorspellende methoden vereisen een indeling in te verkiaren variabelen en verkia-
rende variabelen en vereisen de selectie van eenmethode die de relatie tussen deze bei-
de groepen van variabelen weergeeft. Wilkie en Cohen (1977) onderscheidden hierbij
twee verschillende benaderingen, de ‘voorwaartse’ en de ‘achterwaartse~ benadering.
In de voorwaartse benadering zijn a-priori gespecificeercie variabelen zoals sociaal-eco-
nomische status, leeftijd, of inkomen de verkiarende variabelen, die de afhankelijke
variabele (bijvoorbeeld preferenties of aankopen) moeten verklaren. In de achterwaart-
se benadering worden segmenten gedefinieerd op basis van variabelen zoals aankoop-
frequentie of merktrouw en wordt onderzocht of er verschillen bestaan in sociaal-eco-
nomische en demografische variabelen tussen deze segmenten. De voornaamste
methode die wordt aangewend in dergelijk onderzoek is discriminantanalyse (zie bij-
voorbeeld Frank, Massy en Wind, 1972).
In voorwaartse segmentatie wordt traditioneel gebruik gemaakt van kruistabellen,
waarbij de gemiddelde waarde van de afhankelijke variabele (aankopen) wordt gegeven
naar een of meer verkiarende segmentatievariabelen. Bass, Tigert en Londsdale (1968)
benadrukten de toepasbaarheid van deze methode in segmentatieonderzoek. Regressie-
analyse is eveneens een populaire techniek die kan worden aangewend in voorwaartse
segmentatie. In toepassingen van regressie wordt de afhankelijke variabele (bijvoor-
beeld preferenties) verklaard uit segmentatievariabelen zoals inkomen, sociaal-econo-
mische status, leeftijd, gezinsgrootte en dergelijke. Regressiemodellen voor segmenta-
tie zijn onder andere ontwikkeld en toegepast door Wildt (1976), Beckwidth en Sasieni
(1976), Wildt en McCann (1980) en Umesh (1987).
Umesh (1987) bijvoorbeeld, ontwikkelde een segmentatiemodel om de preferentie van
consumenten voor vervoer naar winkelcentra te verkiaren. Met een regressiemodel
werd de relatie van de preferentie van consumenten met een aantal kenmerken van de
transportmogelijkheden, zoals wachttijd, reistijd, en kosten, geschat. De regressieco~f-

213



fici~nten repres~nteren het belang van de verschillende kenmerken in de totstandko-
ming van voorkeuren. Deze co~fficWnteii werden verondersteld af te hangen van de
geografische ligging van de winkelcentra (de geografische segmenten werden a-priori
gedefinieerd), ook weer volgens een regressiemodel. De beide regressiemodellen wer-
den tegelijkertijd geschat en het verschil van het belang van de kenmerken in de ver-
schillende geografische segmenten werd duidelijk gedemonstreerd.
Modellen die niet uitgaan van tenminste interval geschaalde verklarende variabelen,
maar van dichotome variabelen (wel/niet kiezen van een merk) zijn zogenaamde logit
of probit modellen. Deze zijn in segmentatieonderzoek gebruikt door bijvoorbeeld Cur-
rim (1981), Gensch (1985) en Rao en Winter (1978).
Samenvattend kan gesteld worden dat de a-priori voorspellende methoden het mogelijk
maken om koopgedrag, voorkeuren, attitudes en dergelijke te voorspellen. Het nadeel
van deze methoden is echter dat ze zijn gebaseerd op de relatief ineffectieve a-priori
gedefinieerde segmentatiebases.

Post-hoc, beschrijvende methoden
De belangrijkste methoden in deze groep zijn de clusteringsrnethoden. Deze methoden
delen consumenten in in segmenten, zodanig dat de verschlllen binnen_de segmenten
klein en tussen de segmenten groot zijn. Punj en Stewart (1983) gaven een overzicht
van toepassingen van clusteringsmethoden in marktonderzoek. Het belangrijkste onder-
scheid tussen verschillende clusteringsmethoden is gebaseerd op het type groepen dat
wordt achterhaald. Deze kunnen namelijk niet-overlappend (een consument behoort tot
slechts ~n segment), overlappend (een consument behoort tot een of tneer segmenten
tegelijkertijd), of ‘fuzzy’ zijn (een consumenten kan gedeeltelijk tot meerdere segmen-
ten behoren, hetgeen een bepaalde mate van Iidmaatschap van de consument in seg-
menten impliceert). Overlappende en fuzzy clusteringsmethoden zijn een belangrijke
groep methoden voor segmentatieonderzoek, omdat zij toestaan dat consumenten tot
meer dan een segment behoren, al naar gelang de aankoop- of gebruikssituaties waar-
voor een produkt gekocht wordt (Arabie, 1977; Shepard en Arabie, 1979). Een consu-
ment kan bijvoorbeeld andere eigenschappen in een auto belangrijk vinden aT naar
gelang de auto als eerste auto, of als tweede (boodschappen-)auto wordt gekocht en
daarmee dus tegelijkertijd tot twee verschillende segmentenkopers behoren.
Niet-overlappende clusteringsmethoden zijn het meest gebruikt in segmentatieonder-
zoek (zie bijvoorbeeld Punj en Stewart, 1983). Er zijn twee verschilende typen: de hier-
archische en de niet-hierarchische methoden. Hierarchische methoden beginnen met
iedere consument in ~n clusteren koppelen in opeenvolgende stadia van het algoritme
steeds twee clusters aan elkaar die de grootste gelijkenis vertonen. Niet-hi~rarchische
methoden daarentegen beginnen met een (toevallige) indeling van consumenten in een
te voren bepaald aantal segmenten en proberen deze indeling te verbeteren door alle
consumenten tussen segmenten uit te wisselen en na te gaan of bij iedere uitwisseling
een bepaald criterium verbeterd wordt. Punj en Stewart (19837) geven een overzicht van
de toepassingen van deze methoden in marktonderzoek. Hierarchische methoden zijn
bijvoorbeeld gebruikt door Greeno, Somhidrs en Keman (E973, zie Punj en Stewart
1983) om ni~rkisegmenten op te sporen 6p basis van persoonlijkheidsvariabelen en
gedragspatronen, en door Kiel en Layton (1981, zie Punj en Stewart 1983) om segmen-
ten te identificeren die overeenkomend informatiezoekgedrag vertoonden bij het aanko-
pen van nieuwe auto’s. Niet hierarchische methoden zijn gebruikt door bijvoorbeeld
Moriarty en Venkatesan (1978, zie Punj en Stewart 1983) in een benefit segmentatie
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studie naar aankopen van marktinformatie systemen.
Aihoewel een aantal overlappende clusteringsmethoden ontwikkeld zijn (Shepard en
Arabie, 1979; Carroll et al., 1983; DeSarbo, 1982), zijn deze methoden in segmentatie-
onderzoek nauwelijks toegepast, onder andere doordat de analyse van grotere gege-
vensbestanden bijzonder veel computertijd vergt.
Fuzzy clusteringsmethoden zijn nog betrekkelijk weinig toegepast. Onder meer
Hruschka (1986) en Green et al. (1976), en Lehman et al. (1982) gebruikten deze
methoden in segmentatieonderzoek. Lehman et al. bijvoorbeeld, identificeerden seg-
menten waarbinnen consumenten overeenkwamen in de wijze waarop naar informatie
overprodukten werd gezocht. Twee segmenten werden onderscheiden, die respectieve-
lijk een beperkt probleemoplossend en routinematig responsgedrag vertoonden. Van
iedere consument werd de kans geschat dat hij/zij tot deze segmenten behoorde.
Hruschka (1986) identificeerde overlappende marktsegmenten op basis van de beoor-
deling van de geschiktheid van 225 merken voor 23 verschilLende gebruikssituaties
door 1007 consumenten. Hij demonstreerde bovendien dat de fuzzy segmenten die hij
achterhaalde superieur zijn (d.w.z. een hoger percentage van de variantie verklaarden)
aan niet-overlappende en overlappende segmenten.

Post-hoc, voorspellende methoden
Deze laatste groep van segmentatiemethoden voorspellen een te verkiaren variabele,
zoals aankopen of preferenties, en groeperen tegelijkertijd personen in segmenten. De
methode die in de marketing literatuur betrekkelijk frequent aangetroffen worden, is de
Automatic Interaction Detection, AID. Deze methode identificeert interactieve effecten
van sociaal-economische en demografische segmentatievariabelen op een te verklaren
variabele zoals koopgedrag. Het resultaat van een AID analyse is een aantal groepen
die verschillen in de afhankelijke variabele, maar tevens in de klassen van de verklaren-
de variabelen waartoe zij behoren. Zo kan bijvoorbeeld een groep worden gevonden
met een hoge preferentie, een inkomen groter dan fi. 40.000 per jaar, ouder dan 35 jaar
en met gezinnen groter dan 3 personen, en een groep met een lage preferentie, bestaan-
de uit mannen, met een inkomen minder dan fi. 30.000, en alleenstaand. AID werd
onder meer gebruikt door Assael (1970) en Assael en Roscoe (1976). Doyle en Hut-
chinson (1976) concludeerden echter dat clusteringsmethoden superieur zijn aanAID.
Een andere benadering die binnen deze kiasse van segmentatiemethoden valt is ‘coin-
ponential segmentation’, een methode ontwikkeld door Green (1977) en Green en De-
Sarbo (1979). Componential segmentation is een uitbreiding van conjunct meten. Ter-
wijl in conjunct meten, op basis van te voren bepaalde produktkenmerken, een aantal
hypothetische produkten wordt ontwikkeld die aan consumenten worden voorgelegd,
wordt in componential segmentation tevens profielen van consumenten gegenereerd op
basis van vooraf bepaalde segmentatievariabelen (meestal sociaal-economische en
demografische variabelen). Consumenten die met deze profielen overeenkomen wor-
den dan gezocht en beoordelen de hypothetische produkten. Het is dan mogelijk voor
ieder segment dat bestaat uit een willekeurige combinatie van de achtergrondvariabelen
de voorkeur voor nieuwe produkten te voorspellen.
Een andere procedure binnen deze kiasse van methoden is de zogenaamde twee-staps
benadering (zie bijvoorbeeld Hauser en Urban, 1977). Deze aanpak valt onder de zoge-
naamde ‘benefit’ segmentatiemethoden en combineert regressieanalyse en clusteranaly-
se in twee opeenvolgende stappen. Met behuip van regressiennalyse wordt eerst voor
iedere consument het belang geschat dat hij/zij aan een aantal produktkenmerken hecht.
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Hierbij is de voorkeur van consumenten voor een aantal produkten of merken de te ver-
klaren variabele en zijn de percepties van produktkenmerken (bijvoorbeeld verkregen
met meerdimensionale schaaltechnieken of factoranalyse) de verkiarende variabelen. De
regressieco~fficP~nten representeren dan voor ieder individu het belang dat aan het
betreffende kenmerk wordt gehecht. In de tweede stap worden de consumenten op basis
van deze geschatte co~ffici~nten ingedeeld in een aantal segmenten (dit gebeurt meestal
met een niet-overlappende hierarchische methode). Moore (1980) liet in een empirisch
onderzoek zien dat de twee-staps benadering effectiever was dan ‘componential seg-
mentation’. De twee-staps benadering heeft echter ook een aantal methodologische
nadelen, die gerelateerd zijn aan de soms geringe betrouwbaarheid waarmee op indivi-
dueel niveau het belang van produktkenmerken wordt geschat, en de onbetrouwbaarheid
van de groepering van consumenten in segmenten die daardoor ontstaat. Recent is er een
relatief groot aantal nieuwe segmentatiemethoden ontwikkeld, die niet met deze proble-
men kampen. Deze methoden zijn alien post-hoc voorspellende methoden.

Nienwe ontwikkelingen

Recent is in de marketing literatuur een sterke groei in de ontwikkeling van nieuwe
post-hoc voorspellende segmentatiemethoden waar te nemen. In het bijzonder gaat bet
hier om de zogenaamde latente klasse modellen en de clustergewijze regressiemodel-
Len. De herkenning van de toepasbaarheid van deze technieken op segmentatie proble-
men heeft geleid tot een exponenti~le groei in de academische interesse in segmentatie-
onderzoek. Green, Carmone en Wachspress (1976) bespraken als eerste de toepassing
van latente kiasse analyse voor segmentatie. Deze methode kan gezien worden als een
clusteringsprocedure die wordt toegepast op kruistabellenmet meerdere kiassificerende
factoren. De methode achterhaalt niet direct waarneembare kiassen van consumenten,
zodanig dat die kiassen de associaties tuss-en de factoren in de oorspronkelijke kruista-
beT verklaren. Green, Carmone en Wachspress (1976) pasten deze methode toe op de
analyse van de diffusie van een nie~iwetalecommunicatie service. Van adopters en
non-adopters waren demografische gegevens bekend namelijk: opleiding, leeftijd,
inkomen en mobiliteit. Met latente kiasse analyse identificeerden zij een drietal seg-
menten die verschilden in adoptiegedrag en demografische variabelen.
Het duurde ruim tien jaar voordat een tweede toepassing van latente kiasse analyse in
de marketing werd gepubliceerd: Grover en Srinivasan ontwikkelden in 1987 een laten-
te kiasse procedure om tegelijkertijd segmenten te identificeren en marktstructuren te
achterhalen. De methode wordt toegepast op gegevens over herhalingsaankopen: gege-
vens die voor iedere combinatie van twee merken aangevenhoeveel consumenten deze
combinatie van merken op twee opeenvolgende momenten hebben gekocht. De analy-
semethode is bijvoorbeeld toegepast op gegevens over de aankopen van koffiemerken,
verzameld met streepjescode leesapparatuur in supermarkten in Amerika. Het doel was
hierbij om een aantal segmenten te achterhalen die verschilden in de mate waarin zij bij
opeenvolgende aankopen wisselden tussen merken.
Een nadeel van de beide bovenbeschreven procedures is dat zij onderzoekers niet in
staat stellen effecten van marketing mix variabelen te onderzoeken. Grover en Sriniva-
san breidden in 1989 hun methode uit om ook daar rekening mee te houden, maar tege-
lijkertijd publiceerden Kamakura en Russell (1989) bun ~clusterwisemultinomial logit
model’, dat een aantal theoretische voordelen heeft boven de doorGrover en Srinivasan
voorgestelde uitbreiding.
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Het model van Kamakura en Russell (1989) is in feite ook een latente klasse model, dat
uitgaat van gegevens over aankopen van merken in een produktklasse, verzameld over
een periode van enige weken of maanden (bijvoorbeeld met streepjescode leesappara-
tuur) en de prijzen waarvoor de merken gekocht zijn. Het model stelt de onderzoeker in
staat een aantal segmenten te achterhalen die verschillen in prijsgevoeligheid, en schat
tegelijkertijd de grootte van de segmenten en prijselasticiteiten binnen de segmenten.
De kans dat consumenten tot een specifiek segment behoren, kan worden bepaald door
het berekenen van zogenaamde a posteriori waarschijnlijkheden. Dit model staat dus,
evenals de beide bovenbeschreven modellen toe dat consLtmenten tot meerdan een seg-
ment behoren. Het model van Kamakura en Russell is een bijzonder krachtige techniek
voor segmentatie, die gerekend kan worden onder de benefit segmentatiemethoden
omdat segmenten worden gefdentificeerd op basis van produktbenefits (prijs in dit
geval). Daarnaast omzeilt de procedure het probleem dat segmentatie traditioneel (in de
micro-economische school van onderzoek) met zich mee bracht. In steekproeven werd
hierbij voor iedere consument de prijsgevoeligheid geschat en op basis daarvan werden
de consumenten in segmenten ingedeeld (zie bijvoorbeeld Elrod en Winer, 1982). Door
een beperkt aantal waarnemingen per persoon zijn echter de individuele schattingen
van de elasticiteiten onbetrouwbaar. Dit heeft een negatief effect op de effectiviteit van
de indeling van consumenten in segmenten op basis van deze schattingen. -

Eerder stelden DeSarbo en Cron (1988) een vergelijkbaar model voor, dat echter niet
uitging van longitudinale data over aankopen van merken, maar van dwarsdoorsnede
gegevens en een normale verdeling van de te verkiaren variabele. Het model is ook
weer een latente klasse model en werd toegepast op de evaluatie van trade-shows.
Een model dat werd toegepast op conjuncte analyse gegevens werd ontwikkeld door
Wedel en DeSarbo (1992). In deze toepassing zijn de profielen van auto’s paarsgewijs
vergeleken door consumenten. Voor ieder paar werd aangegeven welk van de beide
merken men risicovoller vond om aan te schaffen. De profielen waren zodanig samen-
gesteld dat zij verschilden op een aantal aspecten van waargenomen risico, zoals finan-
cieel risico, veiligheidsrisico, psychologisch of sociaal risico, etcetera. Met het model
konden een aantal segmenten worden onderscheiden waarin consumenten duidelijk
verschilden in de risico componenten die ze inachtnamen. Eerder al pasten Steenkamp
en Wedel een recent ontwikkelde clusteringstechniek die overlap tussen clusters toe-
staat (FCR, Wedel en Steenkamp, 1989) toe op een conjuncte analyse studie naar vlees-
produkten (Steenkamp en Wedel, 1992).
Het aantal latente klasse modellen en hun toepassing breidt zich nog steeds uit. DeSar-
ho en De Soete (1991) ontwikkelden een model en pasten dat toe op voorkeuren van
consumenten voor telecommunicatie apparatuur, en identificeerden segmenten die ver-
schilden in het belang dat consumenten aan kenmerken zoals automatisch herkiezen,
geheugen, bereik, e.d. hechten. Kamakura en Mazzon (1991) ontwikkelden een latente
kiasse model voor het opsporen van segmenten van consumenten met een verschillend
waardensysteem volgens de Rokeach waarde-survey (met items zoals een welvarend
leven. innerlijke harmonie, zelf respect, etc). Andere ontwikkelingen betreffen bijvoor-
beeld segmentatiemodellen op basis van aankoopfrequentie van produkten (Bucklin en
Gupta. 1991; Ramaswamy, Anderson en DeSarbo, 1992;) en een model voor het zoda-
nig selecteren van adressen uit direct mail bestanden dat consumenten in verschillende
segmenten optimaal reageren op verschillende direct mail acties (Wedel e.a., 1992).
Wedel en Steenkamp (1991) ontwikkelden een model, GFCR genaamd, dat eveneens
segmenten en de marktstructuur binnen die segmenten achterhaalt. Het model is geen
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latente klasse model, alhoewel het wel enige gelijkenis daarmee vertoont, maar is een
uitbreiding van eerdere modellen die alleen geschikt waren voor segmelttatie (Wedel en
Kistemaker, 1989; FCR, Wedel en Steenkamp, 1989). FCR7verd toegepast op een stu-
die naar vlees (Wedel en Steenkamp, 1989), conjuncte analyse gegeveii~ over vleeswa-
ren (zie boven), en een studie over het imago van supermarkten (Steenkamp en Wedel,
1991). In deze laatste studie werden drie segmenten van kopers onderscheiden, die
respectievelijk prijs, kwaliteit en service het grootste gewicht gaven in het winkelima-
go.-Het GFCR model gaat uit van dwarsd~orsnede gegevens en schat binnen segmen-
ten de relatie tussen de voorkeur van consumenten voor merken en hun percepties van
kenmerken van die merken. Het verschiLt van andere modellen doordat het aanneemt
dat consumenten tegelijkertijd tot meerdere segmenten kunnen behoren, bijvoorbeeld
doordat ze in verschillende gebruikssituaties andere eigeiischappen van produkten
belangrijk vinden, terwijl merken ook gedeeltelijk in verschillende marktsegmenten
kunnen concurreren. GFCR werd toegepast op voorkeuren van cons ni±iitenvoor boter
en margarine merken eti~en aantal segmeitten werden opgespoord die duidelijk ver-
schilden in het belang dat werd gehecht aan kenmerken zoals plantaardige componeil-
ten, exclusiviteit en geschiktheid om voor meerdere doeleinden te gebruiken. De geY-
dentiftceerde marktstritcturen bestonden uit groepen merken die juist op basis van deze
kenmerken in de verschillende segmentenconcurreerden. -

Vele ontwikkelingen zijn nog gaande. Zo worden er latente kiasse modellen ontwik-
keld die kunnen worden toegepast op meerdimensionale schaal en ontvouwingsanalyse.
Hierbij wordenuit beoordelingen van de gelijkenis van of voorkeur voor merken de
onderliggende dimensies achterhaald op basis waarvan consumenten deze oordelen
vormen. Alle bovenbeschreven segmentatiamethoden zijn sthtisch, hetgeen wil zeggen
dat wordt aangenomen dat segmenten stabiel zijn over langere perioden. In de praktijk
kunnen segmenten echter in de tijd vari~reiiin omvang en sainenstelling. Voor bet mar-
keting managerrtent is bet van belan&om dit te onderkennen, om te voorkomen dat men
zich richt op segmenten die op termijn drastisch in omvang gereduceerd zullen zijn.
Voor deze situatie is op dit moment ook een (latente klasse) segmentatiemodel in ont-
wikkeling (in een samenwerkingsproject van de sectie Marktkunde en Marktonderzoek
van de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen met de Universiteit
van Pittsburgh, USA).

4. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

De selectie van de juiste segmentatiebases- en de juiste segmentatie m~thoden is van
groot belang voor de segmenten die in onderzoek worden geYdentificeerd. Niet alleen
de keuze van verschillende segmentatiebases leidt tot de identificatie van verschillende
segmenten, hetzelfde geldt ook voor de keuze van de techniek waarmee consumenten
in groepen Woyden ingedeeld. Voor normatieve segmentdtiebases en segmentatie-
methoden, die hun oorsprong vinden in de micro-economiscbe theorie, geldt dat alhoe-
wel ze vanuit de wetenschap als normatief ideaal worden gepostuleerd. ze door beper
kingen in de toepasbaarheid in marktonderzoek in de praktijk nauwelijks worden
gebruikt. De normatieve segmentatie is tn~r van nut geweest door rfcffting te geven
aan het wetenschappelijk denken over segmentatie en de effectiviteit v~n andere seg-
menratiebases teevalueren.
Van deze an-dere segmentatiebases blijken domein specifieke Ievensstijlvariabelen en
produkt-benefits de meest effectieve, daal~zij voldoen aan criteria zoals stabiliteit,
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response, toegankelijkheid, en bewerkbaarheid. Het is echter geenszins zo dat andere
bases in segmentatieonderzoek geen plaats meer zouden kuntien vinden. In modem
onderzoek naar het bestaan van segmenten in markten zullen een relatief groot aantal
verschillende segmentatievariabelen worden ingezet, ieder overeenkomstig zijn eigen
sterke punten. De algemene en direct waameembare bases munten bijvoorbeeld uit in
stabiliteit en toegankelijkheid, en zijn daardoor uitstekend geschikt om segmenten te
beschrijven en om media te selecteren waarmee segmenten kunnen worden benaderd,
daar voor veel media een profiel van de doelgroep in termen van deze variabelen
bekend is. Persoonlijkheids- en levensstijl variabelen schetsen een levensecht beeld van
de consumenten in de segmenten en kunnen daardoor juist de ontwikkeling van recla-
meboodschappen en advertenties ondersteunen.
Met betrekking tot segmentatiemethoden kan gesteld worden dat a-priori segmentatie,
waarbij segmenten en hun grenzen tevoren zijn bepaald, vermoedelijk wel de eenvou-
digste, maar tevens de minst effectieve methode is om consumenten in groepen in te
delen. De segmenten die aldus ontstaan vertonen in het merendeel van de gevallen
slechts weinig verschil in aankoopgedrag en zullen niet zeer verschillend reageren op
de marketing mix. De post-hoc, en dan weer voomamelijk de clusteringsmethoden, bie-
den veel mogelijkheden, en worden ook in de praktijk betrekkelijk veel gebruikt in seg-
mentatie-onderzoek. Het gebruik van technieken die consumenten groeperen in niet-
overlappende segmenten is echter nodeloos restrictief. De clusteringsmethoden die toe
staan dat consumenten tot meer dan een segment tegelijk behoren, bijvoorbeeLd in rela-
tie tot verschillende gebruikssituaties, geven een beter beeld van de werkelijkheid.
Vanuit het perspectief van de manager is het ook niet moeilijker overlappende of fuzzy
segmenten te benaderen dan niet overlappende. Fuzzy segmenten kunnen ook weer
beschreven worden met demografische, sociaal-economische en levensstijl variabelen,
hetgeen de manager in staat stelt marketing campagnes te ontwikkelen en op deze seg-
menten te richten.
Het is steeds van belang dat een segmentatiemethode wordt gekozen die optimaal nan-
sluit bij het doel van het onderzoek en de structuur van de verzamelde gegevens. Ter-
wijl voorheen segmentatievraagstukken gedwongen moesten worden opgelost met
bestaande statistische methoden, is door de wetenschappelijke ontwikkeling op dit ter-
rein de mogelijkheid gecre~erd een segmentatiemethode te kiezen die specifiek is ont-
wikkeld voor het gewenste type segmentatieonderzoek en de aannamen die daaraan ten
grondslag liggen. Deze toename aan effectiviteit van het onderzoek heeft een directe
weerslag op de effectiviteit van de marketing strategie~n die marketingmanagers op
basis van de resultaten ontwikkelen. Een probleem in de praktijk is wellicht de keuze
van een geschikte analysemethode. Het aantal nieuw ontwikkelde methoden is dermate
groot, dat de keuze van een daarvan veeleerder bepaald zal worden door factoren zoals
persoonlijke voorkeur van de onderzoeker en beschikbaarheid van computerprogram-
matuur, dan door het functioneren van de verschillende methoden. Er zijn dan ook op
de Rijksuniversiteit Groningen studies in voorbereiding die nieuw ontwikkelde metho-
den vergelijken in een groot aantal situaties en aanbevelingen doen over in welke situa-
tie welke methode het meest ge~igend is.
De recente wetenschappelijke ontwikkelingen suggereren dat een nieuw tijdperk van
zowel wetenschappelijk als toegepast segmentatieonderzoek is aangebroken. Het voile-
dige potentieel van de nieuw ontwikkelde segmentatiemethoden voor marktonderzoek
in de praktijk is nog lang niet ontdekt. Het is duidelijk dat niet nIle nieuw ontwikkelde
technieken hun weg naar de praktijk zullen vinden, maar de vroeger veelbesproken
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kloof tussen theorie en praktijk lijkt steeds minder groot te worden. Steeds meer wor-
den wetenschappers gedwongen onderzoek te formuleren dat erop gericht is problemen
op te lossen die zich in de praktijk voordoen. Mede daardoor, en door de toenemende
aandacht die in het onderwijs gegeven wordt aan recente wetenschappelijke ontwikke-
lingen, neemt de belangstelling van marktonderzoekers in marktonderzoekbureau’s en
bedrijven voor nieuw ontwikkelde methoden toe. Marktonderzoekbureau’s en markton-
derzoek afdelingen in bedrijven erkennen het competatief voordeel dat te behalen is
door het gebruik van nieuwe technieken. Vele van de nieuw ontwikkelde methoden en
inzichten worden dan ook al in toegepast marktonderzoekgebruikt.
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13. Metingen ten behoeve van kwaliteits-
management

een kritische beschouwing van het SERVQUAL model

J. LEMMINK1

SAMENVATTING

Goede dienstverlening en service blijken concurrentie-instrumenten bij uitstek te zijn. Om de
kwaLiteit van de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren is het meten van die kwatiteit
essentieel. Er wordi vaak gesuggereerd dat het metenvan zoiets ongrijpbaars als dienstverlening
niet mogelijk is. In deze bijdrage wordt echter aangegeven hoe de kwaliteit van dienstverlening
meetbaargemaakt kan warden aan de hand van het zogenaamde SERVQUAL-model. lJiteraard
is deze benadering niet zander kritiek. In de praktijk blijkt het een zeer waardevol hulpmiddel te
zijn bij het voor een onderneming in kaart brengen van de kwaliteit. Beide aspecten, theorie en
praktijk, komen in deze bijdrage aan de orde.

1. WAT IS KWALITEIT IN DIENSTVERLENING?

Kwaliteit is een begrip dat vanuit versehillende gezichtspunten anders wordt gedefi-
nieerd. Za kan kwaliteit warden beschouwd vanuit de metafysische optiek, vanuit de
arganisatie en vanuit de gebruiker of kiant van de arganisatie (Garvin 1984).
Kwaliteit kan inherent aanwezig zijn (‘innate excellence’), en derhalve niet meetbaar,
maar wel zichtbaar. Deze metafysische benadering is, hoewel wellicht interessant, niet
bruikbaar bij bet meetbaar maken van kwaliteit.
Vanuit de organisatie wardt de nadruk gelegd op het voldoen aan vooraf gestelde sped-
ficaties van de dienstverlening. Dit zijn richtlijnen, standaarden en normen waaraan de
dienstverlening maet voldoen, om een goede dienstverlening naar de kianten te garan-
deren. Uiteindelijk dienen deze standaarden en normen gebaseerd te zijn op kianten-
wensen. De invaishoek vanuit de arganisatie is dus evemnin erg bruikbaar omdat het
contact met de kiant een belangrijke variabele in de kwaliteitsdefinitie dient te zijn.
De derde invaishoek is die vanuit de gebruiker, en is vaornamelijk bestudeerd vanuit de
marketing wetenschap. In deze optiek bepaalt de gebruiker de kwaliteit van de dienst-
verlening. De gebruiker is als ultieme afnemer van de dienst als enige in staat am de

1. Universitair hoofddocenr marketing & marktonderzoek,Faculteit der Econornische Wetenschappen. Rijk~-
universiteit Limburg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht. tel: 043-883814/3839. fax: 043-258495
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kwaliteit van de dienst te beoordelen. Ondanks vaak bet gebrek aan inhoudelijke kennis
aver de dienst. De definitie van dienstverleningskwaliteit varfParasuraman, Zeithami &
Berry (1985) sluit bier goed op aan. Kwaliteit wordt omschreven als de mate waarin
wordt voldaan aan de verwachting die de kiant heeft ten aanzien van de dienstverle-
ning. Kwaliteit wordt zo gedefinieerd als bet verschil tussen verwachting en waame-
ming. Wordt de verwachting overtroffen dan levert de organisatie exceflente kwaliteit.
Schiet de waarneming tekort ten opzichte van de verwachting dan ontstaat er een kwa-
liteitstekort. In dit artikel wordt kwaliteit gedefinieerd vanuit de gebruiker door middel
van de vragen: Wat verwacht ik van de organisatie? en: Wat krijg ik?
In dit artikel wordt eerst aandacht besteed aan de beoordelin~g van de kwaliteit door de
gebruiker. Vervolgens wordt een meetmodel voorgesteld en wordt tevens een aantal
kritiekpunten geformuleerd. Daarbij wordt oak aandacht besteed aan bet meten van de
kwaliteit bij de gebruiker en de invloed daarvan op de organisatie zeif. Tot slot leidt dit
tot een aantal conclusies en aanbevelingen voor bet management van dienstenorganisa-
ties. —

2. HOE BLOORDEELT EEN GEBRUJKER DE KWALITEIT?

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de dienstverlening kan men volstaan met bet
oordeel ten aanzien van de totale prestatie van de organisafie. Dit geeft echter weinig
inzicht in mogelijke tekortkomingen en excellente onderdeLen van de dienstverlening.
Hiervoor is bet nodig am de dienstverlening te omschrijven ~ande hand van een aantal
kenmerken, die kunnen fungeren als meetpunten. Het blijktdat talloze kenmerken zijn
terug te brengen tot een &antal onderliggende dimensies. Uit onderzoek van Parasura-
man, Zeithami & Berry (1988) blijkt bijvoorbeeld dat, ongeacht bet type dienstverle-
ning, er sprake is van een vijftal onderliggende dimensies, waarop de gebruiker de
kwaliteit beoordeelt:
1. Fysieke omgeving; Faciliteiten, apparatuuren personeel.
2. Betrouwbaarheid; Het in staat zijn een beloofde dienst betrouwbaar en accurnat

uit te voeren.
3. Responsiviteit; Bereidwilligheid am kianten te helpen en snel de dienst te ver-

lenen.
4. Zorgzaamhei& Kennis en hoffeIijj~heid van personeel en de mate waarin zij in

staat zijn vertrouwen over te brengen.
5. Inleven in de kiant; Zorgen voor en individuele aandacht besteden aan de kiant

door de organisatie.
Gr~nroos (~99O) komt tot een tweetal dimensies de technische kwaliteit van de uit-
komst van de dienstverlening en de functionele kwaliteit van bet dienstverleningspro-
ces. Vaak is bet imago een filter voor de kiant am verder re gaan met de betreffende
dienstverlener. Als bet imago negatief is, is de kans niet groat dat daadwerkelijk nieu-
we kianten warden aangetrokLen. De technische kwaliteit betreft in feite de uitkomst
van een dienst; bet wat? De functionel&kwaliteit betreft de wijze waarop de dienst
wordt aangeboden; bet hoe?
Wanneer de verschillende meetpunten van de dienstverlenin.g nader warden beschouwd
blijkt dat niet alle eigenschappen van de dienstverlening vergelijkbaar zijn. Zo kan een
onderscheid gemaakt warden tussen ‘search ‘-eigenschappen, ervaringseigenschappen
en ‘credence’-eigenschappen. ‘Search’-eigenschappen zijn kenmerken die de kiant
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v66r bet gebruik kan bepalen. Ervaringseigenschappen openbaren zich pas tijdens of na
bet gebruik van de dienstverlening. ‘Credence’-eigenschappen zijn kenmerken die de
kiant niet kan bepalen, noch v66r, noch na het gebruik van de dienstverlening. Uit
onderzoek blijkt dat kianten kwaliteit van dienstverlening met name evalueren met
behuip van ervaringseigenschappen.
De dienst of service moet nu, liefst objectief, meetbaar ge:maakt warden. Bij het expli-
citeren van de elementen van dienstverlening, door kianten ervaren en beschouwd, zijn
de bovenstaande indelingen een bruikbaar hulpmiddel.

3. SERVQUAL

In de kwaliteit van de dienstverlening kan inzicht warden verkregen door een tweetal
verschillende onderzoekbenaderingen; kwalitatieve en de kwantitatieve benaderingen.
Voor beelden van kwalitatieve metingen zijn; individuele of groepsgewijze interviews
met gebruikers, periadieke andervraging van een vaste groep gebruikers (panel), het
analyseren van klacbten, het uitvaeren van beoordelingen door onafhankelijke onder-
zoekers die zicb voordoen ats kianten (mystery-shopping onderzoek). Enkele voorbeel-
den van kwantitatief onderzoek zijn: het meestal grootschalige schriftelijke onderzoek
met behuip van vragenlijsten, het tellen van bet nantal klachten, het aantal verstuurde
creditnota’s als indicatie voor bet herstellen van fouten in de gebruikelijke nota’s.
Het SERVQUAL-madel van Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985) dat in dit artikel
zal warden beschreven kan met behuip van zowel kwalitatief als kwantitatief onder-
zoek warden geaperatianaliseerd. Tot nag toe echter zijn met behuip van dit model
overwegend kwantitatieve onderzoeken (met vragenlijsten) het meest toegepast.
In het model wordt onderscheid gemaakt tussen de gebruiker en de arganisatie (zie
figuur 1). Gebruikerskwaliteit wordt gemeten door uit te gaan van verschillen tussen
verwachtingen en ervaringen bij gebruikers (GAP 5). De oorzaken van (eventueel)
gebrekkige kwaliteit wordt gemeten aan de hand van een viertal inteme arganisatiegaps
(GAP I t/m GAP 4).

Gebruikerskwaliteit

In bet SERVQUAL model wordt kwaliteit gedefinieercl als het verschil tussen de
dienstverlening die de ktant verwacht en de dienstverlening die de klant waameemt.
Om de kwaliteit te meten wordt aan de respandenteneen tweetal vragensets vaorgelegd
die aver hetzelfde anderwerp gaan. Bijvoorbeeld voar klanten van een bank:

A. Bij een excellente bank wardje direct aan bet loket gehalpen.
B. Bij bank X wardje direct aan bet loket gehalpen.

De gebruiker beantwoordt de twee vragen op een schaal die aangeeft in boeverre hij/zij
bet eens kan zijn met de betreffende uitspraak. Per anderwerp en voor de totale dienst-
verlening kan nu een kwaliteitsoordeel warden berekend volgens de formule:

Perceptie (B) — Verwachting (A) = Kwaliteit.
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Is de verwachting grater dan de perceptie is er een kwaliteitstekort. Is de perceptie gra-
ter dan de verwachting, dan levertmen excellente kwaliteit. In dit geval warden de ver-
wachtingen zelfs overtroffen.
De totale kwaliteit van de dienstverlening kan nu warden gemeten aan de hand van de
eerder genoemde vijf dimensies fysieke atngeving, betrouwbaarheid, respansiviteit,
zargzaamheid en het inleven in de klant. Er zijn 22 vragen nadig am de vijfdimensies
van kwaliteit te meten. De 22 vraagitems zijn vermeld in tabel I.

Tabel 1. De 22 items van de SERVQUAL x’ragenlijst *).

Dimensie --Vraagitems

Tastbare zaken:

Betrouwbaarheid:

Responsiviteit:

Zorgzaamheid:

Inteven ktant:

1. De technische uitrusting van ... voldoet aan demodemste eisen.
2. De kantoren/ruimtenvan ... zijn aansprekelijk uitgevaerd.
3. Het persaneel van ... is neties en verzorgd gekteed.
4. De uitvoering van de hulpmiddeten rand de dienst van ... zijn aan-

trekkelijk.
5. De belofte am een dienst binnen een bepaatde periode te verlenen

wordt door ... gestand gedaan.
-Klachten of problemen warden door ... met gemeende betangstetting
opgetost.

7 tevert de service in ~n keer goed. -

8. De dienst wordt door ... op het afgesproken tijdstip uitgevoerd.
9. ~... staat op een foutvrije administratie! order-registratie.
10. (-) Men kan van ... niet verwachten dat ktanten precies warden gem-

formeerd overhet tijdstip waarop de dienst is uitgevoerd.
11. (-) Ret is niet realistisch am directe dienstverlening van ... te ver-

wachten.
12. (-) Ret persaneel van ... is niet permanentbereid klanten te helpen.
13. (-) Ret is acceptabet dat personeet van ... te druk bezig is amklanten

direct te helpen.
14. Het aptreden van personeel van ... doordringt ktanten ervan vertrou-

wen te hebben in de dienst.
15. Kianten voelen zich tijdens het contact met personeet van ... zeker

van hun zaak.
16. Personeel van ... is voortdurend vriendelijk en hoffetijk.
17. Personeet van ... heeft de kennis am vragen van klanten te beant-

woorden.
18. (-) Van personeet van ... kan men niet verwachten dat aan elke ktant

individueel aandacht wordt besteed.
19. (-) Van personeel van ... kan niet verwacht warden dat persoantijke

aandacht aan iedere ktant wordt gegeven.
20. (-) Ret is onreatistisch van persaneet van ... te verwachten dat zij de

specifieke behoeften van de ktanten kennen.
21. (-) Het is niet realistisch te verwachten dat personeet van ... atteen

bet belang van de kjant in ogenschauw neemt.
22. (-) Men kan van ... niet verwachten dat de openingstijden voor atte

ktanten geschikt zijn.

*) Eigen vertating, gebaseerd op Parasuraman, Zeithami & Berry (1988). De verwachtingsvraag tvut in: ‘een
excettente ondememing’) heeft tetkens betrekking op de excettente ondememing in de branche, de waar-
nemingsvraag~vutin: ‘onderneming X’) heeft betrekking op de betreffende ondemerning.

(-) Deze vraag is gesteld in negatieve bewoordingeri.
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Op basis van focus-groep interviews bleek dat een aantal factoren de verwachtingen
van consumenten beYnvloeden. Ten eerste is belangrijk datgene dat cansumenten horen
van andere cansumenten. Bijvoorbeeld veel consumenten brachten naar voren dat de
hage kwaliteit van een reparatie-service was gebaseerd op aanbevelingen van vrienden
en buren. Ten tweede kan de persoonlijke behoefte de verwachting sturen. Bijvoor-
beeld, cli~nten van een credit-card arganisatie kunnen een maximale kredietlimiet wen-
sen, terwijl anderen een stringenter beleid ten aanzien van de maximale kredietlimieten
voorstaan. Ten derde kan de ervaring in het verleden het verwachtingsniveau befnvloe-
den. Meer ervaren klanten van bankadviesdiensten bijvoorbeeld verwachten ock meer
van de vakinhoudeLijke kennis van de bankadviseurs. Tenslotte speelt de exteme cam-
municatie van de aanbieder van de diensteen sleutelrol ten aanzien van het vormen van
de verwachtingen. De directe en indirecte boodscbappen van de aanbieder doorgegeven
naar de kiant houdt een belofte in ten aanzien van bet kwaliteitsniveau van de dienst-
verlening. Een voorbeeld is de belofte am binnen 5 minuten aan de balie van een bank
geholpen te warden. Dit beinvlaedt uiteraard het verwachtingsniveau van de klant ten
aanzien van de snelheid van de dienstverlening. Op deze wijze kan nu oak de kwaliteit
van de service direct warden beYnvlaed. Dus niet alleen door bet verhogen van het
niveau van de prestatie kan de kwaliteit van de dienstverlening in pasitieve zin warden
benvloed. Met het verlagen van het verwachtingsniveau kan hetzelfde warden bereikt.
Uiteraard moet rekening warden gehouden met de specifieke cancurrentie-situatie.
Door het cancurrenti~1e aanbod kan het anverstandig zijn de kwaliteitsverwachtingen
naar beneden bij te stellen. Op lange termijn echter heeft bet handhaven van een hage
kwaliteitsverwachting slechts zin als een vergelijkbare prestatie daar tegenaver staat.

Interne arganisatiegaps

Vervolgens is het zinvol na te gaan waardoor een eventueel kwaliteitsverschil veroar-
zaakt wordt. Hiervoor wordt de vragenlijst niet alleen aan de gebruikers, maaroak aan
bet (tap) management en de medewerkers voorgelegd. In bet model wordt er vanuit
gegaan dat een verschil tussen de door de consument gewenste dienstverlening en de
uiteindelijk door de onderneming geleverde dienst op vier plaatsen kan antstaan:

GAP 1: Doordat bet management zich bij bet formuleren van bet beleid ten aanzien
van de dienstverlening niet baseert op de juiste vertaling van de gebruikers-
verwachtingen;

GAP 2: Doordat bet management niet de juiste vertaalslag maakt van bet kwaliteitsbe-
leid naar de regels en richtlijnen voor de medewerkers;

GAP 3: Doordat de medewerkers niet de juiste vertaalslag maken van regels en richt-
lijnen naar de uitvoerende werkzaambeden;

GAP 4: Doordat de exteme cammunicatie (beloften) niet aansluit bij de in werkelijk-
heid geleverde dienstverlening.

Slechts enkele voorbeelden van de vele factoren die aan bet antstaan van dergelijke
inteme gaps ten grondslag kunnen liggen zijn:
1. Ret (laten) uitvaeren van onvoldoende marktonderzoek naar de behoeften en ver-
wachtingen van gebruikers. Dit heeft uiteraard invloed op gap I.

2. Het management staat niet valledig achter bet kwaliteitsbeleid, Dit heeft uiteraard
invloed op gap 2.
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3. De medewerkers hebben het gevoel dat zij van anderen afhankelijk zijn bij het leve-
ren van een kwalitatief goede dienstverlening. Uiteraardheeft dit invloed op gap 3.

4. Gap 4 tenslotte wordt beYnvlaed door bet cammuniceren van te hage verwachtingen.
Indien bij een bibliotheek als boodschap wordt uitgedragen dat een snelle zaekpra-
cedure naar literatuur mogelijk is moet dit niet bijvaarbeeld door een ondercapaciteit
aan terminals en medewerkers onmogelijk warden gemaakt. Beter is dan de ver-
wachtingen tat realistische proporties terug te brengen of de capaciteit te vergroten.

Het model (zie figuur I) geeft de relatie aan tussen de exteme gap 5 (de gepercipieerde
kwaliteit) en de interne gaps 1 t/m 4. Gap 5 is nu een functie van de discrepantie en
richting van de afzonderlijke gaps I t/m 4. Door gaps 1 t/m 4 te verkleinen kan de kwa-
liteit van de dienstverlening warden verbeterd.

Uit onderzoek van Kasper & Lemmink (1989) blijkt dat werknemers van een arganisa-
tie andere elementen van dienstverlening belangrijk vinden dan kianten. Medewerkers
van een technische after-sales service arganisatie stellen meer belang in de technische
kwaliteitsaspecten, terwijl klanten het dienstverleningsproces betangrijker vinden dan
medewerkers. Dit heeft gevalgen voor de wijze waarop de dienst wordt aangeboden.
De perceptie van de werknemer zal dus in avereenstemming moeten warden gebracht

Figaur I. SERVQUAL model.

Ervaringen uit
het verleden

Dienstverlener

Gap

Het vertalen van de waargenomen
verwachtingen in richtlijnen en

I specificaties t.a.v. de dienst(vertening) I
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Gap
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met de perceptie van de klant, am een adequate dienstverlening te kunnen bewerkstelli-
gen. Door dergelijke vergelijkingen wordt duidelijk dat er naast de exteme (kwali-
teits)gap waarschijnlijk een aantal inteme gaps bestaan.
In een recente studie (Parasuraman, Zeithami & Berry 1990) op basis van 89 analyse-
eenheden (service-districten, bankfilialen en fihialen van verzekeringsbedrijven) is
getracht bet SERVQUAL-madel integraal te schatten doormiddel van regressie-analy-
ses. Het blijkt dat de resultaten niet sterk zijn. De onderzoekers komen tat de conclusie
dat met name de schalen verfijnd moeten warden. De eerste inzichten in het relatieve
belang van de inteme gaps I t/m 4 voor de klantperceptie van kwaliteit is dat met name
gap 3 en gap 4 van belang zijn. Dit houdt in dat andememingen bun inspanningen en
middelen bet beste kunnen richten op de factoren die juist deze gaps befnvloeden: het
aantrekken van gekwalificeerd personeel, bet aanreiken van de benodigde (hulp)midde-
len, bet geven van enige vrijheid van handelen met de kiant, bet stimuleren van team-
work en het invoeren van procedures am de afstemming tussen met name de marketing
afdeling en de aperatianele afdeling te aptimaliseren.
Exemplarisch blijkt in een Nederlandse studie bij een bank dat de kwaliteitsprablemen
vooral warden veroorzaakt door de geringe bevaegdheden die warden toegekend aan
beheerders van bankfiliaLen. Het type management control is hier dus niet goed afge-
stemd op het leveren van een kwalitatief goede dienstverlening.

Kritiekpunten ten aanzien van hetSERVQUAL-model

Andersson (1992) formuleert een drietal algemene bezwaren tegen bet SERVQUAL-
model. Daarbij baseert hij zich op de economische, statistische en psychalogische lite-
ratuur.
Vanuit de economische theorie wordt bet bezwaar aangevaerd dat de in het model aan-
gegeven verbeteringen kosten met zich meebrengen. Deze kosten kunnen grater zijn
dan de waarde voar de cansument. Streven naar bet verbeteren van de kwaliteit is
slechts dan consistent met de economische theorie zalang de marginale waarde
apweegt tegen de marginale kosten.
Vanuit de statist•ische theorie wordt bet bezwaar geuit dat de Likert-schaal strikt gena-
men een ordinale schaal is, hetgeen beperkingen oplegt aan de toegestane statistische
methoden. Normale product-moment correlaties en de daarop gebaseerde factor-analy-
ses, zoals zijn uitgevaerd door Parasuraman, Zeithaml &. Berry (1988) zijn derhalve
volgens Andersson (1992) strikt genomen niet taegestaan.
Tenslotte stelt Andersson dat bet model vele anderwerpen uit de psychalogie raakt,
zonder dat expliciet wordt ingegaan op de relevante wetenschappelijke resultaten en
thearie~n uit de psychologie. Tegemoet komend aan deze kritiekpunten formuleert
Andersson vervolgens een alternatieve thearie. Belangrijk daarbij is dat niet wordt uit-
gegaan van de effecten, de zgn. reacties van de cansument, maar van de aarzaken.
Deze oorzaken kunnen warden beschouwd als eigenschappen van een dienst die kun-
nen warden gemeten aan de hand van de waarde die een cansument toekent aan de
betreffende eigenschap.

De beoardeling van de kwaliteit wordt niet alleen door parasuraman, Zeithaml & Berry
(1985) als vergelijking van ervaren en verwachte dienstverlening gedefinieerd (Sasser,
Olsen, Wyckhoff 1978, Gr~nraas 1982, Lebtinen Lebtinen 1982). Hentschel (1992)
geeft aan dat er een tweetal bedenkingen zijn.

229



Als verwachte en ervaren dienstverlening met elkaar warden vergeleken kan dat even-
goed een maatstaf zijn va~ar doelmatigheid. De vraag is: waarom is dat nu juist kwali-
teit?
Een tweede opmerking is dat kwaliteit sleclits kan warden beoordeeld door vroegere of
huidige klanten van een dienst. Dit is in tegenspraak met de algemeen geldende apvat-
ting dat de kwaliteit van een dienst haag ingeschat kan warden zonder aait die dienst-
verlening andervanden te hebben.

Een andere vraag is: wat is bet verschil tussen kwaliteit en tevredenheid? Parasuraman,
Zeithami & Berry beantwoorden die vraag door te stellen dat bet kwaliteitsoordeel een
relatief stabiel oordeel is aver de dienstverlening, terwijl tevredenheid wordt gezien in
samenhang met een specifieke gebeurtenis of transactie. Parasuraman, Zeithami & Ber-
ry (1986, p5) beschrijven de relatie tussen tevredenheid en kwaliteit als:
‘incidents of satisfaction aver time result in perceptions of service quality’.

Ten aanzien van de gebruikte schalen is eveneens een aantal opmerkingen te maken.
De kritiek cancentreert zich rand een viertal punten:
1. de extreem hoge - verwachtingen die voorkomen in empirische resultaten en de
validiteit van kwaliteitsscore als verschilscore tussen verwachtingen en ervaringen,

2. verandering van verwachtingen inde tijd,
3. negatieve bewoording van de vragen,
4. de vijf-dimensianale factaraplassing.

De validiteit van de kwaliteitsscore a/s verschilscore

Parasuraman, Zeithami & Berry (1988) Laten de verwachting samen vallen met de ver-
wachte prestatie van een excellente onderneming in de branche. Vanuit de literatuur is
echter een aantal alternatieve betekenissen aan verwachtingen toe te kennen. Voorbeel-
den zijn:
I. de prestatie die redelijkerwijs is te verxiiachten,
2. de prestatie die gezien de eigenervaring is te verwachten,
3. de prestaties van bet beste altematief,
4. de typische prestatie van de dienst.
De uiteindelijke keuze voor de definitie eli de verscheidenheid aan mogelijke interpre-
tatiemagelijkheden kunnen ertae leiden dat de verwachtingsvraag niet valide is. Echter,
de empirische resultaten geven geen uitsluitsel hierover. Zo blijkt uit onderzoek van
Vogels, Lemmink & Kasper (1988) dat in elk geval de verwachte snelbeid van dienst-
verlening op deze wijze gevalideerd kan warden. Parasuraman, Zeithaml & Berry
(1988) kamen tot eenzelfde resultaat. Hedvall & Paltschik (1991) siellen vervolgens
een andere meetschaal voar, namelijk door niet afzonderlijk naar verwachtingen en per-
cepties te vragen maar in een keer, dus direct, naar de afwijking ten opzichte van de
verwachting te vragen. Voordelen van een dergelijke aanpak is dat bet minder tijdro-
vend en vermoeiend is voor de respondent am de vragen teTheantwaard~en, doordat niet
gevraagd wordi twee keer mm of meerdezelfde vragen te beantwaarden. Het nadeel is
uiteraard dat niet expliciet de verwachting tat uiting komt, en dus oak niet de autanome
verandering in- verwachting gemeten kan warden.
Uit anderzoek van Stauss & Hentschel (1992) en Koelemeijer (1992) blijkt dat een
goed inzicht in de kwaliteit wordt verkregen door kwantitatieve metingen gebaseerd op
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attitudes (SERVQUAL-schaal) aan te vullen met meer kwalitatief onderzoek, zoals de
Critical Incident Technique (CIT; Nyquist, Bitner & Booms 1985). In deze interview-
techniek warden gebeurtenissen die de gebruiker pasitief of negatief verrast hebben
geanalyseerd. In de regel wordt dan de informatie nit (graatschalig) onderzoek met
behulp van vragenlijsten gebaseerd op attitudes, aangevuld met CIT-analyses van
dienstverleningsprocessen waarmee vaak een beter inzicht wordt verkregen in de pro-
blemen. In rautinematige dienstverleningssituaties kan warden volstaan met een attitu-
de vragenlijst. Voor de meer niet-rautinematige dienstverleningssituaties is de Critical
Incident Methode meer geschikt.

Verandering van verwachtingen in de n]d

Dit leidt tat een tweede kritiekpunt, namelijk dat de autaname veranderingen in de
tijd niet kunnen warden gemeten omdat dit niet alleen tat uiting kan komen door bet
hager stellen van de verwachtingen, maar oak door bet lager stellen van de percepties.
Het is op de gebruikelijke antwoordschalen vaak nauwelijks mogelijk een hogere ver-
wachting aan te geven omdat de verwachting reeds zeer sterk aan bet uiteinde (‘voIle-
dig mee eens’) van de schaal te vinden is. De bruikbaarheid van deze vraag bij bet
meten van veranderde verwachtingen is derhalve twijfelachtig (Vogels, Kasper & Lem-
mink 1989)

Negatieve bewoording van de vragen

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) adviseren am naast de pasitief gestelde vragen
enkele negatief gestelde vragen te gebruiken am de respondent ‘bij de les te houden’.
Dit resulteert in bun eigen onderzoek in antwoorden met een hoge standaarddeviatie. In
vergelijkbaar onderzoek (Vogels, Kasper & Lemmink 1989) resulteert bet negatief
bewoorden van de vragen eveneens in tweetappige verdelingen van de antwoorden en
derhalve hoge standaarddeviaties (zie oak tabel 2). Belson (1981) adviseert in bet alge-
meen geen negatief gestelde vragen te gebruiken, omdat de validiteit niet gewaarborgd
lijkt.

Defactoroplossing

Uit de verschillende onderzoeken blijkt niet dat de vijf oorsprankelijke dimensies van
SERVQUAL weer naar voren komen. Dit leidt tat de canciusie dat voor elke situatie de
standaard vragenlijst aanpassingen behoeft (Hentschel 1990, Vogels, Lemmink &Kas-
per 1989). Emstiger lijkt de invloed die uitgaat van bet negatief stellen van enkele vra-
gen op de uiteindelijke factaraplossing. De negatief gestelde vragen blijken in bet oar-
sprankelijke SERVQUAL onderzoek samen te komen in twee van de vijf dimensies.
Ret resultaat is twee dimensies met slechts negatief gestelde vragen (respansiviteit en
bet inleven in de klant) en drie dimensies met slechts pasitief gestelde vragen (fysieke
amgeving, betrouwbaarheid, zargzaamheid). De factoropiassing is angetwijfeld befn-
vloed door de wijze van vraagstelling. In tabel 2 zijn de gemiddelde scares en stan-
daard deviaties voor de verwachtingen, ervaringen en de gaps aangegeven voor de
negatieve dimensies respansiviteit en inleven in de klant en de pasitieve dimensie zarg-
zaamheid. Het blijkt dat bij de negatief gestelde dimensies de gemiddelden lager en de
standaard deviaties duidelijk hager zijn.

231



Tabel 2. Vergelilking van gemiddelde en standaarddeviatie voor positiefen negatiefgestelde
vragen(Parasuraman,Zeithami & Berry 1986, 1988).

Onderzoek: Verwachting
Gemidd. St.dev.

Perceptie
Gemidd. St.dev.

Gap
Gemidd. St.dev.

ResponsiviteffThegatief) 5,48 1,49 - 4,56 1,57 -0,93 1,76
Inleving (negatief) 5,30 1,42 4,40 1,41 -0,90 1,77
Zargzaamheid (pasitief) 6,45 0,83 5,38 1,15 -1,07 1,33

Oak bet aantal dimensies en de inboud van de verscbillende dimensies verscbilt van
studie tat studie. Daarbij valt op dat telkens de vragenlijst is aangepast aan de specifie-
ke situatie, betgeen uiteraard mede oorzaak is geweest voor de gecontateerde verscbil-
len. Hedvall & Paltscbik (19911) komen tat een tweetal meta-dimensies~ 1) het bereid en
in staat zijn de dienst te verlenen en 2) de fysieke en psycbologiscbe toegankelijkbeid.
De onderstaande tabel geeft aan dat de vijf aorsprankelijke SERVQUAL dimensies
niet eenduidig in andere studies warden teruggevonden. Het verdient dus aanbeveling
bij nieuwe studies, gebruik makend van de gevonden dimensies telkens de volledigheid
en bruikbaarbeid apnieuw te bezien.

Tabel 3. Dimensies van kwaliteit in empirisch onderzoek (Hedvall & Paltschik 1991, p. 46).

Onderzoek
Aantal dimensies

Bereidheid en in staat
zijn de dienstverlening
te teveren

Fysieke en psychologische
toegankelijkheid

Niet in 2 dimen
sioneel concept

Parasuraman,
Zeitbaml &
Berry,1988
(5 dimensies)

Betrouwbaarheid
Responsiviteit
Zorgzaamheid
Inteven in klant

Tastbare zaken

Gronroos, 1984
(2 dimensies)

Functionele Technische
kwaliteit
kwaliteit

Lindqvist,1988
(7 dimensies)

Gedrag van
persaneel
Kwalitei~ van
de goederen
en ‘entertainment’ -
diensten

Consumptie-
toegankelijkbeid
Openingsuren
Koap
taegankelijkheid

Prijsniveau
Promotie
kwaliteit

Vogels,Lemmink
& Kasper,1989
(5 dimensies)

Contact personeel Tastbare zaken
Respansiviteit
Flexibiliteit aan
te passen

Inleven/verslaglegging
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4. GEBRUIK VAN METJNGEN DOOR HET MANAGEMENT

Het management van de onderneming kan de meetgegevens gebruiken bij baar strategi-
sche en operatianele beleid. Kwaliteitsmetingen kunnen op verscbillende manieren en
voor verschillende doeleinden warden gebruikt (Lemmink & Kasper 1989); o.a. voar:
1. ‘Control’ doeleinden.
2. Marktsegmentatie.
3. Evaluatie van sterke en zwakke punten.
4. Periodieke evaluaties.
5. Cancurrentie-analyse.
6. Verbeteringen ten aanzien van de arganisatie van bet dienstverleningsproces en bet
dienstverleningspraces zeif.

1. ‘Control’ doeleinden.
Traditionele cammerci~le ‘control’ instrumenten zijn amzet, winst, cross-selling en
marktaandeel. Dit zijn in bet algemeen kwantitatieve indicatoren die iets zeggen over
de ‘produktie en verkoap’ van de dienst. De kwaliteit van de dienstverlening, zoals die
wordt gepercipieerd door klanten varmt daarnaast een belangrijke kwantificeerbare
perceptuele indicator voar de ‘control’ van een dienst, die wellicbt meer nadruk ver-
dient dan ze op het moment krijgt. De ‘control’ van de dienstverlenings-kwaliteit is las-
tig vanwege bet perceptie-karakter van een groat deel van de kenmerken, op basis
waarvan die control moet plaatsvinden. ‘Zacbte’ indicatcren, bijvoorbeeld verkregen
met bebulp van SERVQUAL, spelen naast de ‘barde’ indicatoren een rol bij bijvoor-
beeld bet beoordelen op enig moment of verbeteren van de organisatie. Daarbij kan de
kwaliteit van de dienstverlening van de totale organisatie warden beoordeeld, maarook
bijvoorbeeld verscbillende vestigingen, teams, regia’s of kantoren.

2. Marktsegmentatie.
Is men bijvaorbeeld in staat am marktsegmenten met verscbillende verwacbtingsni-
veau’s te identificeren dan is bet wellicbt zinvol in de marktbenadering onderscbeid te
maken tussen deze marktsegmenten. Bijvoarbeeld de gewenste snelbeid van reparatie,
in het geval van een storing in een kopieerapparaat.

3. Identificeren zwakke en sterke punten.
Metingen van dienstverlenings-kwaliteit kunnen aanleiding zijn am direct verbeterin-
gen in bet proces of de klantbenadering aan te brengen. Op het strategische vlak kun-
nen oak structurele aanpassingen noodzakelijk zijn, zoals bet samen laten werken van
afdelingen am bet voorbrengingsproces van de dienst beter te beheersen.

4. Periodieke evaluaties.
Door periodieke evaluaties kan bet effect van eerdere verbeteringsacties warden geana-
lyseerd. Dit kan zowel belangrijk zijn voor het opmerken van veranderde prestaties van
de arganisatie als voor het apmerken van veranderde verwachtingen van consumenten.

5. Concurrentie-analyse.
Door metingen te verrichten bij klanten van concurrenten kan niet alleen een beeld
warden verkregen van de relatieve pasitie ten apzicbte van cancurrenten, maar oak van
de verscbillen in verwacbtingen tussen eigen kianten en kianten van de cancurrentie.
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Zo kunnen bij een marktuitbreidingsstrategie de prospects door rekening te bouden met
de specifieke verwachtingen gerichter warden benaderd.

6. Aanzetten tat verbeteringen in de organisatie.
Binnen de organisatie zijn er verscbillende aanknapingspunten te vinden, die wellicht
ad hoc of structurete aanpassing vergen. Voorbeelden zijn: Human Resource Manage-
ment, arganisatie-structuur, control, apleiding en training.

Met name dit laatste punt is van belang. Omdat bet am een veelbeid van verbeterings-
acties kan gaan is bet zinvol op een meer gestructureerde wijze een verband te leggen
tussen de kwaliteitsmetingen en de mogelijke aanknopingspunten binnen de onderne-
ming die voor verbetering vatbaar zijn (Lemmink & Bebara 1992). Deze aanknopings-
punten kunnen zowel een structureel als_een ad hoc karakter bezitten. Zo kan bet nodig
zijn cantact-persaneel een training te geven in klantgericbt telefoneren, maar oak een
wijziging door te voeren in bet loopbaanbeleid voarde hele onderneming.

5. CON~LUSIES

Oftdanks dat bet SERVQUAL meetmodel nogal wat beperkingen en kritiekpunten kent
is bet een voorbeeld van een model dat zowel tbeoretiscb als praktischaanspreekt. Het
aantal empirische onderaneken met bebulp van bet model, of op basis van bet concept,
door studenten en universiteiten uitgevaerd, is inmiddels groat. Het management van
ondernemingen is in bet algemeen aangenaam getroffen door de relatieve eenvoud van
bet concept. De praktiscbe prablemen doen zich echter pas voar in d&implementatiefa-
Se, wanneer de kwaliteit moet warden verbeterd. De antecedenten (aarzaken) van de
inteme gaps grijpen vaak diep in, in de bestaande organisatie. Ze zijn derbalve zo com-
plex dat een integrate aanpak van kwaliteitsverbetering onontkoombaar is. En dat is at
lang niet meer alteen de taak van bet marketing management.
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14. Reclame voor hedonistisehe consumptie.
informatieverwerking, emotie en gedrag

C.F. GOOSSENS

SAMENVAlTING

In communicatieboodschappen wordt vaak emotionele informatie gebruikt om de aandacht van
de doelgroep te trekken, de interesse voor de boodschap te versterken en de essentie van de
boodschap over te brengen. Deze drie functies van emotie in informatieverwerking zijn essen-
tieel voor reclamedoeleinden. Dit artikel richt de aandacht expliciet op een vierde functie van
emoties in reclame, te weten de motivationete c.q. de gedragsactiverende functie. Binnen deze
context wordt verondersteld dat het opwekken van positieve enioties het gedrag van consumen-
ten kan stimuleren. Hierbij wordt gesteld dat de soort informatie aismede de wijze waarop infor-
matie cognitief verwerki wordt van invloed zijn op de intensiteit van emotionele reacties. In dit
verband worden er twee hypothesen geformuleerd die als basis kunnen dienen voor toekomstig
onderzoek naar de effectiviteit van ‘emotionele’ reclame. Het een en ander is gebaseerd op een
specifieke emotie-theorie en resultaten van onderzoek naar hei. uitstellen van behoeftebevredi-
ging. Het artikel wordt afgerond met een Mental-Imagety-Processing model en een aantal stel-
lingen die betrekking hebbenop hedonistische consumptie.

1. INLEIDING

In de reclamewereld bestaat er een zekere behoefte aan wetenschappelijke kennis over
consumentengedrag. Officleel blijkt dit uit het feit dat de Nederlandse Vereniging van
Erkende Reclame Adviesbureaus zich regelmatig via rapporten laat adviseren (zie:
Beijk en Van Raaij, 1989; Van Raaij, 1984). Om een bijdrage te leveren aan bet toepas-
sen van theorie in praktijk zal er in dit artikel worden ingegaan op de rol van emotie in
reclame. Het is trouwens opvallend dat de populariteit van bet emotie concept de laat-
ste jaren zowel in de reclamebranche als in diverse wetenschappelijke kringen onge-
kend groot is. Te meer omdat emoties lange tijd werden beschouwd als een twijfelach-
tig onderwerp, waar de serieuze wetenschapper zich niet mee bezighield. Voor een
groot deel was dit te wijten aan de invloed van het behaviorisme, een stroming binnen
de psychologie die zich niet wenste in te laten met dergelijke ‘subjectieve’ zaken. De
laatste tijd zijn echter niet alleen psychologen, maar ook andere wetenschappers, zoals
ethologen, linguYsten, en filosofen in dit onderwerp geYnteresseerd (zie Vingerhoets
1983).
In dit artikel wordt verondersteld dat emoties door informatieverwerking worden opge-
wekt. Hierbij komen twee vragen aan de orde:
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1) Op welke wijze verwerken mensen informatie?
2) Wanneer raken mensen ge~motioneerd door informatie?

Als introductie op deze vragen komen eersi de volgende thema’s aan bod:
De onderzoeksinteresse is gericht is op hedonistische consumptie, dit is een gedrags-
vorm die zich veelal in vrijetijdssituaties manifesteert en waarbij het genieten van pie-
zier voorop staat (zie § 2). Omdat de beleving van dit gedrag zo essentieel is ligt het
voor de hand om het begrip ‘emoties’ via cognitief-fenomenologische theorie~n te
benaderen. In dit verband is het nuttig om eerst in te gaan op de complexe relatie tussen
emotie en motivatie (zie § 3). Teneinde dit algemeen psychologische onderwerp te kop-
pelen aan consumentengedrag wordt er in § 4 aandacht besteed aan de relatie tussen de
begrippen ‘emotie’ en ‘betrokkenheid’. Voorts wordt de rol van emotie in reclame
beschreven, waarbij verondersteld wordt dat emoties de gedragsactivatie van consu-
menten kunnen beYnvloeden en zelfs stirnuleren (zie § 5). Deze basisveronderstelling
zal worden genuanceerd aan de hand van een combinatie van theorie~n over informa-
tieverwerking, emoties en het uitstellen van behoeftebevrediging. Hierbij staat een ver-
beeldende en consumptieve wijze van informatieverwerking centraal (zie § 6 en 7).
Tenslotte komen bovenstaande onderzoe~ksvragen aan de orde. De literatuurstttdie
wordt afgerond met een systeem dat de relatie tussen informatieverwerking en een
emotie-mechanisme beschrijft. Dit zogenaamdeMental-Imagery-Processing model kan
als basis fungeren voor onderzoeknaar de effectiviteit van hedonistische reclame (zie §
8). Het artikel wordt samengevat met een serie stellingen (zie § 9).

2. HEDONISTISCHE CONSUMPTIE

2.1 Consuniptie motieven

Voor reclamedeskundigen is het belangrijk om stil te blijven staan bij de eigenschap-
pen van de produkten die ze promoten. In dit verband kunnen er qua gebruiksmotivatie
twee verschillende soorten consumptie onderscheiden worden, te weten:

— instrumentele consumptie
— hedonistische consumptie

De zogenaamde instrumentele consumptie wordt gekenmerkt door het feit dat de con-
sument deze produkten gebruikt vanuit een extrinsieke motivatic. Dat wil zeggen dat
deze vorm van consumptie tamelijk rationeel wordt uitgevoerd en wel primair als een
middel om een bepaald doel te bereiken (zie Lofman 1991). Er valt hierbij te denken
aan functionele goederen en diensten zoals auto’s, huishoudelijke apparaten, vliegtuig-
maatschappijen en reisbureau’s.
In dit verband wees Alderson (1957) reeds lang geleden op het zogenaamde ‘econo-
misch’ nut van consumptie. Consumptie met een dergelijkmotief kan zich bijvoorbeeld
uiten in het feit dat iemand een Mercedes-Benz koopt vanwege de economische voor-
delen van dit automerk, zoals de degelijkheid en de hoge inruilwaarde. Hedonistisehe
consumptie vindt daarentegen vanuit een intrinsieke motivatie plaats. Dat wil zeggen
dat het gedrag een doel op zichzelf is. Het individu consumeert in dit geval hoofdzake-
lijk voor zijn plezier of genot. Een dergelijke gedragsmotivatie staat ook wel bekend
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als ‘congenial consumerbehavior’ (zie Derbaix en Pham, 1991). Doorgaans is er spra-
ke van hedonistische consumptie indien de consument restaurants, bioscopen, pretpar-
ken en dergelijke bezoekt. Verder valt bijvoorbeeld bet luisteren naar muziek, het kij-
ken naar video-films, en het gebruik van alcohol of tabakswaren onder deze plezierige
vorm van consumptie.
In de praktijk komt het echter veel voor dat instrumentele en bedonistische consumptie
met elkaar gepaard gaan. Onderzoeksresultaten tonen aan dat dit onder andere het geval
is bij kieding (zie Lofman 1991). Ook komt bet veel voor dat een consument een uitge-
sproken instrumenteel produkt koopt, zoals bijvoorbeeld een auto, maar dan vanwege
de statusaspecten die aan dit soort produkten worden toegeschreven. Zo kan het bezit
van een Mercedes-Benz in bepaalde milieus een duidelijke symboliscbe betekenis heb-
ben voor de eigenaar. Anders gezegd, via een automerk kunnen consumenten zich
onderscheiden van andere consumenten waarmee bijvoorbeeld wordt aangegeven hoe
succesvol men is en tot welke sociale referentiegroep men behoort. Verder kan een
automerk uitdrukken wat voor persoonlijkheid de bezitter heeft (zie Bloch en Bruce,
1984). Aan de hand van opzichtige consumptiemotieven kan een Mercedes-Benz rijder
zich bijvoorbeeld superieur voelen, waarbij bet plezier ontleend wordt aan bet machts-
vertoon met dit statussymbool (zie Haviena en Hoolbrook 1986).

Voor bet samenstellen van de promotie mix is bet belangrijk om te weten of bet accent
bij bepaalde produktcategorie~n nu ligt op de instrumentele of op de bedonistische
aspecten van consumptie. Binnen deze context is bet nuttig om kennis te nemen van de
studie van Unger en Kernan (1983). Uit bun onderzoek blijkt namelijk dat een aange-
name beleving van vrijetijdsgedrag weliswaar zeer uiteenlopende kenmerken kan beb-
ben, maardat er in dit soort situaties altijd sprake is de condities; keuzevrijheid, betrok-
kenheid en intrinsieke motivatie of satisfactie. In hedonistiscbe reclame zijn deze
factoren goed te koppelen aan belevingsaspecten van vrijetijdsgedragl.

2.2 Consumptiebeleving

Theoretisch gezien vallen belevingsapecten binnen bet Thought-Emotion-Activity-
Value (TEAV) model. Zie figuur 1: Dit model is ontwikkeld door Hirschman en Hol-
brook (1986) en tracht in wezen meerdere vormen van consumentengedrag tot onder-
zoeksobject bespreekbaar te maken. In concreto betekent dit dat bet traditionele
Cognition-Affect-Behavior-Satisfaction (CABS) model wordt uitgebreid. In dit kiassie-
ke model wordt de mens primair beschouwd als een rationeel en informatieverwerkend
individu dat voornamelijk doelgericht handelt en bierbij uit is op nutsmaximalisatie (zie
o.a. Engel, Kolatt en Blackwell 1968). Met andere woorden bet traditionele paradigma,
dat de afgelopen decennia bet onderzoek domineerde, ricbt zich voomamelijk op de
instrumentele consument. Aanvullend en voortbordurend op dit CABS-model wordt er
in bet TEAV-model ruimte gemaakt voor gedrag dat niet zozeer geori~nteerd is op
rationaliteit, maar veeleer gericht is op hedonisme. In dit verband wordt er gesproken
van een consument die op zoek is naar amusement en vermaak. Achtereenvolgens zul-
len de componenten van bet TEAVmodel beknopt worden toegelicbt (zie figuur I).
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Figuur I. consumptiebele’~’ing.

— Thought: Deze component heeft betrekking op bet dagdromen, de fantasie~n, en
de mentale verbeeldingsprocessen van consumenten. Denk bijvoorbeeld aan de ver-
wacbtingen en plannen die mensen bebben als ze op vakantie gaan.

— Emoifon: Dit aspect beeft betrekking op fysiologiscbe reacties en uiteenlopende
gevoelens. Denk aan bet verscbijnsel dat mensen in een vakantiestemming kunnen
raken als z~ toeristiscbe informatie verzani~len. Dit kan leiden tot expressieve en uitge-
laten gedragsvormen zoals bet onderling uitwisselen van vakantiebelevenissen.

— Activity: Deze component bevat fysieke en mentale responsen die betrekking
bebben op zowel actie als reactie. Zo kan iemand uit enthousiasme spontaan een reis
boeken als bet vakantiegeld op de bankrekening is overgemaakt.

— Value: Deze laatste component heeft te maken met consumptie-evaluaties en
preferenties. Denk bijvoorbeeld aan toeristen die tijdens en na bun vakantie diverse
aspecten beoordelen. Z& kan een vakantie bij wijze van spreken opnieuw beleefd wor-
den door er in geuren en kleuren over na te praten, er berinneringen over op te balen en
foto’s te bekijken. Bovendien kunnen dergelijke evaluaties van invloed zijn op bet
maken van vakantieplannen voor bet volgendejaar.

Bovenstaand begrippenkader is gescbikt voor onderzoek naar belevingsaspecten van
consumentengedrag. Uit figuur 1 blijkt dat de verscbillende componenten niet op zich-
zelf staan maar in een complexe onderlinge wisselwerking verkeren. Dit kader is dan
ook niet bedoeld om strikte causaliteiten te beschrijven, maar om de aandacbt te vesti-
gen op psycbologische variabelen dieoptreden tijdens een consumptiebeleving.

240

Inputs

PERSON
(Motivation)

P.E.
INTERACTION

(Situation)

ENVIRONMENT
(Information)

Consumption Proces

EMOTION
(Responding,
Interpreting
Expressing,
Feeling)

THOUGHT ACTIVITY
(Mental ~ (Action &
Events) Reaction)

VALUE
(Interactive
Relativistic
Preference
Experience)



Qua tbeoretiscb inzicbt is bet instructief om kennis te neinen van een meer uitgebreid
en geYntegreerd onderzoeksscbema dat de acties en reacties tijdens de consumptiebele-
ving centraal stelt (zie Holbrook, O’Shaugbnessy en Bell, 1990). In dit schema worden
de complementaire functies van rationele en emotionele aspecten van consumentenge-
drag uitvoerig bescbreven. De kern van de verbandeling komt op bet volgende neer:
Emoties kunnen worden opgevat als reactief gedrag, wat betekent dat emoties een
responsief en onvrijwillig karakter bebben. Dat wil zeggen, emoties overkomen je en je
kunt emoties niet opzettelijk sturen. Het een en ander impliceert dat ‘gemaakte emotio-
nele expressies’ geen vormen van emotioneel gedrag zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
onechte glimlach van iemand die aardig wil overkomen, of aan bet overdreven ge~xal-
teerd gedrag van iemand die zonodig enthousiast wil doen. Nee, onder emoties worden
alleen ecbte en spontane gevoelens gerekend. Acties worden daarentegen opgevat als
doelgericbt en gepland gedrag. Dat wil zeggen ze worden gestuurd door gedacbten en
wensen. Onder acties vallen in feite al dat soort gedragingen die beredeneerd zijn en
waar gedragsintenties aan vooraf zijn gaan. In de praktijk bestaat er vanzelfsprekend
een zekere wisselwerking tussen beredeneerd en emotioneel consumentengedrag. Emo-
ties representeren weliswaar de reactieve aspecten van consumptie, maar dat neemt niet
weg dat zij wel degelijk feedback effecten kunnen uitoefenen op de zogenaamde actie-
ye aspecten. Dit kan op twee manieren: Enerzijds is er een indirecte invloed door bet
vermogen van emoties om bepaalde wensen op te roepen of bepaalde gedacbten te vor-
men. Anderzijds hebben emoties een directe invloed door bun vermogen om intentio-
neel gedrag aan te moedigen. Op deze manier ontstaat er een dynamisch proces van
acties en reacties. In sociale situaties zal zo’n proces alleen maar ingewikkelder worden
omdat mensen elkaars gedrag doorlopend beYnvloeden. Laat ik biervan een concreet
voorbeeld geven:

Voorbeeld 1: acties en reacties

Uit deze situatie wordt duidelijk dat ‘gevoel’ en ‘verstand’ complementaire rollen ver-
vullen in consumentengedrag. Beide factoren zijn als bet ware onlosmakelijk en vullen
elkaar aan. In § 3 wordt nader ingaan op de complexe relatie tussen emotie en cognitie.

3. EMOTLE EN COGNITIE

In deze paragraaf zal op enkele specifieke emotie-tbeorie~n worden ingegaan. Hierbij
zullen slechts facetten worden belicbt die relevant zijn voor de thematiek van dit arti-
kel, waarbij vooral gelet is op de praktiscbe consequenties en de toepasbaarbeid voor
communicatiedoeleinden. In dit verband zijn er subparagrafen gewijd aan drie thema’s,
te weten; emotie en motivatie, emotie en actiebereidheid, en de intensiteit van emoties.

Een man en een vrouw zitten te dineren in een restaurant, er beerst een opgewekte
en ongedwongen sfeer. Beide genieten van de heerlijke maaltijd en drinken vor-
stelijke wijn... De vrouw is in een prima stemming en krijgt in een opwelling zin
in champagne (= indirecte invloed van emoties).
De man raakt hierdoor zo enthousiast dat bij bewust de duurste fles van bet huis
wil bebben, bij roept de ober en bestelt (= directe invloed emoties).
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3.1 De con2plexiteit van emoties

Allereerst zal beknopt worden ingegaan op bet feit dat bet probleemgebied ‘emoties’
zeer uitgebreid en complex is. Dit implicdert dat er ook vele trends in emotie-tbeoric~n
zijn te onderscheiden. Hierbij bouden de theorie~n zich bezig met diverse functies van
emoties. In dit verband merken Hettema en Van Heck (1987) op dat het pas zinvol is
om iets ever de relatie tussen emotie en cognitie te zeggen als er meer duidelijkheid
wordt gegeven over de uiteenlopende tbeorie~n. Uit een uitgebreide analyse van maar
liefst zeventien emotie-theorie~n concluderen zij dat emoties gekoppeid zijn aan meer-
dere gedragsniveaus. Hierbij valt grofwe~ de volgende indeling te maken: Op een cog-
nitief-niveau worden emoties bestudeerd aan de band van cognitief-fenomenologiscbe
theorie~n. Op ~en sensomotor-gedragsniveau worden emoties bestudeerd aan de hand
van de zogenaamde drive-tbeorie~n. En tussen deze beide gedragsniveau’s worden
emoties bestudeerd door disruption-theorie~n. Bovendien blijkt uit de analyse dat emo-
ties gekoppeld zijn aan meerdere gedragsfasen, die uiteenlopen van input-elaboratie tot
output organisatie. De conclusie is dan ook dat een systeem, dat pretendeert de verschil-
lendefuncties van emoties te beschrijven, uit meerdere gedragsniveaus en gedragsfasen
moet bestaan.

Hettema (1991) bouwt voort op deze gedacbte en bescbrijft een metatheoretiscb kader
dat gebaseerd is op bet principe van dynamisch-evenwicbt. Hierbij staat de persoon in
een open interactie met zijn omgeving en zal zich derbalve continu aanpassen2. Het
aldus geconstrueerde systeem bevat een emotioneel en een motivationeel circuit, waar-
bij de dynamiek van bet emotie en motivatie proces op meerdere gedragsniveaus en
gedragsfasen _is beschreven (denk aan feedback-feedforward’ principes). Wat dit
betreft boopt Hettema te bereiken dat bet emotie-proces tegelijkertijd op vescbillende
gedragsniveaffs bestudeerd gaat worden. Dit is een ambitieus streven dat voorlopig nog
als toekonistmuziek klinkt. Algemeen psycbologiscb gezien zal de realisatie van deze
complexe en alomvattende onderzoeksbenadering meer inzicbt geven in bet fenomeen
emoties. Ecbter, voor Wet thema ‘emotie en reclame’ is vooraisnog een beperkte bena-
dering gescbikt. Uit de volgende paragrafen zal blijken dat emoties in dit artikel boofd-
zakelijk gekoppeld worden aan cognitiefgedrag.

3.2 Emotie ~‘n~motivatie

Volgens Hettema (1984) is de belangrijkste functie van emoties dat het individu zijn
omgeving kent en evalueert. In dit verband cre~ren emoties een speciale relatie tussen
een persoon en zijn omgeving. Dit impliceert dat emoties indirect bepalend zijn voor
de acties die bet individu zal verricbten.
In dit verband is bet voor marketeers interessant om te weten of emoties ook direct
bepalend zijn voor consumptief gedrag. Volgens verscbillende theoretici is dit inder-
daad bet geval (zie Bindra, 1969; Leeper, 1970; Epstein, 1982). Epstein (1982) stelt dat
emoties ontstaan als gevoig van bet tekortschieten van de cognitieve structuur van de
persoon. De voornaamstefunctie van emoties is in dit verband bet op gang brengen van
acties om de problemen op te lossen. Hierbij verwijst de aard vanThe gekozen actie
rechtstreeks naar de aard van de onderliggende emotie. Het volgende voorbeeld geeft
dit duidelijk weer:
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Voorbeeld 2: emotie en gedrag

Uit deze benadering blijkt dat Epstein emoties de rol toedicbt die door anderen aan
motivatie wordt toegeschreven. Hettema (1984) merkt ecbter op dat de meeste theoreti-
ci op bet gebied van emoties een duidelijk onderscbeid maken tussen emotie en motiva-
tie. Doorgaans staat bij emotie de evaluatie van de omgeving voorop, terwijl motivatie
betrekking heeft op acties met als doel de omgeving te veranderen. Daamaast wordt
emotie gereguleerd op basis van feedback, terwijl motivatie functioneert volgens bet
feedforward-principe.
De relatie tussen emotie en motivatie is dus in de eerste plaats temporeel, dat wil zeg-
gen in de tijd gaat emotie meestal vooraf aan motivatie. IDe overgang van emotie naar
motivatie wordt wel gekarakteriseerd als een proces van feedback-feedforward trans-
formatie (Putnoky, 1973). Dit proces leidt ertoe dat de aanvankelijk passief-ge~motio-
neerde persoon overgaat tot gerichte verandering van de omgeving waardoor zijn con-
trole over de omgeving in belangrijke mate wordt vergroot:

Voorbeeld 3: emotie en motivatie

De romantische avances van een verliefde man kunnen erop gericht zijn om de
kansen op wederzijdse affectie te vergroten. Dit kan zich manifesteren in bet feit
dat hij regelmatig zijn ‘oogappel’ uitnodigt om te dineren en naar de bioscoop te
gaan.

Uit bet voorgaande blijkt dat er op z’n minst sprake is van een indirecte relatie tussen
emotie en motivatie. Het feit dat er bierbij feedback en feedforward mechanismen
optreden, gecombineerd met bet feit dat mensen zich zeer bewust kunnen zijn van sti-
muli en emoties, impliceert logiscberwijs dat cognities een belangrijke functie vervul-
len in bet genereren van activiteiten. In dit verband stelt Frijda (1986;1988) dat motiva-
tie in principe een cognitieve aangelegenheid is en dat emoties en motivaties geen
nevengescbikte begrippen zijn. Veel emoties bebben namelijk een duidelijk motivatio-
neel karakter. Dergelijke emoties worden ook wel genoegens en verlangens genoemd.
Genoegens zijn vormen van bereidheid tot de uitvoering van een bepaalde vorm van
doelgedrag, en van bereidbeid om bezig te zijn met genieten van de resultaten van dit
gedrag. Verlangens verwijzen naar de bereidheid om een bevredigende situatie tot
stand te brengen of nader bij te brengen. In feite zijn dit soon emoties tendensen tot de
uitvoering van doelgericht gedrag, en toestanden van bereidheid om de daaruit voort-
vloeiende bevrediging te cintvangen, aldus Frijda (1988). Voor consumentengedrag
geldt bet volgende voorbeeld:
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Voorbeeld 4: genoegens en verlangens

In bet algemeen geldt dat verlangens en_ de bieraan gekoppelde feitelijke motivatie
voomamelijk ontstaan door exteme sitmuli of gedacbten daaraan. Al met al zou je kun-
nen stellen dat genoegens en verlangens een uitgesproken motivationeel karakter beb-
ben. Juist omdat deze emoties expliciet betrekking hebben op het verkrijgen van een
bepaalde bevrediging, speelt de commercie erop in om consumptief gedrag te activeren
(zie § 5.3).

3.3 Emotie en ~ctiebereidheid

Cognitief psychologen gaan er doorgaans vanuit dat gedrag gestuurd wordt door de
combinatie van twee factoren, te weten &ffect en cognitie. Het begrtp ‘cognitie’ kan
worden opgevat als een mentale activiteit die betrekking heeft op informatieverwer-
king, kennis, actieplanning en dergelijke, terwijl het begrip ‘affect’ een synoniem is
voor gevoelens en emoties. In bet algemeen wordt hierbij verondersteld dat cognities
affectieve reacties oproepen en sturen, terwiji deze gevoelens en emoties op hun beurt
ricbting geven aan bet gedrag. Vanuit - dit oogpunt stelt Frijda (1986) dat emoties
bescbouwd_kunnen worden als bet resultaat van een doQrlopend proces waarin een si-
tuatie wordt ge~valueerd (=appraisal). Hierbij geldt dat emoties meer zijn dan louter
gevoelens, bet zijn gedragstendensen (zie Frijda 1986; Bergsma 1990).
Binnen deze context onderscheidt Frijda (1984) bet begrip ‘actiebereidheid’. Actiebe-
reidheid is een belangrijk aspect van de emotie-beleving van een persoon, daarnaast
correspondeert bet mm of meer met het gedrag van bet individu. In feite is een ervaren
actiebereidheid de gevoelde opwelling (of de gevoelde afwezigheid van opwelligen)
van een bepaald gedrag. In dit verband kunnen emoties gedefinicerdworden als veran-
deringen in actiebereidheid ten gevolge van gebeurtenissen die voor bet subject van
belang zijn. Anders gezegd: een emotie is een verandering in actiebereidheid, uitgelokt
door bepaalde exteme gebeurtenissen en door gedacbten (Frijda 198& f988).

Actiebereidheid bestaat uit twee componenten, te weten actietendentie en activatie.
Onder cen actietendentie kan worden verstaan: de onwillekeurige geneigdheid om de
betrekking tot een object (iets in de buitenwereld, of een gedacbteobject) te bandbaven
of op een bepaalde manier te veranderen. Daarentegen wordt onder activatie verstaan:
de geneigdbeid tot doen of niet-doen. Actietendentie is di’s eigenlijk de neiging tot
relatiestellend gedrag, terwijl activatie bet kwantitatieve aspect hiervan is. Het gedrag
kan bestaan uit feitelijk bandelen, maar ook uit bet maken van plannen of bet tonen van
expressies. In dit verband is bet onderzoek van Davitz (1969) interessant. Uit zijn
onderzoek blijkt namelijk dat er drie elementaire vormen van actiebereidheid te onder-
scheiden zijn, te weten: ‘moving against’. ‘moving away’ en ‘moving towards’. Met
betrekking tot hedonistisch consumentengedrag kan mijns inziens worden gesteld dat

Wat bedonistiscbe consumptie betreft valt te denken aan gedragstendensen om
lekker te gaan eten in restaurants, mouie voorwerpen te aanscbouwen in musea en
plezier te beleven tijdens dansavonden. Of aan de neiging om statussymbolen te
bezitten en opzicbtig te consumeren. Denk bijvoorbeeld aan bet dragen van sie-
raden en opvallende kleding of aan bet gebruik van luxe sportartikelen.
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de actiebereidheid ‘moving towards’ bierop van toepassing is. Dit is namelijk een actie-
tendentie die optreedt bij blijdscbap, liefde of verlangen.

Voorbeeld 5: actiebereidheid

Volgens Frijda (1984) bestaan emoties overbet algemeen uit een intentionele structuur,
die gevoed wordt door een actietendentie. Hierbij is de intentionele structuur een
samenhangende verzameling plannen of doelstellingen die op uitvoering liggen te
wacbten tot de gelegenbeid zich voordoet. Het einddoel is betzelfde als dat van de
actietendentie, te weten bet tot stand brengen of doen voortbestaan van bet effect van
de gebeurtenis bij positieve emoties of bet ongedaan maken van bet effect bij negatieve
emoties. Denk bierbij aan de emoties ‘verlangen’ en ‘jaloezie’. Uit bet voorgaande mag
geconcludeerd worden dat bet individu zicb bij positieve emoties niet alleen openstelt
ten aanzien van gewenste objecten of subjecten, maar dat bet individu tegelijkertijd
plannen maakt en intenties beeft ten aanzien van datgene wat gewenst is. Hierbij is bet
plausibel dat de intensiteit van emoties de geneigdbeid tot bandelen bepaalt. Op grond
biervan zou je kunnen veronderstellen dat bet opwekken van positieve emoties de
actiebereidheid van consumenten versterkt. Voor marketeers is deze functie van emo-
ties interessant met betrekking tot bun promotiestrategie~n (zie § 5.3).

3.4 Emotie en intensiteit

De sterkte van emotionele reacties wordt doormeerdere factoren bepaald.
In dit verband gaat Sonnemans (1991) er vanuit de intensiteit van emoties een functie is
van vier factoren te weten: ‘belang’ (= concern), ‘evaluatie’ (= appraisal), ‘regulatie’ en
‘individuele verscbillen’. Met name de eerste twee determinanten weerspiegelen de
relatie tussen emoties en cognitie. Uit bet empiriscb onderzoek van Sonnemans blijkt
dat alle vier determinanten correleren met de intensiteit van emoties. Omdat de belan-
gen-variabelen de boogste correlaties vertonen zal bet begrip ‘belang’ bier nader wor-
den toegelicbt: Een ‘belang’ kan worden opgevat als een dispositie om te wensen dat
een bepaald soort situatie zich al dan niet voordoet (zie Frijda 1988;350). Deze disposi-
tie (neiging) wordt verondersteld te bestaan wanneer iemand een activiteit onderneemt
om een bepaald soort situatie tot stand te brengen, en daaraan tijd, inspanning of geld
besteedt; of wanneer deze persoon expliciet de wens uit zo’n situatie te bereiken; of
wanneer er een emotionele reactie optreedt bij gebeurtenissen die van invloed zijn op
bet bereiken of niet bereiken van zo’n situatie. Volgens Frijda(1988:352) kan een
‘belang’ sluimerend of latent aanwezig zijn. Zo’n latent ‘belang’ kan worden opgewekt
indien een gedacbte of een stimulus aanleiding geeft tot een echt verlangen. Ecbte ver-
langens verwijzen wat dit betreft naar emoties in termen van actiebereidheid (zie § 3.2
en 3.3). In dit geval zijn verlangens synoniem aan motieven en feitelijke verwacbtin-
gen. Deze theorie kan worden toegelicbt aan de band van een praktiscb voorbeeld uit
de massacommunicatie:
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Voorbeeld 6: belangen en verlangens

In dit voorbeeld kan de droomreis van de fortuinlijke student onmiddelijk gerealiseerd
worden. Maar welke factoren bepalen nu de intensiteit van de ervaren emoties? Ofte-
wel; welke factoren beYnvloeden bet uitbundige springgedrag van de persoon? Het is
namelijk geen wet van Meden en Perzen dat iemand een ‘gat’ in de lucht springt bij bet
winnen van een staatslot.
Volgens Frijda (1986; 1988) wordt de intensiteit van emoties mede bepaald door de
‘sterkte vawbelangen’ (concern strength) en de ‘relevantie van belangen’ (concern
relevance). Binnen dit kader geeft Sonnemans (1991:26) een mooi vo~beeld dat aan-
sluit op de zojuist gescbetste situatie.

Voorbeeld 7: intensiteit van emoties

De vreugde-sprong van de gelukkige student wordt in dit geval dus bepaald door de
grootte vande prijs en bet feit dat bij zotider deze financiuie meevaller geen wereldreis
zou kunnen maken. Voor een voorbeeld van een vakantieloterij (zie voorbeeld 8 in
§ 5.1).
Concluderend kan worden gesteld dat bet begrip ‘belang’ een essenti~le factor is met
betrekking tot de intensiteit van emoties. Voor reclame-n-ijakers impliceert dit dat zij
terdege rekening moeten houden met de uiteenlopende ‘belangen’ van bun doelgroe-
pen. Omdat bet begrip ‘belang’ een nieuw_concept is op bet domein van consumenten-
onderzoek zal er in de volgende paragraafeen koppeling worden gelegd met bet meer
vertrouwde ‘involvement’ concept. Beide begrippen lijkennamelijk sterk op elkaar.

Hedonistiscbe verlangens kunnen worden opgewekt indien een student naar bet
televisiepro~ramma ‘DeWereld van Boudewijn Buch’ kljkt. Bovendien ziet deze
persoon vlak daama een reclamespotje van de Staatsloterij: Het zojuist omscbre-
yen begrip ‘belang’ kan zicb nu uiten in bet feit dat de student terstond wil gaan
sparen voor een wereldreis. Verder kan bet ‘belang’ zicb manifesteren in bet
besluit om aan de Staatsloterij me~ te gaan doen (~ actie ondernemen). De
enthousiaste globetrotter in spe maakt natuurlijk reisplannen en praat daarover
met z’n vrienden (= het uiten van wensen). Verder zal bet niemand verbazen als
de reislustige drie maanden later een ‘gat’ in de lucht sprint wanneer plotsklaps
blijkt dat bij een winnend staatslot beeft gekocbt (= een emotionele reactie).

‘Winning a prize in a lottery is relevant for the concern ‘material well-being’. The
intensity of the resulting emotion will likely be infittenced by the concern-
strength: if money is wry important in one’s life, the emotion will be more inten-
se. The degjee of relevance of the situation for the concern ‘material well-being’
is in this ca~ the amount; a large prizewill result in a more intense emotion.’
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4. BETROKKENHEID

Voor hedonistiscbe consumptie is bet relevant om in te gaan op bet zogenaamde ‘invol-
vement-profiel’ van consumenten. Bovendien wordt bet begrip ‘felt-involvement’
(gevoelde betrokkenheid) besproken want deze variabele is mijns inziens nauw ge-
lieerdaan de intensiteit van emoties en bet hiervoor besproken begrip ‘belang’.

4.1 Involvement-profiel

Engel, Blackwell en Miniard (1986;24) geven de volgende algemene definitie van
betrokkenbeid: ‘Involvement is the level of perceived personal importance and/or inte-
rest evoked by a stimulus (or stimuli) within a specific situation”. Uit deze definitie
blijkt dat de persoonlijke relevantie van stimuli kan worden aangemerkt als bet essen-
ti~le kenmerk van involvement. Een ander cruciaal aspect is dat de persoonlijke rele-
vantie afbankelijk is van de situationele context die zich op een bepaald moment voor-
doet. In de praktijk betekent dit dat de intensiteit van involvement varieert van een lage
(low) tot een boge (high) mate van persoonlijke relevantie, al naar gelang de situatie.
Hierbij is er doorgaans sprake van een hoge betrokkenbeid indien:

— bet te kopen produkt bet zelfbeeld van bet individu reflecteert;
— bet produkt onder invloed van een sociale referentiegroep wordt gekocbt;
— het produkt een boge waarde (prijs) heeft, of veel risico met zich meebrengt bij een
verkeerde aankoopbeslissing.

Samenvattend kan gesteld worden dat de mate van betrokkenbeid met een stimulusob-
ject bepaald wordt door de mate waarin bet individu de stimulus als persoonlijk rele-
vant beschouwt. Binnen deze context is bet gewenst om iets te zeggen over de structuur
van involvement. Consumenten psychologen bebben zich namelijk vaak afgevraagd of
persoonlijke relevantie uit een of meerdere dimensies bestaat. Uit de bekende studie
van Laurent en Kapferer (1985) blijkt dat deze structuur multidimensionaal is samenge-
steld. Dit zogenaamde involvement-profiel bestaat uit vier dimensies, te weten:

1) De interesse in, of bet waargenomen belang in produkten.
2) De hedonistiscbe of emotionele waarde van bet produkt.
3) De symboliscbe waarde die aan bet produkt wordt toegekend.
4) Het waargenomen risico dat verbonden is met de aankoop van produkten.

Gebaseerd op deze multidimensionale kenmerken wijzen Havitz en Dimanche (1990)
op de belangrijke rol van involvement in toeristisch gedrag. Beide auteurs defini~ren
involvement als volgt: ‘Involvement is a psychological state of motivation, arousal, or
interest between an individual and recreational activities, tourist destinations, or related
equipment, at one point in time, characterized by the perception of the following ele-
ments: importance, pleasure value, sign value, risk probability, and risk consequences.”
(Havitz en Dimanche 1990;184).
Hoewel er debatten zijn over het aantal basis dimensies waaruit involvement bestaat,
wordt over bet algemeen erkend dat de ‘importance’ dimensie altijd aanwezig is in bet
involvement-profiel van consumenten. Derhalve is bet voor bet meten van de intensiteit
van involvement aan te bevelen om deze basis dimensie in elk geval te operationalise-
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ren. Tot slot een korte toelicbting waarojnde structuur vati bet involvement-profiel zo
relevant is voor de thematiek van dit artikel. De ‘pleasure’ dimensie in dit profiel ver-
wijst immers naar specifieke vormen van vrijetijdsgedrag en de bieraan gekoppelde
hedonistische consumptiemotieven (zie § 2.1).

4.2 Gevoelde betrokkenheid

Zoats gezegd fluctueert de mate van betrokkenbeid per situatie, wat natuurlijk conse-
quenties beeft voor bet meten van emotionele reacties op reclame. Dit fluctuerende
aspect kan geoperationaliseerd worden via bet begrip ‘felt-involvement’ dat nauw ver-
bonden is met bet motivationele aspect van informatieverwerking.
Volgens Celsi en Olson (1988) is een individu’s motivatie tot informatieverwer-
king een functie van persoonlijk relevante kennis die in een specifieke situatie wordt
geactiveerd in bet gebeugen. Een dergelijke motivationele staat genereert zowel
openlijk als cognitief gedrag en kan worden aangeduid met de term ‘felt-involvement’.
In concreto stellen Celsi en Olson (1988) dat deze gevoelde betrokkenbeid functie is
van:

I) ‘The Intrinsic Sources ofPersonal Relevance based on-past experience and stored
in memory’ (=LSPR). Deze intrinsieke factoren kunnen zich bijvoorbeeld uiten in
bet feit dat iemand veel kennis beeft van de tennissport en alles wat daarmee te
maken beeft, zoals de spelregels, produktkennis over rackets, enzovoort.

2) ‘The Siufaflbnal Sources ofPersonal Relevance derived from cues and contingen-
cies in tbe immediate enviroment’ (= SSPR). Dergelijke situationele factoren treden
op indien iemand bijvoorbeeld extern geprikkeld wordt door een beloning.

Hierbij wordt verondersteld dat in elke informatieverwerkingssituatie de factoren JSPR
en SSPR de mate van gevoelde betrokkenheid bepalen. Dit vermoeden i7s bevestigd via
een experiment waarin proefpersonen een boekje met advertenties over tennisproduk-
ten doorlazen. De ISPR werd bierbij via een multiple-choice vragenlijst gemeten (een
kennistest over tennis). De SSPR werd gemanipuleerd door de ene groep te beloven dat
men als beloning een produkt kreeg uit bet tennis-advertentie-boekje, terwijl de andere
groep niet ietsdergelijks werd beloofd (zie Celsi en Olson 1988). Uitde resultaten van
dit experimenUblijkt bovendien dat een hoge mate van felt-involvement (t.a.v. het
boekje met advertenties over tennisprodukten) een positief effect beeft op:

— de duur van aandacbts (attention) processen.
— de inspanning van begrips (comprehension) processen.
— de ‘focus’ van aandachts- en begripsprocessen.
— de diepte en breedte van semantiscbe elaboratie tijdens begripsprocessen.

In bet algemeen valt uit deze bevindingen te concluderen dat een hoog nivean van
SSPR en IS7PR een hoog niveau van felt-involvement teweeg brengt, hetgeen resulteert
in een intensieve informatieverwerking. Wat dit betreft is bet plausibel dat bet niveau
van felt-involvement tevens samenhangt met de sterkte van affectieve reacties of corre-
leert met de intensiteit van emoties (Godssens, 1992). Immers, onder felt-involvement
wordt letterlijk verstaan de gevoelde-betrokkenbeid bij een specifieke informatiever-
werking. Tot slot valt er een opmerkelijke overeenkomst te constateren tussen de facto-
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ren ISPR en de ‘sterkte van belangen’ (concern strength) enerzijds, en tussen de facto-
ren SSPR en de ‘relevantie van belangen’ (concern relevance) anderzijds.

5. AFFECT, EMOTIE EN RECLAME

5.1 Droomwerelden

Bij bet ontwerpen van reclameboodschappen is bet de kunst om potenti~le consumen-
ten in een juiste context te wijzen op de voordelen van bet aangeprezen produkt. Voor
produkten die liggen in de hedonistische consumptiesfeer is het sinds jaar en dag
gebruikelijk om een sfeervolle en emotionele context te cre&en. Denk aan de geijkte
alcobol-advertenties waarin de consumptiestijl van doelgroepen kleurrijk wordt afge-
beeld, zoals bijvoorbeeld bet geval is bij de merken Bacardi, Martini, Grolscb, en Hei-
neken. En wat dacht u van de bekende sigarettenreclames waarin bet merk steevast
wordt geassocieerd met een ideaaltypiscbe leefstijl, die tevens kracbtig in een slagzin
wordt verwoord. Dit is duidelijk bet geval bij: ‘Ontdek de Wereld van Peter Stuyve-
sant’, ‘Er valt nog zoveel te beleven’ (Caballero) ‘Some girls have more fun’ (Tivoli)
en ‘Discover Camel Satisfaction’. Dergelijke leuzen krijgen een extra cosmopolitisehe
uitstralling door ze in bet Engels te formuleren. Het een en ander reflecteert dat moder-
ne consumenten in een ‘global village’ leven (zie McLuhan & Powers 1989)~.
In feite zijn dit consumptiestijlen die vakkundig door de internationale reclame worden
gepropageerd. Massa’s mensen zien de wereld dan ook als een notedop, dat wil zeggen
men reist van hot naar haar, alsof bet niets is. Tijd en ruimte lijken te versmelten tot
makkelijk te bebeersen entiteiten. Tegelijkertijd bescbouwen diezelfde mensen bun
lokale omgeving als bet centrum van de aarde, want daar draait toch alles om! Sterker
nog, hun eigen huis (denk aan bet verschijnsel ‘cocooning’) is de bakermat van indivi-
dualisering, welzijn en geluk. Er is bier sprake van een paradox, hetgeen kenmerkend is
voor postmodernisme. Anders gezegd veel mensen proberen op een ‘wereldse’ manier
‘plaatselijk’ aanwezig te zijn. Al met al kun je dit fenomeen als volgt samenvatten:
‘Een notedop als wereld en de wereld als een notedop”.

In bovenstaande reclame-uitingen, over de genotsmiddelen alcohol en tabak, wordt
eigenlijk niet of nauwelijks gesproken over de kwaliteit van bet produkt an sich (alboe-
wel sommige andere merken bier juist wel op bameren). l)e boodscbap is er in feite op
gericbt dat bet produkt zonder meer wordt vereenzelvigd met avontuur, romantiek, pIe-
zier, amusement, genot of vermaak. Bovendien gaat dit alles veelal gepaard met aspec-
ten van economiscbe welvaart. Een directe koppeling met materi~le consumptie is bier-
bij niet ongebruikelijk. De hieronder beschreven Pisang Ambon advertentie-tekst is een
goed voorbeeld.
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Voorbeeld 8: droomwerelden

In dit soort reclameteksten wordt een consumptiestijl bescbreven die steunt op de vraag
en bet aanbod van luxe produkten. Bovendien blijkt dat er behalve bet bekende ‘leef-
stijl’ concept andere ingredi~nten bestaan die relevant zijn voor bedonistiscbe reclame4.Hierbij valt te denken aan bet begrip ‘imageiy’ dat zeer toepasselijk is voor toeristische
reclames. In de paragrafen 6, 7 en 8 van dit artikel zal hier uitvoerig op worden inge-
gaan. Andere relevante begrippen zijn ‘ePnotie’ en ‘affect’. Hierover gaat de volgende
paragraaf.

5.2 Affect en ehioties

Pieters en Van Raaij (1988) bespreken de functies van het construci ‘affect’ in econo-
miscb gedrag. In dit verband kan ‘affect’ worden beschouwd als een_soort algemene
noemer waar meerdere specifieke concepten onder vallen zoals; attitudes, evaluaties,
preferenties, stemmingen en emoties. Hierbij zijn de drie eerste concepten sterk gerela-
teerd aan informatieverwerkingsprocessen die erop gericbt zijn dat mensen een positie-
ye danwel een negatieve bouding aannemen ten aanzien van een bepaald onderwerp.
Stemmingen en emoties worden in mindere mate bepaald door bewuste cognitieve pro-
cessen5. Binn&n dit kader kan worden gesteld dat ‘affect’ vier hoofdfuncties vervult in
economiscb gedrag:

A) de inte~~r~Yatie en or~anisatie van informatie.
B) de mobili~tie en allocatie van middelen.
C) bet zoeken en vermijden van sensatie.
D) de interpersoonlijke communicatie.

De functies A en C bebben te maken mei de beleving van affect, terwijl de functies B
en D verwijzen naar de eApressie van affect.

Een emotie-theorie die veel te maken beeft met communicatievefundTes is de psycho-
evolutionaire theorie van Plutchik (1980). In feite komt het er in deze theorie op neer
dat emoties kunnen worden beschouwd als communicatie en overlevingsmechanismen
(die ontstaan zijn uit evolutionaireaanpassingen).
Wat dit betreft geeft Plutchik een alomvattende omschrijving van bet ernotie-concept.
te weten: ‘An emotion should be defined as a chain of ev~nts that has certain loosely

‘EEN DROOMREIS NAAR INDONESI~ BEGINT BIJ JE SLIJTTh.
Stel je voor... smaragdgroene sawa’s, mysterieuse danseressen en ruisende pal-
men... dat is bet Indonesia van Pisang Ambon. En met een beetje geluk kun je dit
pracbtige land met eigen ogen gaan bekijken. Want met Pisang Ambon maak je
nu kans op een avontuurlijke reis voor twee naar Java en Bali. Trouwens, er zijn
nog 200 andere schitferende prijzen te winnen zoals luxe koffersets, zoomcame-
ra’s en walkmans. Snel naar de slijter dus voor Pisang Ambon en je wedstrijdfor-
mulier. En misschien vliegjij straks naar Indonesia!

DOE MEEEN WIN BEN VAKANTIE MET PISANG AMBON.’
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coupled elements in a complex feedback-loop system. The chain contains the elements
of cognition, arousal, feeling state, preparation for action, display behavior, and overt
action. The cognitive link in the chain contains elements of attention, memory, and
reasoning. And the whole complex process begins with a significant stimulus in the life
of the individual. The emotion chain has the effect of interacting with that stimulus in
order to produce some degree of behavioral homeostasis.” (Plutchik 1985, pag. 198)

Met deze definitie wordt bet vruchteloze debat tussen de psychologen Zajonc en Laza-
rus handig omzeild. Hun meningsverschil komt er namelijk op neer dat Lazarus (1984)
stelt dat alle vormen van affect (waaronder emoties) in eerste instantie cognitie verei-
sen. oftewel een bewuste interpretatie van een stimulus6. Zajonc (1984) is daarentegen
de mening toegedaan dat er in bepaalde situaties affect wordt opgeroepen als een direc-
te respons op een stimulus, dus zonder (bewuste) tussenkomst van cognitie. Plutchik
(1985) veegt dit debat over ‘the primacy of cognition or affect’ als irrelevant terzijde
onder bet mom van ‘wat was er eerder de kip of bet ei?’.
Deze nuchtere opvatting zal consumentenpsychologen aanspreken, immers ook al
wordt deze ‘kip-ei’ kwestie opgeslost, voor de marketingpraktijk zullen er nauwelijks
consequenties aan verbonden zijn. Daarentegen is bet wel relevant om de specifieke
functies van emotioneel gedrag te beschouwen. In bet nu volgende zal daarom aandacht
worden besteed aan de rol van emotie in reclame.

5.3 Functies van emotie in reclame

De psychologen Holbrook en Westwood (1989) achten Plutchik’s emotie-theorie bij
uitstek gescbikt voor de reclamepraktijk. Ook Pieters en Van Raaij (1992) beargumen-
teren uitgebreid dat juist deze theorie toepasbaar is voor reclamedoeleinden. Hierbij
leggen zij bet accent op de functies van emotie in reclame. Er wordt gesteld dat de spe-
cifieke ervaring van gevoelens, ofwel de impressie van emotie, drie functies kan heb-
hen in bet realiseren van communicatiedoelstellingen. En wel ongeacbt of er emotie in
de reclameboodschap wordt uitgedrukt. Deze functies zijn acbtereenvolgens:

I) emoties kunnen de (selectieve) aandacht trekken, vasthouden en/of richten op
bepaalde aspecten van een reclameboodscbap.

2) emoties kunnen de acceptatielappreciatie van de reclameboodschap oproepen.
3) emoties kunnen de feitelijke informatie van een reclameboodscbap overdragen.

De lezer die geYnteresseerd is in de nadere uitwerking van deze clrie functies wordt ver-
wezen naar Pieters en Van Raaij (1992). Tevens is bet aan te bevelen om kennis te
nemen van de internationale literatuur die gaat over de emotionele effecten van
reclame7. Met betrekking tot affectieve (emotionele) reacties op reclameboodscbappen
wijst Van Raaij (1984;26) impliciet op de cruciale rol van involvement. Hij stelt onder
meer dat de factor ‘zelf-relevantie’ bepaalt of produktinformatie in reclame aandacbtig
verwerkt wordt. Dit impliceert dat reclame met een hoge graad van ‘zelf-referentie’
appelleert aan de beboeften van consumenten en aansluit op hun belevingswereld.
Anders gezegd, emotionele reclame die ‘persoonlijk relevant’ is zal met een grotere
interesse worden bekeken, hetgeen logischerwijs sterkere affectieve reacties te weeg
brengt. In een vorige paragraaf is reeds gewezen op de relatie tussen ‘involvement’ en
de intensiteit van emoties (zie § 4.2).
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In dit artikel zal verder aandacbt wordenhesteed aan een belangrijk einddoel van recla-
meboodscbappen. Immers, bebalve bet initi~le communicatiedoel dat informatie goed
moet overkomen, is bet belangrijk dat bet consumptieged7rag van de doelgroep moet
worden gestimuleerd (i.c. de beboeftebevrediging). Want per slot van rekening is dit
meestal bet ultieme doel van reclame. - -

Vanuit dit perspectief kan er een vierdefunctie van emotie~ in reclame worden onder-
scheiden, en wel:

4) emoties kunnen gedrag activeren.

Deze stelling is gebaseerd op bet begrip ‘actiebereidheid’ dat nauw verbonden is met
emoties (zie § 3.3). In de volgende paragrafen zal worden getracbt om aan de hand van
een literatuurstudie diverse theoretische begrippen in relatie te brengen met informatie-
verwerking, emoties en beboeftebevredigihg. Op grond hiervan zullen twee basis hypo-
thesen geformuleerd worden (zie § 7.4). Beide bypotbesen kunnen een aanzet geven tot
nader onderzoeknaar de effectiviteit van hedonistiscbe reclame.

6. INFORMATIEVERWERKING EN UITSTEL VAN BEHOEFTEBE-

VREDIGJNG.

6.1 Vcrbeeldingsprocessen

Reclameboodscbappen hebben als algemene functie dat ze consumenten moeten over-
tuigen om een specifieke keuze te maken. In dit verband ricbt bet onderzoek naar keu-
zegedrag zich traditioneel op discursieve (symbolische en/of verbale) informatiever-
werking. Tegenwoordig is de aandacht echter ook gericbt op de rol van ‘mentale
verbeelding’ (= mental imagery) in infni’hiatieverwerkingsprocessen. In tegenstelling
tot discursieve informatieverwerking bestaat de zogenaamde ‘mental imagery proces-
sing’ uit concrete sensoriscbe representaties van idee~n, gevoelens en herinneringen
van gedragservaringen. Dergelijke verbeeldingen zijn in feite perceptuele representattes
uit bet geheugen. Hierbij geldt dat er niet (per se) externe stimuli nodig zijn om de
beelden te genereren. Dc diverse sensorische dimensies maken verbeeldende informa-
tieverwerking concreter dan discursieve informatieverwerking (zie Maclnnis en Price,
1987).

Verbeeldingsprocessen kunnen op meerdere cognitieve vefwerkingsniveaus plaatsvin-
den. Zo is dt sprake van ‘low elaborated imagery’ indiener een statisch beeld wordt
gevormd van een perceptueel object. Denk bijvoorbeeld aan bet feit dat_mensen zich de
‘Eiffel-toren’ concreet voor de geest kunnen balen indien ze dit woord lezen, of zelfs
alleen maar aan dit toeristische symbooLdenken. Daarentegen is er sprake van ~high
elaborated imagery’ indien bet individu dynamische beelden vormt over de ‘Eiffel-
toren’. In dit meer uitgebreide geval van verbeelding moet worden gedacbt aan proces-
sen zoals dagdromen en fantaseren. Over bet algemeen kaii gesteld worden dat mdlvi-
duen middels ‘imagery processing’ in staat zijn om beleWingsaspecten van bepaalde
consumptie activiteiten Ic evaluerent. Via discursieve informatieverwerking worden
daarentegen de meer abstracte en rationele aspecten van gedrag gee~•v~lueerd. Maclnnis
en Price (1987) pleiten ervoor om de effecten van deze twee wijzen van informatiever-
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werking op bet keuzegedrag van de consument te onderzoeken. In dit verband formule-
ren zij diverse stellingen. Met betrekking tot gedragsplanning (timing) poneren zij de
stelling: ‘Controlling for ability to buy, elaborated imagery will reduce the delay
between purchase consideration and actual purchase”.

Deze stelling is relevant voor dit artikel omdat er een duidelijk verband is met de bier-
voor geformuleerde vierde functie van emotie in reclame (zie § 5.3). Het veronderstel-
de effect van ‘elaborated imagery’ zou te wijten zijn aan de emotionele en sensoriscbe
aspecten van dit soort informatieverwerking. Het een en ander is gebaseerd op een uit-
gebreid onderzoeksprogramma naar bet uitstellen van beboeftebevrediging. Over dit
onderwerp zullen in de volgende paragrafen een paar thema’s worden bebandeld, te
weten:

— de presentatievorm van stimuli (symbolisch vs. ecbt): § 6.2
— de wijze waarop informatie verwerkt wordt (abstract vs. concreet): § 6.2
— de aard van de informatie (verbaal vs. visueel): § 6.3

6.2 De vvijze van cognitieve representatie en het ‘uitstellen van behoeftebevrediging’

Wanneer een individu de aandacht ricbt op een gewenst stimulusobject, dan geldt in
principe dat dit stimulusmateriaal rweefuncties9 beeft, natnelijk:

I) een motivationele (consumptieve, ‘arousal’) functie.
2) een informationele (cue) functie

Hierbij wordt verondersteld dat een ecbt stimulusobject, denk bijvoorbeeld aan een
slagroomtaart die voor je op tafel staat, een sterker motivationeel effect beeft dan een
foto van betzelfde gebak. Daarentegen zouden symboliscbe representaties van objecten,
zoals foto’s, een meer informationele functie hebben (zie Berlyne, 1960; Estes, 1972).
Uit een tweetal studies naar uitstellen van beboeftebevrediging blijkt dat deze stellin-
gen worden bevestigd. De bevindingen zijn namelijk dat proefpersonen bun behoefte
lang kunnen uitstellen indien zij foto’s van gewenste objecten (i.c. snoepgoed) bekij-
ken. Wanneer zij daarentegen de ecbte stimulusobjecten bekijken dan blijkt dat de
beboefte minder lang wordt uitgesteld. Ben voorlopige conclusie is dan ook dat de pre-
sentatievorm van stimuli (ecbt vs. symboliscb) van invloed is op bet uitstellen van
beboeftebevrediging (zie Miscbel en Moore, 1973; Mischel, Ebbesen en Zeiss, 1972).
Uit een studie die betrekking heeft op de wijze waarop individuen stimulusobjecten
cognitief verwerken blijkt ecbter dat ongeacbt de presentatievorm van bet stimulusob-
ject (i.c. echt snoepgoed vs. foto’s van snoepgoed) een concreet en consumptief ver-
beeldingsproces bet vermogen tot bet uitstellen van beboeftebevrediging vermindert.
Ben meer abstracte verwerking stelt individuen daarentegen in staat om bun beboefte-
bevrediging langer uit te stellen. In dit specifieke geval moesten de proefpersonen zich
een (statiscb) beeld vormen van snoepgoed, zonder aan cle consumptieve aspecten van
dit snoepgoed te denken. (Moore, Miscbel en Zeiss, 1976): De eindconclusie is dat de
aard van de stimuli er eigenlijk niet toe doet, bet gaat er voornamelijk om op welke de
wijze men over de stimuli nadenkt (abstract vs. concreet).

Dit effect is te verklaren doordat consumptieve fantasie~n overgewenste objecten posi-
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tieve emoties opwekken, waardoor het verlangen naar bet object versterkt wordt (zie §
3.2). Anders gezegd, bet gewenste object wordt door bet individu als_aantrekkelijker
beoordeeld. Het gevolg is dat bet vermogen van bet individu om de beboeftebevredi-
ging uit te siellen vermindert. In dit verband spreekt Mischel (1974) van hot’ cogni-
tion, in de tenninologie van biervoor zou men kunnen spreken van ‘high elaborated
imagery’ of van een concrete en uitgebreide informatieverwerking. Een louter symboli-
sche representatie van een gewenst object veroorzaakt daarentegen relatief minder
positieve re~ponsen, orridat de voorstelling van bet gewenste object op een minder uit-
gebreid niveau verwerkt wordt. Vanwege deze meer abstraciie wijze van informatiever-
werking zou bet individu in dit geval een relatief sterker vermogenbebben om de
gewenste behoeftebevrediging uit te stellen. Miscbel (1974) spreekt in dit geval over
‘cold’ cognition wat te vergeIi~ken is met ‘low elaborated imagery’.

Maclnnis en Price (1987) stellen dat consumenten eerder tot koopgedrag kunnen wor-
den aangezet wanneer reclameboodscbappen erop gericbt zijn dat mensen zich de pro-
dukten zo concreet mogelijk voorstellen. Een dergelijke stirnulans tot ‘imagery proces-
sing’ zou effectiever zijn dan bet louter presenteren van beelden via de media. Te
denken valt bijvoorbeeld aan instructies zoals ‘stelt ii zich eens voor” (zie voorbeeld 8
in § 5.1). Deze stelling klinkt plausibel, maar kan volgens rnij meer genuanceerd wor-
den. Misscbien komt dit omdat Maclnnis en Price zich alleen hebben gebaseerd op de
publicaties Vati Mischel en Moore (1973) en Miscbel (1974) en verder geen kennis beb-
ben genomen van de vervolgstudies van bet onderzoeksprogramma (zie: Moore,
Miscbel & Zeiss, 1976; Miscbel en Moore, 1980). Het is trouwens ook mogelijk dat ze
de begrippen ‘discursive processing’ en ‘ii~iagery processing’ vrij ruim interpreteren. In
bun stelling wordt er immers geen rekening gebouden met bet feit dat individuen ook
consumptieve aspecten van g~venste obj~cten kunnen evalueren middels discursieve
informatieverwerking. Ervolgt nu een paragraafdie wel op deze thematiek ingaat.

6.3 Visuele en verbale informatie

Bij bet bekijken van gewenste objecten op foto’s blijkt dat proefpersonen goed in staat
zijn om bun beboeftebevrediging uit te stellen terwijl dit vermogen vermindert indien
bet individu geYnstrueerd wordt om tevens op een consumptieve wijze le denken (ide-
ation) over bet gewenste object (zie Miscbel en Moore, 1980). Ecbter, of er bij dit den-
ken nu sprake was van sensoriscbe gewaarwordingen (mental imagery) of van een meer
verbale informatieverwerking werd niet gecontroleerd. Nu is dit ook geen eenvoudige
zaak, want denkprocessen op een boog cognitief elaboratieniveau kunnen zowel discur-
sieve als verbeeldende inforinatie bevatten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat heide
soorten inf&rinalieverwei-king door dezelfde factoren gestimuleerd of beYnvloed kunnen
worden (zie Btigetski 1983; Greenwald & Leavitt l984~ Smith Houston & Childers
1984). Beide processen sluiten elkaar dan ook niet uit en kunnen in principe gezamen-
lijk optreden. Niettemin is bet interessant om de afronderlijke effecten van beide infor-
matieverwerkingsprocessen te bestuderen. Enerzijds omdat Miscbel alleen bet versebil
onderzocbt tussen verbeeldingsprocessen op een ‘boog’ versus een ‘laag’ cognitief cIa-
boratie niveau. Anderzijds omdat er niet onderzocbt is wat bet effect is van louter ver-
bale (discursieve) informatieverwerking op uitstel van beboeftebevrediging. Dit is bij-
voorbeeld relevant in verband met onderzoek naar bet verscbillende effect van radio en
televisie recla6ie.
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Mm of meer analoog aan de zojuist gegeven onderzoeksuggestie benadrukt Van Raaij
(1984:29) bet belang van de werking van tekst en beeld in reclameboodschappen. Het
een en ander is gebaseerd op de dual-coding theorie van Paivio (1971;1978;1986) die
stelt dat teksten en beelden langs twee verschillende kanalen worden verwerkt en opge-
slagen’O. Van Raaij stelt dat beelden een directe affectieve indruk bij een persoon kun-
nen achterlaten (mooi vs. lelijk), terwijl voor teksten een transformatie nodig is om een
interne representatie nodig te maken. Omdat er op dit terrein relatief weinig onder-
zoeksresultaten bekend zijn, is bet gewenst om dergelijk onderzoek te bevorderen.
Alvorens bier enige suggesties voor te doen (zie § 7.4) zullen enkele tbeoretiscbe
aspecten worden besproken.

7. INFORMATIEVERWERKINGEN EMOTIES

7.1 Lang’s emotie-theorie

De resultaten van de invloed van cognitieve verwerkingsprocessen op bet uitstellen van
beboeftebevrediging kunnen nader worden geYnterpreteerd door ze te relateren aan de
emotie theorie van Peter Lang (zie Goossens, 1990):
Volgens Lang (1979) zijn emotionele fantasie~n gebaseerd op de activatie van een
associatief netwerk van proposities in bet (emotie) gebeugen. Proposities zijn logische
relaties tussen concepten. Voor een toelichting van dit begrip moet u op de hoogte zijn
van de zogenaamde netwerk-theorie die elders in dit artikel beknopt wordt besproken
(zie §.7.3). In Lang’s theorie worden onder andere de volgende twee propositie-catego-
rie~n onderscheiden’ 1:

(1) Stimulus-proposities. Deze proposities bebben betrekking tot externe stimuli en de
context waarin een emotionele respons optreedt. Bil hedonistische verlangens zou
je kunnen denken aan bet volgende: ‘ik zie een spectaculaire ski-afdaling in een
James Bond film’.

(2) Respons-proposities. Deze proposities hebben betrekking tot de emotionele
respons bij situaties. Dit kunnen verbale uitingen van gevoelens zijn of inwendige
en somatische veranderingen. Bij de ski-afdaling in de zojuist genoemde James-
Bond film valt te denken aan gevoelens zoals ‘dit is kicken’ of ‘ik voel allerlei sen-
saties’.

Lang veronderstelt dat door bet verwerken van ‘informatie over emotionele responsen’
er respons-proposities worden geactiveerd die verbonden zijn met motoriscbe program-
ma’s in bet emotie-systeem. Dien ten gevolge zal er een emotionele respons optreden.
Volgens Lang worden er stimulus-proposities geactiveerd als een persoon ‘informatie
over emotionele stimuli’ verwerkt. Hierbij wordt verondersteld dat bet activeren van
stimulus-proposities geen di,-ecte invloed heeft op de emotionele respons. De stimulus-
proposities beYnvloeden de emotionele respons alleen indirect, namelijk via de respons-
proposities waar zij mee verbonden zijn. Er is dus in Lang’s theorie geen direct ver-
band tussen stimulus-proposities en de motorische programma’s die de emotionele
respons veroorzaken’2.
Lang ontwikkelde zijn theorie over emotionele fantasiei~n tot cen theorie over emoties
(Lang. 1984; Lang et al.. 1983). Gebaseerd op deze theorie verrichtten Dekker en Ever-
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aerd (1988J een laboratorium experiment naar de sexuele respons van proefpersonen.
Aan de band van de theorie werd voorspeld dat de cognitieve verwerking van informa-
tie over sexuele responsen, in tegenstelling tot informatie oversexuele stimuli, een ster-
kere sexuele reactie bij de proefpersonen zou veroorzaken (i.c. een genitale respons en
een beleving van sexuele opwinding). Vervolgens werd empiriscb aangetoond dat de
proefpersonen die de instructie kregen om~zichzowel stimuli als responsen voor te stel-
len sterker sexueel opgewonden raakten dan proefpersonen die geYnstrueerd waren om
zich uitsluitend sexuele stimuli voor te stellen. Deze studie toont in feite aan dat bet
verscbuiven van de aandacbt tijdens emotionele fantasie~n de mate bepaalt waarin
respons-proposities worden geactiveerd, die op bun beurt de emotionele respons bepa-
len. Het blijkt dat individuen in staat zijn om tijdens bet fantaseren selectief de aan-
dacbt te richten op alleen ‘emotionele stimuli’ of op ‘emotionele stimuli en emotionele
responsen’. Men zou kunnen stellen dat mensen in staat zijn om bun emotie-systeem
zelf te reguleren (door een selectieve aandacbt)’3.

7.2 Emotionele informatie

In bet onderzoek van Dekker en Everaerd (1988) werd de emotie-theorie van Lang
(1984) getoetst door proefpersonen emotionele stimuli en ernotionele respons informa-
tie te laten verwerken via voorstellingsprocessen. Wanneer de zojuist omscbreven
resultaten gecombineerd worden met de studies van Mischel(1974) dan zou men bet
volgende kunnen stellen:

I) Wanneer een individu een gewenst Qbject op een abstracte symbolische wijze cog-
nitief representeert (d.w.z. er wordt niet aan concrete consumptieve aspecten
gedacbt), dan wordt er overwegend stimulus informatie verwerkt waardoor de
emotionde respons zwak is. In dit geval beeft zo’n object een ‘informationele
functie’ omdat de gedacbten eraan vooramelijk stimulus-proposities activeren en
niet of naiAvelijks contact maken met de cruciale respons-proposities. Met andere
woorden bet is ‘gevoelloze informatie’. De emotionele reactie is derhalve matig of
blijft zelfs acbterwegen, zodat de beboeftebevrediging langer kan worden uitge-
steld.
(In Frijda’s terminologie zou men kunnen zeggen dat de sluimerende belangen en
verlangensin dit geval niet_worden opgewekt: zie § 3.2 en § 3.4).

2) Wanneer een individu een gewenst object op een consumptieve wijze cognitief
representeert, dan wordt er stimulus en respons informatie verwerkt. Dit impliceert
dat er zowel stimulus-proposities als respons-proposities worden geactiveerd. Dc
cruciale respons-proposities activerenYechtstreeks bet emotie-systeem. Bovendien
maken de stimulus-proposities contact met de respons-proposities omdat beide nu
wel met elkaar geassocieerd worden, bierdoor wordt bet emotie-systeem eveneens
indirect geactiveerd. Op deze wijze krijgt bet gewenste object een ‘motivationele
fonctieWMet andere woorden bet object wordt aantrekkelijk gevonden en de ver-
langens ernaar worden versterkt zodat de behoeftebevrediging ffiinder lang kan
worden uitgesteld. Men zou dit gevoelige of ‘emotionele informatie’ kunnen noe-
men. - -

Op grond van de zojuist omschreven tbeoretische verklaring voor bet ontstaan van
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emotionele reacties en de subjectieve beleving daarvan, kan bet volgende geconclu-
deerd worden:

— Uit de studies van Miscbel is gebleken dat proefpersonen bun beboefte aan een
gewenst object minder goed kunnen uitstellen indien ze zich deze objecten concreet en
consumptief voorstellen. Dit effect werd verklaard met de suggestie dat een dergelijke
cognitieve verwerking een positieve sensoriscbe en emotionele respons tot gevolg zou
hebben. In deze studies werden ecbter geen metingen verricht naar emotionele reacties
en de subjectieve beleving daarvan, waardoor de verklaririg aan gewicht inboet.

— Gebaseerd op Lang’s (1984) theorie en de studie van Dekker en Everaerd (1988) kan
een genuanceerder onderzoek worden verricbt naar cognitieve verwerkingsprocessen
en uitstel van beboeftebevrediging. Wanneer men Lang’s theorie bescbouwt kunnen
emotionele responsen zowel ontstaan door mentale verbeeldingsprocessen als door dis-
cursieve informatieverwerking. Ben onderzoek naar bet effect van beide cognitieve ver-
werkingsprocessen op uitstel van behoeftebevrediging is theoretisch interessant. Er
wordt namelijk gesuggereerd dat een zuiver verbale informatieverwerking onvoldoende
is om emoties op te wekken. Dekker en Everaerd onderzochten in feite alleen bet effect
van mentale verbeelding op emotionele responsen (zie Dekker, 1988; hoofdstuk 6).

— In theorie treden emotionele responsen (bijvoorbeeld subjectieve belevingen, of een
bepaalde mate van opwinding) pas op wanneer respons-proposities een motoriscb pro-
gramma van bet emotie-systeem activeren. Het is derbalve de vraag of de wijze van
informatieverwerking (imagery versus discursive processing) van invloed is op bet
activeren van de motoriscbe programma ‘ s die de emotionele respons veroorzaken. Ver-
volgens kan worden nagegaan of beide informatieverwerkingsmodaliteiten (op een
gelijk cognitief elaboratieniveau) een verschillend effect hebben op uitstel van beboef-
tebevrediging (zie § 7.4).

7.3 Woorden, beelden en emoties

Gezien bet voorgaande is bet gewenst dat er iets gezegd wordt over de relatie tussen
taal, imagery en emoties. Eerst is bet relevant om een definitie te geven van bet begrip
images zoals dat in dit artikel wordt gebezigd’4: Cognitief psycbologisch gezien kun-nen images (beelden) bet best gedefinieerd worden als: geconditioneerde sensorische
responsen (zie Bugelski, 1983).

De denotatieve betekenis van woorden:
Naar de relatie tussen woorden, beelden en emoties verrichtte Mowrer (1960) een
onderzoek. Uit zijn studie blijkt dat woorden in principe twee soorten van betekenis
bebben, te weten een connotatieve en een denotatieve. De connotatieve betekenis beeft
betrekking op de inboud ofwel de definitie van een begrip, terwijl de denotatieve bete-
kenis betrekking beeft op de omvang of de extensie van een begrip. Onder extensie
wordt verstaan de som van objecten waarop de begripsinboud van toepassing is.
Volgens Mowrer (1960) wordt de situationele context van woorden bepaald aan de
band van geassocieerde images. Dit impliceert dat een verbeeldende informatieverwer-
kingde denotatieve betekenis van woorden bepaalt. Deze relatie tussen taal en imagery
werd ook aangetoond in een studie van Bugelski (1977). Wanneer we dit gegeven com-

257



bineren met de stelling dat images sensorische representaties zijn, die gebruikt kunnen
worden in logische processen dan geldt de volgende redenering: In een verbaal denk-
proces (dat bestaat uit woorden) worden images opgeroepen indien bet individu de aan-
dacbt ricbt op de situationele context van woorden. In dit geval zal bet individu intern
zoeken (dus in bet gebeugen) naar perceptuele of sensoriscbe informatie. Indien dit
soort stimuli co-gnitief gerepresenteerd worden, dan ervaart bet individu geconditio-
neerde sensorische responsen, oftewel images. Deze opgeroepen beelden functioneren
op bun beurt weer als stimuli die relevante woorden of nieuwe beelden oproepen, etc.
Dergelijke images bebben veelal een visueel karakter. Echter de interne sensoriscbe
informatie kan ook betrekking bebben op andere zintuigelijk gewaarwordingen, zoals
bijvoorbeeld bet oproepen van geuren of geluiden. Ter verduidelijking een praktiscb
voorbeeld:

Voorbeeld 9: woorden en beelden

Plutchik (1984) stelt dat images op de verschillende manieren in relatie staan met emo-
ties, te weten: --

Images kunnen emotionele toestanden intensiveren.
— Images kunnen de intensiteit van emoties reduceren of vertrouwd maken.
— Images kunnen een individu soms helpen om een situatie te bebeersen.
— Images reflecteren emotionele toestanden.
— Images zijn ~n onderdeel van de ‘mental maps’ die mensen maken van de omge-
ving teneinde zich beter te kunnen aanpassen.

— Images kunnen worden beschouwd als een onderdeel van de cognitieve ontwikke-
ling van een persoon.

Met name de eerste relatie tussen images eh emoties is relevant voor de thematiek van
dit artikel. Beelden kunnen emoties intensiveren. Anders gez~gd, door te dagdromen en
allerlei mentale beelden te verwerken over bet ciland Hawaii kunnen bepaalde emoties
worden versterkt. Men raakt als bet ware in een vakantiestemming.

Dc netwerk-theorie: proposities ~n enioties.
Maar boe valt bet voorgaande met Lang’s theorie te rijmen? Binnen dit kader is een
veronderstelling van Anderson en Bower (1973) relevant. Zij stellen dat images kunnen
functioneren als ‘opstap~e’ naar andere en meer uitgebreide cognitieve mecbanismen,

lemand hoort via een radio-reclame dat er zeer goedkope cbarter vlucbten zijn
naar bet eiland Hawaii. Om de denotaii&ve betekenis vansbet woorJ ‘1-lawaii’ te
acbterbalen tracbt de persoon uit z’n gebeugen (i.c. schemata over eilanden) heel-
dend op te roepen die bij dit wotird passen. Doorgaans dioet men clii onbewust,
maar men kan natuurlijk ook met opzet gaan fantaseren over bepaalde onderwer-
pen: De persdon in kwestie kan bijvoorbeeld images oproepen van ‘een pareiwit
strand met bet geruis van de branding’. Dergelijke images kunnen op bun beurt
weer nieuwe woorden oproepen, zoals ‘een tropiscb paradijs’. Met als gevolg dat
de inforniati~verwerking steeds concreter wordt omdat woorden geassocieerd
worden met beelden en viceversa. Het woord ‘Hawaii’ krijgt een concrete bete-
kenis voor de persoon, al naar gelang de gedacbten eraan!
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te weten ‘proposities’ (zie ook Bugelski, 1977). Met andere woorden, images zijn sti-
muli voor logiscbe verbanden tussen verbale begrippen. In de emotie-theorie van Lang
(1979) kan men images derbalve bescbouwen als sensoriscbe informatie die bet emo-
tionele netwerk activeren. Dit netwerk bestaat uit stimulus en response-proposities (zie
§ 7.1). In dit verband is bet relevant om een belangrijk facet van de netwerk-theorie toe
te licbten: Proposities zijn logiscbe of associatieve vebindingen tussen begrippen. De
betekenis van begrippen wordt niet gespecificeerd door 14oorden, maar bet zijn allerlei
associaties die de betekenis bepalen. Deze associaties komen tot stand doordat er in bet
cognitieve-netwerlc abstracte ‘nodes’ gekoppeld zijn aan andere ‘nodes’. Vrij vertaald
zijn dit de ‘knooppunten’ in bet netwerk (zie Bower 1981). Binnen dit kader kunnen
specifieke ‘emoties’ en ‘gedragssituaties’ worden opgevat als begrippen die betekenis
krijgen via bet zojuist bescbreven associatief netwerk. Zo zijn ‘plezier’ en ‘vakantie’
begrippen waarvan de betekenis niet noodzakelijk bepaald wordt door woorden, maar
door de onderlinge associaties die door knooppunten tot stand worden gebracbt.

De emotionele betekenis van woorden:
Er is reeds gesteld dat woorden naast een denotatieve betekenis ook een connotatieve
betekenis bebben. Osgood (1953) constateerde dat de connotatieve (inhoudelijke) bete-
kenis van woorden voornamelijk een emotionele lading hebben voor bet individu. Zo
kan bet woord ‘vakantie’ bijvoorbeeld geassocieerd worden met bet begrip ‘plezier’ en
een ‘wereldreis’ met ‘avontuur’. Vanuit dit oogpunt is bet plausibel om te veronderstel-
len dat de emotionele betekenis van verbale begrippen tc.eneemt indien deze informatie
via verbeeldingsprocessen wordt verwerkt. Ter verduidelijking van deze redenering bet
volgende voorbeeld: Het begrip ‘wereidreis’ beeft voor een individu waarscbijnlijk een
sterkere emotionele betekenis wanneer er over dit begrip relevante beelden worden
opgeroepen in de fantasie. Op deze wijze verwerkt bet individu concrete emotionele
stimuli die via bet mechanisme van Lang (1984) een emotionele respons veroorzaken.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat volgens Lang’s theorie in principe elke soort
informatie (i.c. woorden of beelden) de potentie heeft om emoties op te wekken. In
deze paragraaf is ecbter geopperd dat emoties worden versterkt indien er ‘images’ wor-
den verwerkt. Dit zal met name gebeuren indien mensen de aandacbt ricbten op de
denotatieve betekenis van woorden. In feite betekent dit dat bet individu zich daadwer-
kelijk moeten verplaatsen (inleven) in een situatie.

7.4 Hypothesen en onderzoeksvragen

Uit de biervoor bescbreven tbeoretiscbe compilatie kunnen twee basis bypotbesen wor-
den afgeleid. Bovendien kunnen hieraan diverse onderzoeksvragen worden gekoppeld
die relevant zijn voor reclame en communicatiedoeleinden.

H 1. Als een individu zowel stimulus als respons infonnatie verwerkt, dan zal dit een
emotionele reactie te weeg brengen die sterker is dan wanneer bet individu alleen
stimulus informatie verwerkt.

H2. Discursieve (verbale) informatieverwerking veroorzaakt een zwakkere emotionele
reactie bij bet individu dan verbeeldende informatieverwerking (imagery proces-
sing).
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Deze tweede bypotbese zal worden genuanceerd teneinde tegemoet te komen aan con-
crete onderzoeksituaties. Onderzoekers moeten zicb namelijk realiseren dat denkpro-
cessen of gedachten uit twee soorten informatie bestaan, te weten: taal en imagery.
Hierbij bestaat taal uit verbale codes oftewel woorden, terwUl imagery bestaat uit sen-
soriscbe beelden c.q. images. Hoewel bet normale denkproces hoofdzakelijk verbaal is,
bevat bet vele woorden die images oproepen (zie § 6.3). Strikt empiriscb gezien kan
men dus eigenlijk zelden spreken van een zuiver discursieve- of verbeeldende
informatieverwerking. Daarom is bet volgens mij beter om-de twee vormen van infor-
matieverwerking realistiscber te definie&en: Er is sprake van verbeeldende informatie-
verwerking indien gedachten veel images bevatten c.q oproepen. Discufsieve informa-
tieveris’erking be vat daarentegen relatiefweinig images. —

Beide bypotbesen kunnen een basis vormen voor diverse onderzoeksvragen (zie o.a.§
7.2). Er zal bier worden volstaan met een voorbeeld ten aanzien van de tweede bypo-
these (H2): Indien individuen verbale stimulus- en respons-informatie verwerken, door
te luisteren naar radio advertenties: Wat is dan bet effect van de wijze van informatie-
verwerking op de volgende afbankelijke variabelen:

— de subjectieve emotionele beleving van de reclame:
— de affectieve beoordeling van de reclame;
— de gedragsintenties van bet individu jegens bet promotie onderwerp.
— bet moment van beboeftebevredigingl5. - -

Dezelfde onder~oeksvragen kunnen bestudeerd worden indien proefpersonen visuele
stimulus en respons-informatie verwerken, bijvoorbeeld wanneer ze foto’s of dia’s
bekijken. Het spreekt voor zich dat dit soort situaties complexer worden door zowel
verbale als visuele informatie aan proefpersonen te presenteren, bijvoorbeeld via televi-
siespotjes. Hierbij is bet natuurlijk mogelijk om ook HI in een experiment op de proef
te stellen.

8. EEN MENTAL IMAGERY PROCESSING MODEL.

In dit artikel bebben we ons eigenlijk afgevraagd hoe bet individu informatie verwerkt
en onder welke condities bet individu ge~motioneerd raakt door informatie. Hoewel
deze problematiek zeer complex is, kunnen verscbillende theoretiscbe inzicbten
gecombineerd worden. In dit verband wordt als conclusie eenMental-Image;y-Proces-
sing model bescbreven’6. Dit zogenaamde MIP-model bevat twee systemen van infor-
matieverwerking en een emotie-systeem; zie respectievelijk § 8.1 en § 8.2.

8.1 Twee systemen van informatieverwerking

De externe informatie die mensen dagelijks verwerken bestaat overwegend uit woorden
en beelden. Gebaseerd op de dual-coding theorie van Paivio (1986) wordt in bet MIP-
model verondersteld dat individuen via tvt’ee representatie-systemen informatie verwer-
ken.

(I) Via bet ‘verbale’ cognitieve representatie-systeem; bet individu verwerkt dan over-
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wegend taalachtige informatie. We noemen dit discursieve informatieverwerking
(zie § 7.4).

(2) Via bet ‘visuele’ cognitieve representatie-systeem; de persoon verwerkt dan over-
wegend ‘images’. We noemen dit verbeeldende inforrnatieverwerking (zie § 7.4).

Aangezien mensen over een uitgebreid ‘word-image’ repertoire beschikken zal er zel-
den sprake zijn van een zuivere scheiding van beide verwerkingskanalen. Immers,
woorden roepen beelden op en vice versa. Rekening houdend met deze realiteit onder-
scbeidt bet MIP-model twee informatieverv~’erkingsprocessen:

(1) een nucbtere informatieverwerking.
(2) een betrokken informatieverwerking.

Let wel, beide processen kunnen optreden ongeacht of er nu externe visuele of verbale
informatie wordt verwerkt:

Ad 1) In bet eerste geval is er sprake van een mm of meerafstandelijk cognitief proces,
bet individu verwerkt dan louter de visuele en/of verbale informatie, maar voelt zich er
niet ecbt bij betrokken (zie § 4.2 felt-involvement).
Ad 2) In bet tweede geval fantaseert bet individu op eeri consumptieve wijze over de
informatie. Er is dan sprake van een verbeeldende informatieverwerking. Maar, inprin-
cipe is bet ook mogelijk dat men op een uitgebreide verbale wijze allerlei consumptieve
aspecten evalueert.

Volgens bet MIP-model zit bet cruciale verschil hierin dat bet individu zich bij een
‘betrokken informatieverwerking’ levendig verplaatst in de reclameboodscbap en wel
zodanig dat er verbindingen worden gelegd met persoonlijke ervaringen. Men put als
bet ware informatie op uit bet (emotie) geheugen. Ben dergelijke verplaatsing in
gedragssituaties kan worden aangeduid met bet begrip ‘enactive-imagery processing’.
Men stelt zich iets voor, maar dit boeft niet per se met sensoriscbe gewaarwordingen
gepaard te gaan. In de ‘nucbtere informatieverwerking’ is er daarentegen geen sprake
van enactive-imagery processing’.

8.2 Een emotie-systeem

De boofdcondities die bepalen of een individu (ten gevolge van informatieverwerking)
emotionele reacties ervaart zijn als volgt:
In bet MIP-model is een mechanisme opgenomen dat gebaseerd is op de emotie-theorie
van Lang (1984). Volgens deze cognitieve theorie worden emoties veroorzaakt door
verwerking van emotionele-informatie. Dit impliceert dat er in bet menselijk gebeugen
informatie is opgeslagen over emotionele gebeurtenissen (bijvoorbeeld vakantiebeleve-
nissen). Hierdoor is bet mogelijk dat mensen bun emoties opnieuw beleven wanneer ze
er spontaan berinneringen over ophalen. Het is ook mogelijk dat bet individu ge~motio-
neerd raakt door verwerking van exteme informatie (zoals bijvoorbeeld; reisgidsen,
advertenties e.d.). Welnu, bet opwekken van gevoelens en andere emotionele reacties
vindt plaats wanneer de concreet verwerkte informatie aansluit op de meer abstract
gecodeerde informatie in bet (emotie) gebeugen’7. Volgens Lang’s theorie worden de
emotionele reacties bierbij veroorzaakt door een specifiek mechanisme. Hierover kan
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beknopt bet volgende worden gezegd. Er worden twee so~rten van informatie onder-
scheiden die mensen kunnen verwerken:

(I) Stimulus-informatie: Ben voorbeeld van stimulus-inforinatieverwerking is; bet mdi-
vidu ziet, leest en/of boort dat toeristen een strandwandeling maken.

(2) Respons-informatie: Ben vporbeeld van respons-informdtieverwerking is; bet mdi-
vidu ziet, leest en/of boort dat deze badgasten plezierbebben (dit plezier is een
emotionde~eactie op de specifieke situatie).

Lang’s emotie-theorie stelt dat emotionele reacties worden opgewekt via ‘respons-pro-
posities’ die in bet emotionele gebeugen van bet individu zijn opgeslagen. Deze
respons-proposities’ kunnen direct wor&eii geactiveerd doordat bet individu (externe)
respons-informdtie verwefkt, die op de infdrrnatie in bet gebeugen aansluit. Het emotic-
mechanisme werktbijvoorbeeld als volgt:

Voorbeeld 10: emotie-mechanisme

In dit proces kunnen de cruciale ‘respons-proposities’ ook indirect worden geactiveerd.
En wel doordat bet individu (externe) stimulus-informatie verwerkt. De cognitieve
representatie van deze informatie kan emoties te weeg brengen indien zij aansluit op de
stimulus-proposities’ in bet geheugen. Dit valt als volgt te verklaren. Omdat ‘stimulus-
proposities’ via conditionerings- enassociittieprocessen gekoppeld kuitnen zijn aan de
‘respons-proposities’ worden via een Stimulus-Respons mechanisme (indirect) emoties
opgewekt.
Analoog aan Lang’s einotie-tbeorie voorspelt bet MIP-model wanneer iemand bet
meest ge~niotioneecd raakt door informatie. De algemene hypothese luidt als volgt: De
kans dat een communicatieboodschap emotionele reacties veroorzaakt is bet grootst
indien bet individu zowel stimulus als respons-informatie verwerkt~Het MIP-model
veronderstelt bierbij dat de emotionele reacties bet incest intens zijn indien de persoon
over de informatie fantaseert, en zichzelf verplaatst in de gedragssituatie. De cruciale
activatie van bet emotie-geheugen wordt bierdoor waarscbijnlijker.

Als de emotionele reactie positief is, dan zal dit naar verwacbting een stimulerend
effect bebben op de gedragsintenties (zie § 3.3 en 5.3) van het individu jegens de
gepresenteerde informatie. Wat de effectiviteit van een recThmeboodscl~ap betreft is de
volgende situatie ideaal: Ben potenti~1e toerist leest een advertentie waarop een zonnig
strand wordt afgebeeld en beschreven. De persoon verplaatst zich in de situatie door er
over te fatitaseren en raakt bierdoor gemotiveerd. Vervolgens worden er plannen

— Een persoon ziet op een foto lachende mensen;
— Deze concrete respons-informatie wordt mentaal gerepresenteerd;
— Indien de verwerkte respons-infornidlie aansluit op de abstracte ‘respons-pro-

posities’ in bet gebeugen (d.w.z. men berkent als bet ware de gevoelens), dan
wordt bet emotie-mechanisme geactiveerd;

— Vervolgens treedt er een emotionele reactie op: De persoon gaat glimlachen en
voelt zicb plezierig bij bet zien van de foto.
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gemaakt om naar bet strand te gaan. Hiermee wordt gesuggereerd dat door bet presen-
teren van aantrekkelijke stimulus en respons-informatie emoties kunnen worden opge-
wekt die bet individu aansporen om daadwerkelijk op vakantie te gaan. Deze reactie is
bet meest waarscbijnlijk indien de informatie tot de verbeelding spreekt. Binnen deze
context fungeert bet MIP-model als een kader dat gehanteerd kan worden bij empirisch
onderzoek naar bet effect van bedonistische reclame.

9. CONCLUSIE

Omwille van bet overzicht zal dit artikel worden afgerond met een aantal stellingen die
gebaseerd zijn op de uitgebreide literatuurstudie. Het is de bedoeling dat deze stellin-
gen door (markt)onderzoekers gebanteerd kunnen worden indien ze geYnteresseerd zijn
in bet thema ‘Hedonistiscbe consumptie: Informatieverwerking, emotie en gedrag”.
Hoewel bet accent in dit artikel gelegd is op effectiviteitsonderzoek van reclame, kan
de inboud in principe ook van pas komen in algemeen onderzoek naar bedonistische
consumptie.

9.1 Stellingen

De nu volgende stellingen zijn niet limitatief en worden voor bet gemak in chronologi-
scbe volgorde opgesomd:

1. Hedonistiscbe motieven spelen een belangrijke rol bij de consumptie van vrijetijds-
produkten (zie § 2).

2. Verstand en gevoel vervullen complementaire rollen in consuinentengedrag (zie §
2.2).

3. Omdat bet ‘emotie’ concept zeer complex is, valt er veel voor te zeggen om niet
alleen de cognitieve aspecten ervan te bestuderen (zie § 3.1).

4. Hedonistische genoegens en verlangens zijn emoties met een motivationeel karak-
ter, ze ontstaan voomamelijk door exteme sitmuli of gedacbten daaraan (zie § 3.2;
en voorbeeld 11)

5. Het opwekken van positieve emoties (via reclame) zal de actiebereidheid van con-
sumenten versterken (zie § 3.3).

6. Het begrip ‘belang’ is een essentiele determinant met betrekking tot de intensiteit
van emoties (zie § 3.4).

7. De ‘pleasure’ dimensie in bet involvement-profiel van consumenten is een relevan-
te variabele in onderzoek naar bedonistiscb gedrag (zie § 4.1).

8. Ret niveau van felt-involvement correleert met de intensiteit van emoties (zie §
4.2).
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9. Er bestaat een opmerkelijke overeenkomst tussen de ‘felt-involvement’ determi-
nant ISPR en de ‘sterkte van belangen’. Hetzelfde geldt voor de ‘felt-involvement’
determinant SSPR en de ‘retevantie van belangen’ (zie § 4.2).

10. Voor de effectiviteit van reclame is bet relevant om de verscbillende functies van
emoties te bestuderen (zie § 5.3).

11. Emoties in reclame kunnen verlangens opwekken en hedonistiscb gedrag activeren
(zie § 5.3).

12. Verbeeldingsprocessen spelen een belangrijke rol in de actiebereidheid van consu-
menten (zie § 6.1; en voorbeeld 11)

13. In principe kunnen consumptieve aspecten van produkten ook ge~va1ueerd worden
via discu7rsieve informatieverwerking (zie § 6.2).

14. Volgens de dual-coding theorie vindt de verwerking van exteme vis7uele en verbale
informatie plaats via twee analoge verwerkingskanalen. Dit impliceert ecbter niet
dat beide typen informatie op een strikt gescbeiden wijze cognitief gerepresenteerd
worden (zie § 6.3).

15. Stimuli hebben een motivationele functie indien ze op een consumptieve wijze
cognitief worden gerepresenteerd. Voorde persoon in kwestie is bet dan ‘emotio-
nele’ informatie (zie § 7.2).

16. Stimuli bebben een informationele functie indien ze op een niet-consumptieve wij-
ze cognitief worden gerepresenteerd. Voor de persoon in kwestie is bet dan
‘gevoelloze’ informatie (zie § 7.2).

17. Mensen roepen bij woorden beelden (images) op indien ze de aandacbt ricbten op
de denotatieve betekenis van die woorden (zie § 7.3).

18. Images zijn geconditioneerde sensoriscbe responsen en bebben de eigenscbap dat
ze emoties kunnen intensiveren (zie § 7.3).

19. De emotie tljeorie van Lang lijkt goed toepasbaar in reclame (zie § 7.3).

20. Het fenomeen dat mensen bun beboeftebevrediging uitstellen is een uitdaging voor
reclame-makers (zie § 7.4; en voorbeeld 11).

21. Het begrip ‘enactive-imagery’ kan worden toegepast om een onderscbeid te maken
tussen een nuchtere- en een betrokken wijze van informatieverwerking. Dit is wel
zo praktiscb omdat discursieve en verbeeldende informatieverwerking empiriscb
gezien lastig te scheiden zijn (zie§ 8.1).

264



Voorbeeld 11: bedonistiscbe reclame

9.2 Nawoord

Afgezien van bet feit dat bet wetenschappelijk interessant is om kennis te verwerven
overemoties en cognitief psychologisch gedrag, rest me ter verantwoording nog te zeg-
gen waartoe dit alles dient. Het antwoord bierop kan, zoals gebruikelijk bij onderzoe-
kers, in een vraag worden gegoten: Hoe kan een marketingorganisatie consumenten sti-
muleren om bun beboeften te bevredigen met de prcdukten die deze organisatie
aanbiedt? En dan wel zodanig dat beide partijen er beter van worden! Tot slot een citaat
dat inspirerend kan werken bij onderzoek naar reclame effectiviteit:

‘Diepe meditatie heefi mij tot inzicht gebracht, dot iedereen behoefle heeft aan
lucht. Maar komaan, ik zal u een monster geven, dan kunt u de markt onderzoe-
ken. Geloofme, het resultaat zal u meevallen!”

Marten Toonder (1977; p. 25)

NOTEN

I. Voor een toepassing van her ‘leisureexperience’ concept in reclame zie Goossens (1991).
2. Zie het ‘open-sysreem adaptatie model’ van Hettema (1989). In dit model is bet emotie-systeem een

intermediair tussen het cognirieve- en bet sensorimotor-systeem. In dit verband hebben emoties een regu-
lerende en controlerende functie (zie pag. 215).

3. Over modem consumentengedrag verschijnen anikelen met titels zoals: ‘mondialisering en culturele
identieteit’ en ‘posrmodemeconsumptie’. Voor literatuur wordt verwezen naar Mommaas (1991) en Van
Raaij (1992).

4. Voor een overzicbtsartikel van bet leefatijlconcept in vrijetijdsonderzoek wordt verwezen naar Goossens
(199 Ia).

5. In de Joumal of’ Leisure Research is ontangs cen anikel gepubliceerd dat de relevantie van stemmingen
en emoties in vrijerijdsgedrag benadrukt; zie Hull (1990)

6. Deze benadering van bet begrip emoties valt onder de zogenaamde cognitieve emotie theorie~n, waarbij
bet begrip ‘appraisal’ een essentiHe rot speelt (zieo.a. Frijda, 1986: Hettema 1989: p. 214).

7. Er zal bier worden volstaan met bet noemen van enkele belangrijke bronnen, en wel Aaker, Stayman en
hagerty (1986); Batra (1986); Holbrook (1986); Holbrook & O’Sbaugbnessy (1984); Mitebell (1986);
Cafferata & Tybout (1989); en Rossiter & Percy (1991).

8. Voor een toepassing van deze stelling in de toerisriscbe sector zie Coossens (1992; 1992a).

ad 4: Deze stelling kan gefilustreerd worden met de volgende KLM -advertentie-
tekst: ‘Wat verlang ik naar een beetje fado en vinho verde.’ ‘Dan gaan we toch
een paar dagen naar Lissabon?’

ad 12: De volgende advertentie-tekst voor een strandvakantie van Holland Inter-
national speelt hierop in: ‘Dwalen uw gedachten ook steeds vaker af?’ (deze tekst
staat overeen foto van een tropisch strand afgedrnkt).

ad 20: In dit verband is Coca-Cola’s slogan: ‘You can’tbeat the feeling!’ illustra-
tief. Vrij vertaald wordt de consument via deze slagzin ingeprent dat het gevoel
(= de verleiding) van deze frisdrank niet te weerstaan rs.
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9. Van Veldboven (1992) gaf op 27 maart 3.1. een afscheidscollege met bet thema: ~Overde Werking van
Economische Stimuli’. Hij pleitte er onder andere voor om in concrete consumenten situaties complexe
stimulus functies te bestuderen. De tekst van bet afscbeidscollege is elders in dit Jaarboek opgenomen als
artikel.

10. Het empirisch onderzoek naar de effecten van het verwerken van woorden en beelden heeft zich met
name geconcentreerd op de herinnering van deze informatie (zie Mactnnis en Price, 1987). Over de
effecten op cinottonele redeTics is relatief weinig bekend.

II. In Lang’s theorte wordt nog een derde eategorie yan proposities onderscbeiden, te weten de zogenaamde
‘meaning p}tpdsitions’. Ditbegrip beeft berrekking tot de betekenis van begrippen. Zo is bijvoorbeeld
een spectaculaire ski-afdaling in een James Bond film voor de ene persoon een zeer enerverende aange-
legenbeid, terwijl iemand anders er vrij lakoniek onder btijft. Dc me ning-propos es bepalen dus of
mensen ‘gevoelig’ zijn voot specifieke enderwerpen. Vanwege dit zeer subjectieve karakter zijn deze
propositiesm.i:voor reclamedoeleinden minder relevant.Dergelijke ‘meaning propnsities~ zijn niet mak-
ketijk te beYnvloeden, omdat ze via een cognitief ontwikkelingsproces Ontstaan zijn.

12. Lang geeft niet duidelijk aan waarom alleen de respons-proposities recbtstreeks met bet emotie.systeem
verbonden zijn. In feite neemt bij aan dat respons-proposities ~dubbel-gecodeerd’zijn, d.w.z. zij repre-
senteren op een semantische manier wijzede emotionete responsen en activeren bet emotie-systeem.
Logiscberwijs is deze directe koppeting met bet ernotie-systeem tot stand gekomen via associatie en con-
ditioneringsproTiessen. Ecbter, waarom stimulus-jiroposities niet op eeh dergelijke wijze ‘dubbel-geco-
deerd’ zijn blijft onduidelijk (zie o.a. Dekker, 1988, p. 45).

13. Dekker en Everaerd (1988) veronderstellen bierbi] dat bet verwerken van externe informarie, die cor-
respondeerd met de proposities in bet associatieffletwerk, leidt tot bet activeren van deze proposities. Dc
proposities worden tevens geactiveerd indien de persoon zich dit soort informatie voorstelt (dus muter
interne informafieverwerking).

14. In een overzicbtsartikel van Poiesz (1989a) bebben images voomamelijk een statbche en cognitieve
betekenis. Terviijl in bet ondirhavige anikel images wordenopgevat als een dynamiseb proces van sen-
sorisebe gewaanvordingen.

15. Het meten van uitstel van bebueftebevrediging (als atbankelijke variabele) is een lastige aangelegenbeid.
Misebel en de zijnen bebben ziels wat dit betreft beperkt tot onderzoekbij zeer jong~kinderen. In feite
bestudeerden zij bet vermogen tot ~self.control’.Het is duidelijk dat ditz construct sterk beinvloed wordt
door de leeftijd van proefpersonen. De problematiek rondom bet thema ‘Delay of Gratification’ is op
fundamenteel niveau besprokendoor Funder& Harris (1986) en Kihlstrom (1986).

16. De zogenaanide MIP-model wordt elders in een figuur afgebeeld en uitvoeriger besebreven; zie Coos-
sens (1990).

17. In de literatuuFworden belangrijke factoren onderkend die bepalen of informatie tiberbaupt verwerkt
wordt. Deze factoren zijn na. de motivatie, de eapaciteit, en de gelegenbeid; zie bet mgenaamde triade-
model van Poiesz (1989). Een recent artiket vanMactnnis,Moorman &Jaworski (1991) geeft een uitste-
kend overzicht van deze thematiek.
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