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In dit hoofdstuk wordt een overzicht geboden van de achtergronden, theoretisehe en praktische
uitgangspunten, en mogelijke implicaties van hetTriade-model, een psychologisch model dat tot
doel heeftde verwerkingvan reclameboodschappen te verkiaren. Aangegeven zal worden wat de
huidige status is van het model en wat de mogelijke implicaties zijn voor reclame-onderzoek.
Met nadruk wordtgesteld dathetTriade-model een model in orttwikkeling is. Dit houdt in dat in
dit hoofdstuk meer aandacht wordt besteed aan de theoretische en meta-theoretische uitgangs-
punten dan dat verslag kan worden gedaan van uitgebreide empirisehe tests ter validatie van het
model. Niettemin wordt later in het hoofdstuk getracht aan te geven op welke wijze de voorge-
stelde benadering bruikbaar zou kunnen zijn in de praktijk.

1. INLEIDING

Voordat overgegaan kan worden tot de bescbrijving van de theorie is bet noodzakelijk
eerst aan te geven wat de bedoelde plaats van deze theoiie is in marktonderzoek. Ten
behoeve hiervan zal gestart worden met eenkorte duiding van marktonderzoek. (Oven-
gens wordt het begnip ‘marktonderzoek’ bier gemakshalve gebruikt als verkorte versie
van het begnip ‘markt- en marketingonderzoek’).
Marktonderzoek is globaal te typeren aan de hand van de combinatie van twee dimen-
sies: het niveau van aggregatie en de functie van de analyse. De eerste dimensie, bet
niveau van aggregatie, heeft betrekking op de omvang van de analyse-eenheid. Ean
marktaandeel, bijvoorbeeld, is een analyse-eenheid op een hoog niveau van aggregatie;
een koop-actvan een individuele consument is een analyse-eenheid op een laag niveau
van aggregatie. In principe is het mogelijk om gegevens die betrekking bebben op een
laag niveau van aggregatie te cumuleren tot een gegeven van een hoger niveau van
aggregatie. Individuele koop-acts kunnen worden ‘opgeteld’ ten vaststelling van de
omvang van een manktaandeel. Andersom is bet lastiger: op grond van de vaststelling
van een marktaandeel kan niet worden vastgesteld hoe koopgedragingen van individu-
ele consumenten aan dit marktaandeel hebben bijgedragen. Een stijging van een markt-
aandeel van vijf procent kan inhouden dat bet nantal kopers met dit percentage is toege-
nomen, maarkan ook betekenen dat betzelfde aantal kopers meer beeftgekocbt.
De tweede dimensie betneft de functie van marktonderzoek: de bescbrijving of registra-
tie versus de voonspelling van marktverscbijnselen. In bet eerste geval vindt de analyse
plaats nadat de gebeuntenis, de maatregel, of bet venscbijnsel zich beeft voongedaan; in
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het laatste geval tracbten we vooraf in te schatten in welke omvang c.q. met welk effect
het zich aan ons zal presentencn.

Als we even voorbijgaan aan gradaties die zicb tussen de extremen op de beide dimen-
sies kunnen voonidoen, dan levent de combinatie van deze dimensies een matrix op van
vier cellen (zic figuur 1).

Analysemornent
t.o.v. maatregel

tijdens/
acbteraf

voonaf

boog 1 2

Nii’eau van
aggregatie -

laag 3 4

Figuur I. Matrix typering marktonderzoek.

Gel 1 betreft de bescbnijving van verschijnselen op geaggregeend niveau nadat deze
venscbijnselen zich bebben voongedaan, bijyoorbeeld het volgen van marktontwikkelin-
gen via negistratie van het aantal verkochte product-eenbeden. Het voorspellen van
deze ontwikkelingen is manktonderzoek dat thuisboont in cel 2: Op grond van parame-
ters die gebaseerd zijn op gekwantificeerde ervaringen uit bet venleden kunnen, bij-
voonbeeld met bebuip van negnessies, voorspellingen worden gedaan ten aanzien van
toekornstige marktontwikkelingen. Cel 3 betneft de registratie, achtenaf, van het gednag
van ecnbeden op een Iaag niveau van aggregatie: bijvoorbeeld bet inventaniseren van
consumentenreacties (tevredenheid), of bet vaststellen van de frequentie van berha-
lingsaankopen. In cel 4, tenslotte, gaat het om ondenzoek dat zich nicht op de voorspel-
ling van bet gedrag van individuele pensonen. De vraag nicbt zicb bier niet primair op.
bijvoorbeeld, de mate van consumententevredenheid, maan op de factonen die de
variantie in tevnedenheid kunnen venklaren.

Voon onderzoek met betrekking tot het effect en de effectiviteit van elk den marketing-
instrumenten kan een dergelijke matrix wonden opgesteld. Dit hoofdstuk zal zich
bepenken tot het instrument communicatie, en wel in bet bijzonder het instrument recla-
me.
De vnaag is dan wat de potenti~le bijdnage is van de verscbillende soorten reclame-
ondenzoek zoals die geplaatst kunnen wonden in de vier cellen. Het is evident dat aan
elk van deze soonten ondenzoek voon- en nadelen zijn verhonden. Deze zullen bier in
algemene zin wonden bescbneven.
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Het voordeel van gegevens uit cel 1 (marktaandeel-fluctuaties, bijvoonbeeld) boven die
van andere cellen is de banteenbaanbeid en duidelijkheid, de vergelijkbaarbeid oven tijd/
met andene aanbiedens, en de nelatief lage ondenzoekskosten. Het nadeel is gelegen in
de royaal bemeten ruimte voon persoonlijke interpretatie van de verkregen resultaten.
Zo kan een tegenvallende communicatiecampagne bijvoorbeeld toegeschreven worden
aan de eigenscbappen van de campagne, aan de economiscbe situatie, of aan de activi-
teiten van de concuffent, al naan gelang de subjectieve impressies en de persoonlijke
belangen van de beoondelaar. Een andere beperking is gelegen in bet feit dat feedback
bescbikbaar komt nadat de activiteit beeft plaatsgevonden en bet (communicatie)bud-
get is besteed; correctie of bijstelling is niet meenmogelijk.
In een rustige marktsituatie met een geninge concurnentiedruk boeft dit geen probleem
te zijn en is het wellicbt voldoende peniodiek post-hoc na te gaan of de genegistreerde
ontwikkelingen afwijken van de verwacbte ontwikkelingen. In een dynamiscbe mankt
met een hoge concurrenentiedruk is een dengelijke benadening ecbter niskant, en is een
aanvulling met onderzoeken uit de andere cellen noodzakelijk.
Analyses op gedesaggregeerd niveau bebben als bepenking dat ze relatief duur zijn, en
dat zich op dit niveau eender conceptuele en operationele problemen voordoen. Op
gedesaggregeerd niveau kan wonden gewenkt met psycbologiscbe vaniabelen als attitu-
de, beninnening, en tevredenheid. Deze vaniabelen zijn vaak lastigen eenduidig concep-
tueel en operationeel te defini&en dan variabelen op meen geaggregeerd niveau. Hier
staat tegenover dat psycbologiscbe vaniabelen meen inzicbt bieden in bet waarom van
consumentengedrag.

Hoewel elk van de vier globale typen analyses een duidelijke eigen functie heeft wordt
bier gesteld dat een onevenredig stenke voorkeur bestaat voor de analyses die geplaatst
kunnen wonden in cel 1, en dat de analyses van de andere cellen relatief ondenbelicht
blijven ondanks bun functie voor de kwaliteit van marketing- en communicatiebeslis-
singen. Bovendien bestaat de indnuk dat aan de analyses van cel I verklaringen wonden
toegekend die in feite alleen via ondenzoek in de cellen 3 en 4 kunnen wonden acbter-
baald. Met andene woorden: bet nisico bestaat dat de resultaten van cel 1 worden gefn-
terpreteerd op grond van de assumpties die bestaan ten aanzien van consumentenneac-
ties, boewel deze reacties op zicb niet wonden getoetst. Met name ten aanzien van
communicatie is bet anticiperen op de neacties van mdividuele consumenten in de doe]-
groep van groot belang en is bet louter acbtenaf vaststellen van bet effect op geaggre-
geerd niveau onvoldoende. Dit is toe te licbten aan de hand van de volgende punten:

— Gel 1 analyses geven slecbts bet effect van de combinatie van de venschillende
marktverscbijnselen en maatnegelen ween. De specifieke bijdrage van neclame kan
bier niet uit afgeleid wonden;

— Op grond van analyses in cel I kan geen venklaiingwonden geboden voor scbijnbaar
inconsistente verschijnselen ten aanzien van twee basis-aspecten van neclame: de
kwantiteit en de kwaliteit van de gepresenteerde infonmatie.
Kwantiteit: Het lijkt redelijk te verondenstellen dat meen reclame effectieven is dan
minden reclame. Ecbten, met een toenemende boeveelbeid neclame oven betzelfde
menk kan effectiviteit een asymptoot beneiken of zelfs een knitiscbe drempel ovenstij-
gen met irnitatie als resultaat (wear-out; zie voon een behandeling van dit thema bij-
voonbeeld Pieters en Van Raaij, 1992). Meer neclame kan dus minder infonmatie-
overdnacbt betekenen.
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Kwaliteit: Een redelijke assii-mptie lijkt dat creatief of estbetisch supenieure bood-
schappen effectiever zijn dan niet-creatieve altematieve boodscbappen. Ecbter, juist
bet creatieve aspect van een boodscbap kan de ontvangen afleiden van de essentie
van de boodscbap zoals bedoeld door de adventeerden (zie bijvoorbeeld Edell en
Staelin, 1983);

— Dc vaak onduidelijke status van reclame geeft aanleidin& tot intnigerende en scbijn-
baar inconsistente reclame(budget-)beslissingen (zie bijvoorbeeld Rossiter cn Percy,
1987; p. 62 e.v.). Sommmige adventeerdens zien reclame als een kostenpost; andere
zien bet als cen investering. Venwacbt mag worden dat de eersten bun reclamebud-
getten reduceren in een peniode van economiscbe terugval, tenwijl de laatsten eerder
anti-cyclisch zullen budgettenen.

Deze verschillen in benadering van reclame kunnen gezien wonden als signalen dat een
werkclijk inzicbt in de werking van reclame ontbreekt. Veel reclamebeslissingen lijkcn
te worden genomen louter op basis van vermoedens en assu7mpties ten aanzien van de
manien waarop consumenten met reclame omgaan. Zoals cender gesteld zijn deze
assumpties afge]eid uit de consumentenreacties zoals die, geaggnegeeei-d en post hoc,
naar voren komen in ccl 1 analyses en lijken niet gebaseerd op of gerelativeend door
analyses op gedesaggregeerd niveau; In dit verband is bet venrassend te moeten consta-
teren dat tocb cen betrckkelijk geiinge terugboudendbeid bestaat onden adventeerders
en bureaus bij bet geven van acbteraf-verklaningen van bet effect van een bepaalde
campagne. In dit opzicbt kunnen ze slacbtoffen zijn van de iogenaamde hindsight bias
en de self-serving bias (zie Fiscbboff, 1975; Tversky & Kahneman, 1973). Dc hind-
sight bias duidt op de neiging bet cigen venmogen tot adequate voorspellingen van een
gebeurtenis te ovenscbatten nadat die gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een adventeen-
den meent na cen campagne dat bij/zij bet verknegen effect beten kon voorspellen dan
feitelijk hct geval was. De self-serving bias (zie bijvoorbeeld Folkes en Kiesler, 1991,
p. 294) betneft de neiging reclame-successen toe te scbnijven aan de eigen professiona-
liteit en zakelijke intuitie, en tegenvallende nesultaten aan oncontnoleenbare exteme
omstandigbeden zoals de economiscbe recessie. Het nisico van dergelijke biases doct
zich met name voon bij analyses op geaggregeend niveau.

2. INDIVIDUELE REACTIES ORRECLAME

Vanwege de discrepantie tussen bet grote belang van analyses op individucel niveau en
de nelatief geninge mate waanin van deze analyses gebruik gemaakt wordt zal dit boofd-
stuk zich concentreren op bet gednag van de individuele consument zoals dat gespecifi-
ceend kan worden in neclamedocistellingen. Een dccl van dit gedrag is niet zicbtbaar,
maaris wel observeerbaar te maken via ondenzoek. Het gaat bier om affectieve en cog-
nitieve aspecten van gedrag als merkbekeiidbeid, merkkennis, merkattitude, merkima-
go, en koopintentie. Ook gaat bet om gednag dat een weerspiegeling vonmt van de mate
waanin reclame mentaal is verwerkt en vastgelegd, zoals beninnening en berkenning van
boodscbapelementen.

Bij de analyse van gedrag wordt gewerkt vanuit cen tbeonetiscb kader. Dit geldt zowel
voon de bard-core tbeoneticus als voor de bard-cone practicus, met dit verscbil dat de
laatste bet tbeoretiscbe kaden vaak niet expliciet verwoondt. Ook bij/zij banteert ecbten
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cen verzameling assumpties oven de manier waarop consumenten boodscbappen opne-
men, verwerken en ventalen in concreet gednag. Het is diis niet een kwestie van bet we]
of niet hanteren van een tbeoiie, maar van bet wel of niet gexpliciteend bebben van die
tbeonie.
Ben psycbologiscbe tbeoiie oven de venwerking van neclameboodscbappen gaat uit van
de manier waarop een individuele consument in zijnlbaar specifieke situatie met een
bepaalde reclameboodscbap wordt geconfronteerd. Ben eenste theonetiscb uitgangspunt
is daarom dat nekening moet wonden gehouden met de feitelijke omstandigbeden waar-
onder verwerking optreedt. In feite komt bet erop neen dat om individuele consumen-
tenneacties op neclame optimaal te begnijpen tevens inzicbt nodig is in de algemene
markt- en communicatie-orustandigheden waanonden de boodscbap aan de consument
wordt gepresenteerd.
In bet navolgende zal daarom eerst een poging wonden gedaan deze omstandigbeden en
met name de ontwikkelingen daarin kont te typeren, om van daaruit criteria te fonmule-
ren waaraan een tbeonie van reclamevenwerking zou moeten voldoen. Het schema in
Figuur 2 geeft nog eens aan welke lijn van betoog zal worden gebanteend.

MARKTONTWIKKELINGEN

COMMUNICATTEONTWIKKELINGEN

~1~
THEORETISCHE IMPLICATLES

METHODOLOGISCHE IMPLICATIES

1’
PRAKTISCHE ELSEN

Figuur 2. Te volgen lijn van argumentatie in dit hoofdstuk.

Hieronden zullen in bet kont de venscbillende ontwikkelingen wonden bescbreven, daar-
bij venwijzend naar bun onderlinge samenhang. Zoals ook uit de figuur blijkt zal de uit-
eindelijke vnaag van dit boofdstuk betrekking bebbenop manien waarop de verscbillen-
de ontwikkelingen en eisen bun weenslag bebben op onderzoek naar de effecten en
effectiviteit van reclame.
Uiteraand zullen van de venscbillende ontwikkelingen alleen die wonden geselecteend
waarvan verwacbt mag worden dat deze een directe of indirecte invloed bebben op de
intenactie tussen consument en neclame. Het is van belang te benadrukken dat deze
selectie deels gebaseend is op inscbattingen van deze auteun, en dat aanvulling of con-
rectie mogelijk gewenst is.
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2.1 Marktontit’ikkelingen

Verscbillende relevante ontwikkelingen kunnen worden gesignaleend. Met name voor
communicatie! reclame lijken de volgende algemene constateningen van belang:

— Dc verbetening van productkwaliteit. Door tecbnologiscbe en economiscbe ontwik-
kelingen is dc kwaliteit van producten en diensten aanzienlijk gestegen tot bet
niveau waanop de consument cen betnekkelijk gering risico loopt infericure produc-
ten aan te schaffen;

— Door tecbnologiscbe mogelijkbeden is een snelle productintroductie mogclijk, en is
bet tevens niogclijk innovaties — voon zoven niet gepatenteerd — binnen korte tijd te
copi&en;

— Dc verbetening van kwaliteit gaat samewrnet bet verkicinen van tecbniscbe venscbil-
len tussen merken binnen een zelfde productgroep; -

— Niet alleen tecbniscbe verscbillen worden kleinen, ook de gepercipicerde verscbillen
nemen af. Waar feitclijk nog tecbniscbe verscbillen bestaan kunnen deze door ken-
nisgebrek aan consumcntenzijde niet als zodanig wonden waargenomen of niet naar
waarde worden ingcscbat (zie, bijvoorbeeld, Alba et a]., 1991; Jacoby en Hoycr,
1989; Wilkie en Dickson, 1985);

— In toenemende mate wordt getracbt via psycbologiscbe differentiatie merkverschil-
len te suggerenen.

Wat kunnen deze ontwikkelingcn, voon zover connect ingescbat, betekenen voor de aard
en de functic van communicatie?

2.2 Cotnmunicatie-ontwikkelingen

Door de combinatie van ontwikkelingen zoals bienboven kort omscbreven neemt bet
belang van corumunicatie voor de aanbodzijde van de markt toe: via communicatic!
reclame is bet mogclijk om tccbniscbe verscbillen tussen merken aan te geven en te
verduidelijken waar die nog bestaan, en orn psycbologiscb te differentienen in de mate
waarin dat tecbniscb niet mogelijk is.
Hoewel bet belang van communicatie voon de aanbieder lijkt toe te nemen, zijn en argu-
menten die wijzen op bet tegenovergestelde voon de consument. De consument die kan
terugvallen op consumptie-envaningen van zicbzelf en van anderen, die bekend is met
bet kwaliteitsniveau van bet manktaanbod, en die de tecbniscbe aspecten van veel pro-
ducten tocb niet (meer) kan begnijpen, kan extra informatie cerder als ballast ervaren
dan als cen nuttigehulp bij aankoopbeslissingcn.
Dc combinatie van beide constateningen leidt tot de conclusie dat bet gevaar bestaat
dat de afstand tussen beide pantijen toeneemt. De ene partij ~biedtmeer en meer infor-
matie; de andere partij maakt steeds minder gebruik van informatie. In de literatuur
wordt gesproken van information overload (zie, bijvoonbeeld, Burke and Srull, 1988;
Bogart, 1989,42 47), ma~r bet begrip information overload is in twee opzicbten te
beperkt:
In de cerste plaats lijkt bet ervan uit te gaan dat consumenten information overload
envaren. Dit is in tegenspraak met de psycbologiscbe literatuur die juist aangeeft dat
mensen de neiging vertonen de boeveelbeid informatie door selectiemechanismen aan
te passen aan de boeveelbeid die ze kunnen en willen verwerken.
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Het begrip information overload is ook om een gebeel andere redenen beperkt: bet gnat
voorbij aan de dynamiek acbten bet verschijnsel. Een korte toelichting: in bet licht van
de marktontwikkelingen ventonen adverteerders een grotere beboefte tot communice-
ren. Eerdergenoemde argumenten lijken te suggererendat de beboefte aan communica-
tie bij de consument minder snel toeneemt. Stenker, en zou sprake kunnen zijn van een
afnemende beboefte tot bet ontvangen van commenci~le informatie. Dit zou impliceren
dat informatie die tot doe] bad merken te differenti~ren niet of slecbts gedeeltelijk
gebruikt wordt. Menkposities worden biendoor minder gediffenentieerd dan adverteer-
dens wensen. Dit leidt op baar beurt weer tot een grotere beboefte tot diffenenti~rende
communicatie. Maar juist een toenemende communicatiedruk dwingt de consument
ween strenger te selecteren. Enzovoort. Information overload leidt tot (nog) meer infor-
matie en (nog) minder informatiegebruik.
In bet kort komt bet bier gepresenteerde argument erop neer dat en signalen zijn die
erop wijzen dat communicatie-condities eerder ongunstiger dan gunstigen worden. Een
theorie oven de selectie en verwenking van neclameboodscbappen dient bier uitdrukke-
lijk rekening mee te bouden.

2.3 Theoretische implicaties

Verscbillende tbeonie~n en modellen hebben in de loop van de janen uitspraken gedaan
over de manien waarop consumenten informatie en reclame verwenken. Er is, ten toet-
sing van op deze tbeonie~n en modellen gebaseerde hypotheses, onderzoek uitgevoend
naar de effecten van de boodscbap, van de creatieve uitvoering of executie (zie bijvoon-
beeld Stewart en Furse, 1986), van bet medium, van de exposune-situatie, van de fre-
quentie van presentatie, van de kenmerken van ontvnngers, en de intenacties van deze
factoren (voor recente nederlandstalige overzicbten zie bijvoorbeeld Pietens en Van
Raaij, 1992; Franzen, 1992).
De in deze onderzoeken gebanteende afbankelijke variabelen (benkenning, beninnering,
merkattitude, koopintentie, etc.) cornesponderen in meen of mindere mate met psycho-
logiscbe reclamedoclstellingen.
In bun poging te komen tot een integratie van de stenk gefragmenteerde onderzoekslite-
ratuur rond de venklaring van effecten van overnedende communicatie presenteenden
Petty en Cacioppo (1983 e.v.) hun Elaboration Likelibood Model (ELM). In dit model
is de mate van verwerking of elaboratie van de boodscbap een centrale venklarende
vaniabele bij de totstandkoming van een attitudeverandering. De elaboratie van bood-
scbappen kan vari~ren van zeer oppervlakkig tot zeen (liepgannd. In bet eerste geval
wordt de boodscbap slecbts gescand op booguit enkele fysieke eigenscbappen; in bet
laatste geval wondt bet belang en de betekenis van de boodscbapelementen vastgesteld
en gerelateerd ann de cigen persoon (zie ook Maclnnes en Jawonski, 1989). In feite is
bet ELM een attitudevenanderingsmodel. Het stelt dat informatie (reclame) uitgebreid
wordt verwenkt als nan twee voorwaarden is voldnan: de consument/ontvanger moet
gemotiveerd zijn (motivation) en in stant zijn (ability) tot verwerking van de bood-
schap. In dat geval wondt de centrale route tot overreding gevolgd en zal een mm of
meen permanente attitudeverandering optreden.
Is ann minstens ~n van beide voonwaarden niet voldnan dan wondt de perifere route tot
overreding gevolgd die boogstens resulteent in een tijdelijke en beperkte affectieve yen-
andening. Dit marginale effect is dan gebaseerd op bet effect van persuasion cues’,
boodscbapelementen die niet de essentie van de hoodschap bevatten mann tocb een
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zekere (positieve of negatieve) associatie teWeeg kunnen brengen. Zijn persuasion cues
afwezig, dan blijft de oorspronkelijke attitude onveranderd.

Het ELM is cen zeer belangnjk model vanwege de integnerende functie die bet beeft
ten opzicbte van bet ondenzoek dat rond de effecten en effectiviteit van communicatie
beeft plaatsgevonden.
Anderzijds zou — zij bet nog voorzichtig — gesteld kunnen worden dat bet ELM meer
ecn integrerende dan een voonspellende functie beeft. Hiervoor zijn verscbillcnde argu-
menten aan te voeren. Het ecrste is dat en een discrepantie lijkt te bestaan tussen de
markt- en cornmunicatie-ontwikkelingen enerzijds en de tbeoretiscbc ontwikkelingen
andenzijds. Waar bet in de werkelijkbeid van de markt steeds moeilijker wordt te com-
municeren (zie cender) blijft de theonie optimistiscb’ ten aanzien van bet bereiken van
communicatie-effecten.
Enerzijds is en de wetenscbap dat van de bonderden boodscbappen die consumenten
per dag bereiken slecbts cen beperkt aantal daadwerkelijk worden geselecteerd en yen-
werkt. En dat als verwenking plaatsvindt bienvoor vaak slecbts een geringe boeveelbeid
tijd bescbikbaar is (zie Franzen, 1992). ILoewel effectieve neclame dus mogclijk is,
wondt bet steeds moeilijker om aan de voorwaarden biertoe te voldoen. Andenzijds lijkt
de tbeorie inprincipe uit te gaan van selectie van boodscbappen. Nagegaan wondt we]-
ke de effecten zijn van venscbillende niv~ius van verwerking bij geselecteende bood-
scbappen, waarmee dus voonbij gegaan wordt aan de vnaagof selectie en verwenking
tiberbaupt plaatsvinden. Het is nogal venrassend te moeten constateren dat ook in de
theonie verwezen wondt naar information overload maardat bier geen duidelijke conse-
quenties voor de theonie rond selectie en verwerking van individuele neclame-bood-
scbappen aan wonden venbonden.
Een tweede argument betneft de gehanteerde ondenzoeksmctbode. Dc stelling lijkt ver-
dedigbaar dat tbeorie~n over de wenking en venwenking van neclame tot stand zijn
gekomen met bebulp van ondenzoek in kunstmatig gunstige onderzoekssituaties. Ten
beboeve van wetenscbappelijk ondenzoek werden en worden condities gccret~erd waan-
onder bet zeen waanscbijnlijk is dat een communicatie-effectwordt geobserveend. Voon
publicatiegenicbte ondenzoekens en voor lezens van wetenscbappelijke tijdschniften is
bet interessanter te constatenen dat cen communicatic-effect is opgetredcn dan te moe-
ten constateren dat geen communicatie-effect is opgetrcden. Ook indien bet uitblijven
van cen communicatie-effect eenbogene exterue validiteit zou bebben.
Relatief gunstige communicatie-condities leiden tot nelatief gunstige communicatie-
effecten. Hier is op zicb geen bezwaar tegen zolang de onderzoeker zicb realiseert dat
onderzoekscondities worden gecne~end die afwijken van de werkelijkbeid. En dat door
de afwijking uitspnaken over re~le effecten in de praktijk problematiscb zijn.

3. NAAR EEN ALTERNATIEVE TIIEORETISCHE BENADERING

Deze constatening van ecn discrepantie tussen de werkelijke (ongunstiger wordende?)
communicatie-omstandigbeden enenzijds en de relatief gunstige condities voon tbeoric-
vormend ondenzoek andenzijds geeft aanleiding tot een beroverweging van de geban-
teerde tbeonetiscbe benadering. Tenminste wanneen deze benadening tot dod beeft uit-
spraken te doen over situaties buiten bet labonatorium. Het streven is nu om te komen
tot cen benadering die:
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1. Wetenscbappelijkl tbeonetiscb venantwoord is;
2. Rekening houdt met de cis van externe validiteit;
3. Aansluit bij actuele mankt- en communicatie-ontwikkelingen;
4. Pnaktiscb banteerbaar is. Dat wil zeggen dat de benadering als bruikbaar gezien

wordt door de verschillende partijen die zich met neclame bezighouden.

Punt I spneekt voor zicb. Op de punten 2 tot en met 4 volgt bier een korte toelichting.

ad 2: Externe validiteit
In dit boofdstuk wordt uitgegaan van een psycbologiscbe benadening waarin de subjec-
tieve nealiteit van de consument centnaal staat. Hier wordt bovendien gekozen voor een
benadening die tnacbt rekening te bouden met exteme validiteit. Probleem is dat voon
bet psycbologiscb venklaren van de effecten van individuele boodscbappen in pnakti-
scbe situaties een dusdanig groot aantal vaniabelen benodigd is dat bet ondoenlijk a]
deze vaniabelen mee te nemen in de analyse. Laat staan dat bet mogelijk is aandacht te
schenken aan de vele en meervoudige intenacties die kunnen optneden. Een stnikt psy-
cbologiscbe benadering zou daanom incompatibel kunnen zijn met de combinatie van
eisen van externe validiteit en uitvoerbaarbeid.
Dc gebnuikelijke oplossing voon dit probleem wondt gevonden in de ceteris paribus
clausule. Zoals bekend bekijkt men in dat geval bet effect van een enkele vaniabele of
een beperktaantal vaniabelen en negeert bet effect van overige vaniabelen door biervoon
cen constante waarde te veronderstellen. Ook interacties worden biermee buiten
beschouwing gelaten. Er wondt ten behoeve van de analyse een aspect uit de werkelijk-
beid gelicbt, vaak zonden aan te geven boe relevant dit aspect is voon de venklaring van
(gednags)venscbijnselen in realiteit. Het constant houden van vaniabelen komt in feite
neer op bet niet diffenenti~nen of aggregeren over de mogelijke waanden weilce die
variabelen kunnen aannemen. Als pensoonsgebonden vaniabelen constant gebouden
worden wordt geen onderscbeid tussen personen gemaakt, en wondt dus in feite over
persoonskenmenkcn geaggregeend. Zo wondt bij de toepassing van de cetenis panibus
clausule geaggregeend oven kenmerken van personen, situaties, producten, boodscbap-
pen, media, en ook tijdstippcn. Door bet uitsluiten van een dee] van de feitelijke vanian-
tie is de ceteris panibus clausule ecbter stnijdig met bet beginsel van exteme validiteit.
In de realiteit is bet ondocnlijk cen cetenis paribus conditie te bewerkstclligen. Noch
kan de clausule als een excuus wonden aangevoerd (‘Deze campagne zal, cetenis pan-
bus, zeen succesvolzijn’).

De taak die nu gesteld wondt is om de subjectieve realiteit van consumenten te bescbnij-
yen zonden, door bet selectief negerenvan bepaalde elementen uit die wenkelijkbeid, de
extenne validiteit geweld aan te doen. Deze taak stelt ons voon een dilemma omdat bet
niet mogelijk is tegelijkertijd een brede scope te bebben ~n gedetailleerd te venklaren.
Gekozen moet worden uit twee globale opties: Optie 1 is bet globaal beschnijven van
dc volledige subjectieve nealiteit; Optic 2 is bet gedetailleerd bescbnijvcn van cen dccl
van die realiteit. Hierwondt gekozen voon de cerste optic omdat deze aansluit bij de eis
van exterue validiteit. Bovendien sluit deze optic cen nadere detaillening in latene
instantie nict uit. Ten beboeve van de globale omscbnijving van de subjectieve nealiteit
wondt geaggregeerd over psycbologiscbe determinanten die bepalend zijn voon de tot-
standkoming van cen bepaald gedrag. (Dc bier bedoelde aggregatie oven vaniabelen
wijkt af van de aggregatie oven pensonen waar in de iniciding naar wend gerefereerd.
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De bedoeling is om te analyseren op individuecl, gedesaggregeend niveau, maar op dit
nivcau te aggregeren over vaniabelen om te voonkomen dat can onwerkbane boeveel-
beid variabelen in de analyse moet wonden betrokken).
Wat bier voorgesteld wondt is om de subjectieve nealiteit onder te brengen in cen zeen
bepenkt aantal globale variabelen die de pretentie bebben de totale subjectieve realiteit
af te dekken. Het voordeel van cen dengelijke benadening zou zijn dat de scope toe-
neemt. Als nadeel staat bier tegenover dat precisie en dieper inzicbt venloren gaat.

Precisie en dieper inzicbt kunnen worden venknegen in bet snort onderzoek dat zich
rtcht op de vaststelling van bet effect van bijvoonbeeld de geloofwaardigbeid van de
bnon in cen advententie op de attitudevenandening, of op de nelatie tussen bet formaat
van cen advententie en de waanscbijnlijkbeid van verwenking.
Hoewel deze studies een duidelijke bijdnage kunnen leveren aan bet inzicbt in de func-
tie van reclametechnieken is als bezwaar aan te voenen dat de gevonden effecten niet te
tnansponenen zijn naar de realiteit waar allenlei andere factoren 6f zelfstandig 6f in
onderlinge intenactie bet effect mede bepalen. Weliswaan kunnen sommige van denge-
lijke factonen bij bet ondenzoek wonden betrokken maan dit leidt a] snel tot ondenzoek
dat om pnaktische, financi~le of analytiscbe nedenenen onhaalbaan is. Daarom bepenkt
ondenzoek zich veelal tot bet analysenen van bet effect van een gering aantal vaniabelen,
tot conditionele uitspraken, en tot de conclusie dat nader ondenzoek gewenst is.

Een andene benadering is die waarin niet zozeen detail-vaniabelen wonden meegenomen
als we] samenvattende ovenall-vaniabelen. Venscbillende psycbologiscbe theonie~n
maken biervan gebruik, inclusief bet a] cerden gcnoemde Elaboration Likelihood
Model. Dit model, bijvoonbeeld, specificeert twee samenvattende variabelen: motiva-
don en ability. Beide vaniabelen kunnen gezien wonden als reprcsentanten voon cen
groot aantal meen gedetailleerde vaniabelen. Motivation, bijx’oonbecld, staat voon de
geloofwaardigbeid van de bron, de aantnekkelijkbeid van de bron, de omvang van de
advertentie, bet kleurgebruik, de kwaliteit van de executie, etc. Ability vertegenwoon-
digt onder andere de duidelijkbeid van de tekst, de leesbaanbeid van de tekst, de toe-
gankelijkbeid van bet medium, de boeveelbeid beschikbane venwcrkingstijd.

Veel van de bestaande modellen lijken daarmee cen aggnegatie-functie te bebben: ze
geven aan welke algemene determinanten en zijn. Ecbten, bij de toetsing of uitwenking
van deze modellen wondt dan tocb ween gebruik gemaakt van variabelen op cen laag
niveau van aggregatie, en moet de cetenis panibus clausule ween worden gebanteend.
Hierdoon worden deze modellen niet gebnuikt voor de venklaning van de totale psycho-
Iogiscbe werkelijkbeid, maan als een algemeen nefenentiekaden waanin afzondenlijkc
aspecten van die werkelijkbeid kunnen worden ondergebracht.

ad 3:Aansluiting bij de actuele ontwikkelingen
Ook bier kan bet ELM als een uitstekend tbeonetiscb startpunt dienen. De vnaag is ech-
ten of met de specificatie van de twee alteruatieve routes en de vier mogclijke attitude-
of affectverandeningseffecten (een permanente positieve of negatieve attitudevenande-
ring, cen tijdelijke, marginale affectieve wijziging, en bet onverandend blijven van de
attitude) voldoende recbt gedaan wordt aan de needs eerder beschneven ongunstiger
wordende communicatiecondities.
De theonie lijkt zicb bezig te houden met varianten op venwerking, terwijl de realiteit
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zelf suggeneert dat venwerking eender uitzondening dan regel is. Is bet dan gewenst een
aanpassing te maken van of andene accenten te leggen binnen bet ELM?

De buidige mankt- en communicatieontwildcelingen lijk:enmet name van invloed te zijn
op de mogelijkbeid geconfronteend te worden met de boodscbap en door de omstandig-
beden in staat gesteld te wonden boodscbappen te venwenken. Motivation en ability tot
verwerking van de boodscbap spelen pas een nol als de boodscbap libenhaupt voon yen-
werking in aanmerking komt, c.q. als en sprake is van gelegenheid tot verwenking.
Gelegenbeid kan venwenking bepalen zonden tussenkomst van motivation en ability.
Een boge mate van information overload kan de gelegenheid tot bet venwenken van
veel boodscbappen beperken. Andenzijds kan gelegenheid in een ondenzoekslabonato-
nium op een gebeel andene wijze venwenking bepalen: een boodschap wondt aan een
respondent ten (‘gedwoi3gen’) verwenking aangeboden: de respondent knijgt de keuze
tussen meeren minden verwenken; niet tussen we] of niet verwenken.

Het lijkt alsof in labonatoniumondenzoek niet alleen kunstmatig gunstige communicatie-
condities wonden gecne~erd, maar dat de factor gelegenheid in boge mate de uitkomst
dicteent door niet-venwenking uit te sluiten. En wel op een wijze die volstnekt tegenge-
steld is aan de manier waanop gelegenbeid in nealiteit verwenking bepaalt. Deze sugges-
tie pleit voon een stenker theonetiscb accent op gelegenheid als een determinant van yen-
werking van boodscbappen. In feite gaat bet om een stenkene nadnik op de gelegenheid
die geboden wondt door bet medium in de exposure situatie tot het venwerken van de
boodscbap. In de bestaande modellen speelt gelegenbeid geen of slechts een ondenge-
scbikte nol en wondt in ieder geval niet de status toegedicbt die motivation en ability
bebben. Tenwijl gelegenheid in feite een conditio sine qua non van verwenking is.

ad 4: Praktische hanteerbaarheid
Tot slot moet een op neclame-effectiviteit geoni~nteende theone in de pnaktijk banteen-
baar zijn, en als zodanig dienen te worden geaccepteerd door practici. De kans hierop
lijkt toe te nemen met de eenvoud van de gebanteerde concepten en van de wijze waan-
op de tbeorie zicb in ondenzoeksmogelijkheden laat ventalen. Gestreefd dient daarom te
wonden naar de ontwikkeling van een instrument dat snel en eenvoudig te bantenen is,
uiteraand zonden concessies te doen aan wetenschappelijke en theonetiscbe uitgangs-
punten en de eisen van exteme validiteit.

In de volgende paragnaaf zal getracbt worden de vien genoemde voonwaanden te vendis-
conteren in bet Triade-model.

4. HET TRIADE-MODEL

Enkele janen geleden wendbet Tniade-model geintroduceerd (Poiesz, 1989). Het woond
tniade’ bedoe]t aan te geven dat bet gaat om een combinatie van dnie centrale determi-
nanten van verwenking. Deze zullen biema worden beschneven. Het Tniade-model leunt
zwaan op bet ELM door gebruik te maken van motivation en ability. Motivatie wondt
gedefinieerd als de belangstelling/ interesse van de ontvanger voor de inhoud en/of
executie van een boodscbap. Ten nadene accentuening van de invloed van de factor
gelegenheid wordt in de Triade-benadening de determinant ability gesplitst in twee
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detenninanten met cen gelijke status: capaciteit en gelegenbeid. Capaciteit wordt gede-
finicerd als bet zintuiglijk en mentaal in staat zijn te boodscbap waar te nemen en deze
te begnijpen. Begnijpen kan zicb op venscbillende niveaus voordoen: op bet meest cen-
voudige nivcau gaat bet om bet semantiscb begnjpen (woord- of symbolenkennis),
complexer is bet inboudelijk begrijpen (inzicbt in wat met de boodschap bedoeld
wordt), en bet incest complex is bet kunnen kunnen relatenen van de betekenis van de
boodscbap aan de eigen pensoon of de cigen situatie (zie ook Maclnnes en Jawonski,
1989). Gelegenheid wondt gedefinieerd als de mate waanin de omstandigheden positief
of negatief bijdnagcn tot de verwenking van de boodschap. Gelegenbeid kan bctrekking
bebben op de boeveelbeid bescbikbare tijd, op de mate waarin andene stimuli (gebeur-
tenissen, activiteiten, personen, indrukken) dan de betneffende boodscbap de ontvangen
afleiden van die boodscbap, en op andere omgevingsaspecten zoals afstand tot bet
medium.
Voor de mate van verwenking van de boodscbap zijn zowel de objectieve als subjectie-
ye capaciteit en gelegenbeid van belang. Dc subjectieve inschatting van de capaciteit
kan afwijken van de objectieve capaciteit als de consument meent cen boodscbap ado-
quaat te begnijpen maardat feitelijk niet doet. Een dergelijk verscbil kan ook optnedcn
ten aanzien van gelegenbeid. De subjectieve inschattingen van capaciteit en gelegen-
beid bepalen samen met de motivatie de mate waanin tot verwenking wordt overgcgaan.
Dc mate waarinjeitelijke verwerking en correcte verwenking plaatsvindt wondt mede
bepaald door objectieve capaciteit en objectieve gelegenheid. Met andene woorden: bet
uitgebneid verwenken van cen boodscbap houdt op zicb geen garantie in dat de hood-
schap connect wordt venwenkt. Hoewel objectieve capaciteit en gelegenheid uitcindelijk
de grenzen bepalen van de ‘kwaliteit’ en de ‘kwantiteit’ van de verwerking zullen we
ons in bet navolgende beperken tot subjectieve inscbattingen van capaciteit en gelegen-
beid. Voor de eenvoud van terminologie zal biema, tenzij anders gesteld, subjectieve
capaciteit’ aangeduid worden als capaciteit’ en ‘subjectieve gelegenbeid’ als ‘gelegen-
beid’.

Door toevoeging van een derde voonwaarde tot verwenking van boodschappen (daar-
mee tevens suggenenend dat verwerking problematiscber is dan door cerdene theoreti-
scbe benadeningen wend verondensteld) is bet ook mogelijk een dende mogelijke route
tot venwenking te specificeren naast de centnale en de penifene route: de zogenoemde
‘ontsnappingsnoute’. De ontsnappingsroute heeft betrekking op die effecten die niet
onder verwenking vallen. Deze route betreft de negatieve selectie van neclamebood-
scbappen: direct na exposure wordt de boodscbap actief of passiefgenegeerd. Dc initi&
Ic verwenking, nodig om de boodscbap of boodscbapelementen te identificeren, is mar-
ginaal. Reclame-effecten zijn bier dan ook triviaal, zo niet onwaarscbijnlijk. Het betreft
situaties waarin consumenten de tv-spot wegzappen, dinect de bladzijde met do adver-
tentie omslaan - (d66rbladerend), en bun aandacbt genicbt bouden op bet verkeen
ondanks de billboards die voontdurend in bet gezicbtsveld venscbijnen.
Het Triade-model gaat ervan uit dat wanneer niet aan de dnie voorwaarden motivatic,
capaciteit en gelegenbeid in voldoende mate voldaan is, de consument! ontvanger niet
tot selectie overgaat, de boodscbap dus niet verwerkt, en zelfs tot actieve mijding van
de boodscbap kan ovengaan. In concreto: indien een boodscbap ruimscboots voldoet
aan de eisen van motivatie (interessant) en capaciteit (goed waameembaan en begnijpe-
lijk), maar niet aan de eis van voldoende gelegenheid (onvoldoende tijd), dan zal geen
verwenking optreden.
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Door de uitsplitsing van de ability-factor en daarmee toevoeging van de factor gelegen-
beid tracbt bet Thade-model beten aan te sluiten bij de complexiteit van de actuele
communicatie-condities. Het model gaat dus uit van drie noodzakelijke factoren en is
daarmee te zien als een ‘possimistisch’ verwerkingsmodel vergeleken met de ovenigo
modellen. Het boudt expliciet rekening met gedragingen als bet actief mijden (‘zap-
ping’) of passief negeren (uitsluitend zintuiglijk opnemen; geen mentale verwenking)
van reclameboodscbappen naast de mogelijkbeid van attitude- en affoctverandoning via
de centrale en de perifene route zoals gespecificeerd binnen bet ELM.
(Voor de volledigheid dient bier te worden gesteld dat een ‘pessimistiscb’ getinte tbeo-
retische benadening van reclame-effectiviteit geen negatief oondeel inhoudt over de
functie van neclame noch over de mogelijkheid van effectieve neclame. Het Tniade-
model tracbt alloen oen beeld te scbetsen dat zoveel mogelijk recbt doet aan de realiteit
om op grond van dit beejd te komen tot adequate inscbattingen en maatregelen).
Het Tniade-modol is een simpel model. Hot hanteert slechts dnie detenminanten van
(venwenkings)gedrag, zij bet dat deze detenminanten op bun beunt geacbt worden een
groot aantal andere determinanten te kunnen representeren. In feite gaat bet om facto-
non die betrekking bebben op de tniade van pensoonsvariabelen, boodscbapvaniabelen
en omgovingsvariabelen, waanbij motivatie en capaciteit voomamelijk betnekking bob-
ben op do interactie tussen persoons- en boodscbapvaniabelen, en gelegenheid op de
interactie tusson persoons- en omgevingsvaniabelen.
Hot is do uitdrukkelijke bedoeling van hot Tniade-model theonievorming en oporationa-
lisatie to laten plaatsvinden op bet niveau van do genoemde drie detenminanten. Hier-
door doen zicb ook tbeoretiscbe uitwerkingsmogolijkbeden voon die bij bet gobruik van
moor vaniabelen en moor gedetailleerde variabolen minder voor do band liggen. Zo kan
bijvoorbeeld gekeken worden naar do aard van do onderlinge vorboudingen tusson do
drie factoren, do wedenzijdse invloed (vensterking, verzwakking, wederzijdse compon-
satie) van do determinanten op elkaar, bet optrodon van dynamiscbe effecten: op welke
manior beinvloeden do drie factoren elkaar oven tijd? Uitenaard zijn doze zaken in pnin-
cipe ook to analysoren op eon nivoau waarop do detenminanten vendor zijn uitgowerkt,
alleen dan staan we ween voon bet probleem dat hot aanlal variabolen to groot wondt om
tegelijk in bescbouwing to nemen, en we weer gedwongen wonden tot bet gebruik van
do coteris panibus clausule.

Er zijn dus twee opties (zie ook blz. 17): Optie I is bet uitwerking van eon eenvoudige
theonie nond eon beporkt aantal variabolen die protondenen do subjoctieve wonkolijkboid
to bescbrijvon. Optie 2 is bet gedetailleerd uitwerken van do effecten van variabelen in
studies die s]ecbts eon deel van die wenkelijkheid kunnen betreffen. Hien wordt do
voorkeun gegeven aan optie I. Zoals in do inleiding is gostold is bet in dit stadium niot
mogolijk oven doze optie definitieve uitspraken to doen. Tocb lijkt bet mogolijk eon
aantal voorlopigo uitgangspunten to presenteron.
Doze uitgangspunton stoelen deels op bestaande literatuur, deels bebben ze betrekking
op aspecten die in do literatuurniet of slecbts bepenkt aan bod komon.

1. Eon assumptie van bet Tniado-model is dat do dnie factoron alle relevanto variabolon
die eon invloed (zoudon kunnen) bebben op do mate van boodscbapvorworkingkun-
non samenvatten of reprosentonen.

2. Do venworking van neclameboodscbappen is eon linoain positievo functie van hot
product van dnie factoren: do motivatie, do capaciteit en do gelegenheid tot vorwer-
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king. Motivatie in combinatie met do subjectieve, gepercipieerde capaciteit en gob-
genheid bepalen do inspanning die gebeverd wondt om to verwerken;Objectieve, fei-
telijke capaciteit en gelegenbeid bepabon do mate waanin en do kwaliteit waarmee
doze inspanning gebonoreerd kan wonden. Do objectieve capacitcit en gelegenheid
bepaben dus do kwalitatieve en kwantitatieve grenzen van verwerking.
Verwerking is in de mooste gevallen voorwaarde tot effectiviteit. Do mate waarin
venwenking noodzakelijk is is afbankolijk van do reclamedoelstclling. Minden yen-
working is nodig voor bet venbogen van do bekendbeid van eon menknaam. Moor
vorwenking is nodig voor bet vormenof venanderen van eon attitude (zie ook ELM).
Verwerking is soms ongunstig. Als do initi~lo attitude van do ontvangen van do
boodscbap niot gunstig is dan kan vonworking van do boodscbap beiden tot counter-
angumentatie. In dit geval kan bet effect van do boodscbap tegengesteld zijn aan bet
door do adverteerden bedoelde effect (zie ook Petty en Cacioppo, 1979).

3. Motivatie, capaciteit en gelegenbeid zijn psycbologiscb re~el. Dat wil zoggon, ze
connesponderen met subjectiove ervaningen die mensen a] of niet bewust bebben bij
bet waaruemen van reclameboodscbappen. Do drie aspecten worden dus niot albeen
geprompt’ door onderzoeksvragon, maar spebon eon no] bij do subjectiove beoorde-
ling van reclame. Hot is dan in principo ook mogolijk ze to meten zonder dat door do
meting zelf do psycbologiscbe nealiteit geweld aan wordt gedaan.
Aangenomen wondt dat bij do waarneming van eon neclameboodscbap do subjectie-
ye inscbatting van motivatie, capacitoit en gelegenbeid over bet algemeen eon zeon
ocnvoudige, noutinematige mentale tank is die uitcnst snel kan worden uitgevoend.

4. Er wordt uitgegaan van drie noodzakolijko factonen. Dit betekont dat do factonen
elkaan slechts kunnen compenseren in do mate dat inherent is aan eon multiplicatief
model. Theoretisob is bet moeilijk to veronderstellen dat eon additief model geldt,
met name wanneen rekening geboudon moot worden met oxtroom ongunstige scones
op ~6n of moer van do factoren. Hot ontbreken van gelegenheid kan bijvoorbccld
niot gecompenseerd wonden door eon ‘overdosis’ motivatie, en is eon gebrek aan
motivatie niot good to makon door do bescbikbaanbeid van eon lange venwerkings-
tijd.
Do vononderstelling van noodzakelijke factoren voroist bij visuele weergave eon
driedimensioneol assenstelsol als uitgangspunt. In dit stelsel kan eon tetnaeder won-
den gevormd waarvan do boekpunten bepaald worden door do oonsprong en do Tria-
de-punten op do drie asson. Hot volume van doze tetnaeden kan worden opgevat als
do waarscbijnlijkbeid van do verwonking van do boodscbap. Do tetra~den visualiseert
boo eon zeer lage scone op d~n den dnie factonen bet effect van zeer boge scones op do
twee ovenige factonen kan beperken. Om bet multiplicatievo kanakter van do drie fac-
toren to ondenstrepen zal biema do term ‘Tniade-product’ worden gebantoerd. Met
doze term wordt do waanscbijnlijkbeid van venwerking aangegovon.
Capacitoit en gelegonbeid kunnen elkaar ondor sonimige omstandigbeden compen-
soren. Eon gebrek aan capaciteit (niot goed kunnen waannemen) kan soms wonden
opgevangen door langer to kijkon (moor tijd). Omdat do wedenzijds componsenonde
wenking niot altijd goldt (eon arabiscbe tekst noch vakjargon worden beterbognepen
door moor tijd voor do boodscbap uit to trokken) is bet niot mogolijk ze als elkaars
complement to boscbouwen. In dit laatste geval zou bet mogelijk geweest zijn d~n
van do twee theoretisob en analytiscb buiten bescbouwing to laten. Eon multiplica-
tiovo benadening zoals bierboven voorgesteld is ovonigens niet stnijdig met do moge-
lijkboid van eon (beperkte) wederzijds compenserende working. (Zie bijvoonbeold do
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volumevorandoningon in do tetraeden bij verandoning van do punton op do drie
asson).

5. Tot zover is gesuggereond dat bet Triade-model eon uitspraak doet over do kans op
vorwerking. Doze suggestie is echter in zovenne to connigoren dat do kans op venwer-
king niot eon kwestie is van bet absolute Tniade-product vastgostold bij do knitieke
roclameboodschap X, maar van bet relatieve Tniado-product: hot absolute Tniade-
product van boodscbap X gerelateend aan dat van eon altematievo boodscbap of sti-
mulus. In eenvoudiger bewoordingon: hot is niot do overall aantrekkelijkboid (etc.)
van eon advertentie op zicb die do venwerking bepaalt, maw do relatieve overall aan-
trekkolijkboid (etc.) van die advertentie in do context van andene adventonties of sti-
muli die zich op hetzelfde moment presonteron. Dit nelatieve aspect is ook van
belang gobleken bij do voorspollende waardo van attitudes (Sheppard ot a]., 1988).
Eon boodscbap zal alleen worden verwerkt als do gecombineerde Tniade-voorwaar-
den tot vorwerking van die boodscbap gunstiger zijn dan do vergelijkbare combina-
tie van eon altematiove boodschap of stimulus. Hot feit dat eon boodscbap zoer boog
scoont op zowel motivatie, capacitoit als gelogenheid garandeont op zich dus goon
verwenking. Uiteraard neemtmet eon positiovon absoluut Tniade-product we] do kans
toe dat die boodschap eon vergelijking met alteruatieve boodscbapponl stimuli kan
doorstaan.

6. Stel dat eon bepaalde boodscbap voor vorwenking is geselecteerd. Hot is mogelijk
dat do dnie compononten met elkaar in evonwicht zijn: do boeveelbeid motivatie
komt overeen met bet nivoau van capacitoit on hot niveau van gelegenhoid. In dat
geval zal en in bet Tniade-product alleon iots veranderen als govolg van bet vorloop
van do tijd: do consument naakt verveeld (motivatie lager), do aandacbt venslapt door
vermocidheid (capacitoit vermindent), of do tijd naakt op (gelogenboid noomt at).
Als en aanzienlijke onderlinge vorschillen zijn tussen do niveaus van do drie factoren
dan is en sprako van eon neiging bet ovenwicbt to berstellon. Stel dat motivatie veel
hogon is dan capacitoit! gologonhoid. In dat goval zal dO persoon trachten moor capa-
citoitf gelegenheid to mobiliseren. Lukt dit niet, dan wordt do motivatie naar bone-
den aangepast.
Is do motivatie veel lagerdan capacitoit! gelegenbeid, dan wordt capacitoit] gelegen-
beid genoducoerd.
Aanpassingen van doze aand brengon vorandeningen aan in bet Triade-product waan-
door do persoon sterker ge~ntonossoerd raakt in do boodschap of juist moonopen staat
voor andere stimuli.

7. Doonnedenenend op bet vonigo punt is to stollen dat do Tniade-factoren elkaars wor-
king kunnen vorsterken of vorzwakkon. Indion do gelegenbeid tot vonwerking mini-
maal is, en do capaciteit en do motivatie van middelmatig niveau, dan zal do geningo
gelegenhoid tot gevolg bebben dat ook do motivatie venmindert. Op zijn beurt kan
dit weer do capacitoit en do gelegenheid die ten boscbikking gostold worden vermin-
deren. Doze nedeneiing leidt tot do hypotbose dat wanneer eon Tniado-product van
eon boodscbap eenmaal bogint af to nemen do afname zal accelereron, waardoor do
betreffende boodschap versneld onaantrokkelijk wordt, zowel in absolute zin als in
relatieve zin ton opzicbte van andere boodscbappen/ sl:imuli.
Dezelfde rodenoning is ook in omgekeerde niobting tovolgen.

8. Aangonomon wordt dat bet mogelijk is bet Tniade-model methodologiscb uit to won-
ken. Dat wil zeggon dat eon ondonzooksprocedure to ontwerpon is waanin na expos-
ure van een roclameboodschap Triado-aspecten kunnen worden gemoten, en waarin
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do Triade-factonen op eon betrouwbare, sensitievo, en valide manior kunnen worden
geoperationaliseend.
Ook wordt aangenomen dat do relevante athankolijke vaniabelen adequaat kunnen
wonden geoporationalisoord zodat tootsing van hot model mogolijk blijkt. Do to kie-
zen afbankelijke vaniabole dient zovoel mogelijk to conrosponderon met do (psycho-
logiscbe) neclamedoelstelling.

5. DETRIADEVERDER UITGEWERKT

Afbankelijk van do boboefte aan eon diopon inzicbt in do determinanten van do vorwer-
king van eon reclameboodschap is bet in principo mogolijk do drie Tniade-factonen ven-
dor uit to werken. Voordeel biervan is dat moor inzicbt wordt verknegon in do manien
waanop do Triade-factonen tot stand komon; nadeel is dat do mogelijkhoid om dynami-
sche effecten on intonacties to spocificenen afnoemt. En do cetonis panibus clausule
doemt ween op.
Eon mogelijk compromis in dit verband is opniouw hot principe to bantenen do factonen
in zo globaal on omvattend mogelijke deel-factonen to splitsen in plaats van in vole
variabelon die betnekking bebben op afzondenlijko aspocten van do boodscbap, bet
medium, do porsoon, etc.
Voongestold wondt bet eenstvolgendo nivoau van uitsplitsing betrekking to laten bebben
op bet ondersobeid tussen choice on circumstances: tusson die factonen die onder con-
trolo staan van do pensoon on die factoren die zich buiten zijnlhaar invloedsfoer voor-
doen (dit is oveffgons ook elders in do psychologie eon fundamenteel ondensobeid. Zie
bijvoonbeeld Weiner, 1986). Do factoren die aldus worden gedefinieerd kunnon aange-
duid worden met do tormon intrinsiek’ en ‘extninsiek’. Dit botekent dat voor elk van do
drie Triade-factonen intrmnsieke en extrinsieke factoren zijn vast to stellen. Net als bij do
Triade-factonen is bet bij dit ondersobeid niet alleen van bolang of eon bepaald effect
feitel~k intninsiek of extninsiok bopaald is maan ook of bet effect subjectiefwondt waar-
genomen als intrinsiek of extrinsiek bepaald.
Voor do duidolijkboid volgt eorst eon eenvoudig voonbeeld buiten do sfeer van do recla-
me, en daama eon neclamevoorbeold.

De neiging (waarschijnlijkheid) van een sporter om hard te lopen wordt_bepaald door
zijn motivatie, capaciteit en gelegenheid. Hier is capaciteit de mate waarin de persoon
fysiek in staat is het betreffende gedrag te vertonen, en de mate waarin hij/zij getraind
is. Ock in dit voorbeeld geldt dat een hoge score op slechts twee van de drie factoren
en een lage score op de derde factor het_onwaarschijnlijk maakt dat hard gelopen
wordt (nog even afgezien van hetfeit dat de_Triade-producten van andere gedragingen
gunstiger kunnenzijn).
Motivatie wordt bepaald door intrinsieke en door extrinsiekefactoren. Intrinsieke moti-
vatie betreft demate datde persoon vanuit zichzelf of op grond van opvoeding gemoti-
veerd is tot! belangstelling heeft voor hardlopen. Extrinsieke motivatie betreft de facto-
ren die niet een keuze betreffen. De snelle nadering van een pitbull is een factor die
niet onder controle staat van de sporter en die van buitenaf tot hardlopen stimuleert.
Zo kan ook een incentive in de vorm van een beloning (cen medaille, een titel) als
externe motivatie worden aangemerkt.
Op dezelfde manier is een onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke factoren te
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maken voor de Triade-factoren capaciteit en gelegenheid. Intrinsieke capaciteit is de
mate waarin de persoon tot hardlopen in staat is als gevolg van factoren die onder
eigen con trole staan: training, voedingsgewoonten, de warming-up. Externe capaciteit
betreft de factoren van buitenafdie de capaciteit bei~nvloeden en waarover de persoon
niet (volledige) controle heeft. Voorbeelden zijn de kwaliteit van de spiermassage voor-
af of, dramatischer, de besmetting met een virus. Intrinsieke gelegenheid is de tijdi de
omstandigheden die de loper kiest of voor zichzelf reserveert om te lopen. Extrinsieke
gelegenheid betreft de niet te beYnvloedenfactoren in de omgeving die mede bepalen of
en hoe hard gelopen wordt: de weersomstandigheden, het aantal meters boven de zee-
spiegel waarop de sintelbaan ligt, het aantal en de snelheid van andere lopers.

Op eon vongolijkbare manier is bet mogolijk eon onderscbeid to maken tusson intninsie-
ke en extninsieke factonen bij do motivatie, capacitoit en gelegonbeid tot bet verworkon
van neclameboodscbappen. Voor do eenvoud worden bier na eon korte uitlog puntsgo-
wijs enkele voorbeeldon gogevon:

Intrinsieke motivatie: do motivatie die voorkomt uit do eigon a priori belangstelling
van do porsoon voor bet goadverteerde product, of bolangstelling voor bet vonscbijnsel
reclamo in bet algemeen.
Extrinsieke motivatie: do motivatie die niot onder controle staat van do ontvangon maan
door externe stimuli wordt voroorzaakt. Door contrastwerking of eon opvallend signaal
(zwaailicht in do tv-spot), bijvoorbeeld, kan do aandacbt onwillekeunig getrokkon won-
den naar eon boodscbap. 06k indien do ontvanger goon belangstelling beeft voor bet
gotoonde product nocb voon do oxecutie van do boodschap. (In dit verband kan wordon
opgemorkt dat in eon onderzoekssituatie eon respondent vaak oxtninsiek gomotivoerd
wordt naar eon bepaaldo boodscbap to kijken, zelfs indien doze respondent in realiteit
door gobrekkige intninsieke en extrinsieke motivatie goon belangstelling zou tonen. We
komen bier later nog op terug).
Voon eon advorteerder is bet bovenvermelde ondenscbeid van bolang. Hot kan zijn dat
do interesse voor eon roclameboodschap primair toe to scbnijven is aan do belangstel-
ling die a] bij voonbaat voor hot product of bet monk bestond, of kan primair too to
scbrijven zijn aan do oxecutievo kwalitoit van do boodscbap. Allo gradaties tussen bei-
do extromen zijn uiteraard mogelijk.

Intrinsieke capaciteit: capaciteit ben-oft, nogmaals, do mogolijkbeid tot waamomen,
begnijpen en relateren aan do oigen persoon of situatie van do geboden informatie.
Intrinsieko capacitoit beeft botnokking op do capacitoit die onder controle staat van do
ontvangor van do boodschap zelf. Bijvoorbeeld do capacitoit die voontkomt uit product-
ervaning of productkennis, a] of niet indirect verkregen. Intninsieke capacitoit betreft
ook do mate waarin do ontvanger denkt zolf do betekenis van do boodscbap to kunnen
duiden.
Extrinsieke capaciteit: do capacitoit die bepaald wordt door factonen van buitenafwaar
do ontvanger goon invloed op hooft of moont to bebben. Voorbeelden van mogelijke
bepenkingon van extrinsieke capacitoit zijn bet plaatsen van witto letters op eon gob
acbtergrond, bet gebruik van moeilijk to intorpretoren dubbolzinnighoden en woordspe-
lingen in teksten, bet gobruik van onbekende symbolen, en bet gebruik van vakjargon
voor niet ingowijdon. Hot geven van uitlog, ventaling of vonklaning in do boodscbap is
to zion als eon maatregol tot vongroton van do extninsioke capacitoit.
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Ook dit onderscboid kan voor oen adventeerder relevant zijn. Als eon boodscbap niet
vollodig begrepon wordt omdat do doclgroep goon productorvaning beeft, dan zijn on
andere maatregelen nodig dan wanneer do boodscbap zelf onduidolijk is! als onduide-
lijk wordt ervanen.

Intrinsieke gelegenheid: do tijd en do omstandigbedon die do pensoon neserveent,
bescbikbaar stelt of manipuloert. Intninsieke gelegenbeid is bijvoorbeeld do tijd die do
ponsoon zicbzelf geeft om naan bet reclameblok to kijken, zonder nog to woten wat do
inboud van dit blok zal zijn. Doze tijd staat onder controle van do potenti~le ontvangon.
Hot zachter zotten van do radio om bet roclameblok op do tv beter to kunnen volgen is
tovons to zion als eon manipulatie van do gelegenbeid die intrinsiek bopaald is.
Extrinsieke gelegenheid, tot slot, betreft do tijd en do oxtenno omstandigbeden die niet
door do ontvanger to beYnvloeden zijn. Als tijdens bet neclameblok do lucbtmacbt laag
ovenkomt (bet bijbeborende geluidsnivoau is eon extorn, oncontroleonbaargogevon) kan
do boodscbap slecbts gedeeltelijk worden venwerkt. Als eon billboard op eon niot to
overbruggen afstand staat zodat bet onmogelijk is bet to lezen is sprako van eon beperk-
to extninsieke gelegenbeid. (Hot gaat in dit laatste geval om extrinsieke gelegenbeid en
niet om oxtrinsicko capacitoit omdat afstand niet eon oigenscbap is van do boodscbap-
persoon interactie, maarvan do situatie wa~win do boodscbap is geplaatst).
Tot slot is ook doze splitsing voor eon adverteonder potentiecl relevant, bijvoonbeeld
om vast to kunnen stellen of eon gelegenheidsbepenking to wijten is aan bet gebanteer-
do medium. Eon bepaald tbema laat zicb wellicbt niot in eon tv-spot van eon boporkr
aantal seconden verwenken zonder dat do kijken bet nesultaat ervaart als to gocompni-
meerd in tijd.

6. TRIADE-ONDERZOEK

Er zijn twee soorton ondenzook rond bet Triade-model: fundamenteel ondenzoek waanin
do uitgangspunten van bet model worden getoetst, en toegepast ondenzoek waarmeo ten
behoove van bestaande reclameboodscbappen nagogaan wordt boo zo op Triade-facto-
non scoren. Tusson beide soorton onderzoek is eon wisselwerking. Hot is niot mogolijk
toogopast ondenzoek to doen zonder dat in fundamenteel ondenzoek eon zekene onder-
stouning voor bet Triade-model is verkregen; andenzijds is hot bezwaanlijk eon op do
pnaktijk genicbt theonetiscb model uitsluitend fundamenteel te onderzooken.
Hior zal volstaan worden met aan to geven welke vnagen in fundamenteel en toegepast
ondenzoek aan do orde komen en welke algemene resultaten biermee zijn vonknegon.
Ook worden onkele ondorzookscomplicaties kort boscbreven.

Net als in ander onderzook dat zowel theoretisebe als praktiscbe belangen wonst to die-
non is ook in_Tniade-ondorzook eon voontduirend spanningsveld tussen controle, externe
validiteit, en praktiscbe hanteerbaarheid. In strikt fundamenteol ondenzoek dionon
zoveel mogolijk condities onder controle to zijn van do ondenzoeker die als gevolg
daarvan do bekende cetenis paribus clausule moot banteren. Exteme validiteit vraagt
daanentogen orn volledigbeid; en praktiscbe hanteorbaanheid veroist eenvoud en snel-
beid van uitvoering. Welke ondenzoeksvorm ook gokozon wordt, bet is altijd eon com-
promis tussen doze drie togengestoldo belangen. Zoals eenden gesteld tnacbt bet Tniade-
model eon acceptabel compromis to bieden door to trachten met slecbts eon zeor
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bopenkt nantal factoren! operationalisatios alle mogelijk relevante determinanten van
reclame-effecten samon to vatton! to ropresenteren. Anderzijds maakt do eerdere uitoen-
zotting oven do ondorlingo verhouding en woderzijdse boinvlooding van do Triade-
factoren duidolijk dat en zelfs nond eon cenvoudig model complexe tbeonetiscbe vragen
gostold kunnen worden.

Voor zowol bet fundamentele als hot toogopasto onderzoek lijkt eon format to zijn
gevonden dat bet mogelijk maakt eon aantal relevante (tbooretiscbe rosp. praktischo)
vnaagstellingen adequaat to kunnen bebandelen.
In bet nu gohantoordo format voor fundamenteel ondorzook worden no~lo advertenties
door twee groepen nospondenton beoordoeld. Do eorsto groep wordt verzocbt op eon
Likert-scbaal eon noactie to geven op (varianten op) do volgendo vragon, nadat ze eon
advententie gedurende enkele seconden bebben kunnen bokijken en nadat zo, uitonaard,
eon instructie bebben goknegon:

(Motivatie)
‘in hoeverre bent u geYnteresseerd in deze boodschap?’

(Capacitoit)
‘In hoeverre denkt u dezeboodschap volledig te kunnen begrijpen?’

(Gelegenbeid)
‘in hoeverre meent u voldoende tild te hebben gehad om de boodschap te kunnen beki]-
ken?~

Dezelfde advertentios worden onder identieke conditios voongelegd aan eon andere,
vergelijkbare groep respondenton. Doze groep dient na afloop van do exposures alloen
to reagenon op do statements die botrokking bebben op do afbankolijko vaniabelen
(vaniabelen waarin do reclamodoelstelling tot uiting komt). Voon eon zogonaamd
between subjects design is gekozen om transfer-effocten to vermijden en om to voorko-
men dat eon respondent dezelfde advententie twee maal tozion knijgt: ~n keen voor do
beoordeling van do Triado-statoments, en d6n keen voor do reactie op do afhankelijko
variabelen. (Hot moge duide]ijk zijn dat bet twee maal na olkaan tonon van eenzelfde
advententie do gelegenboid tot verwerking kunstmatig vergroot).
In onden andere bet toogopaste onderzoek zijn uitsplitsingen gomaakt naan intrinsieke
en extrinsieke motivatie, capacitoit en gologonheid.
Omdat bet niot mogelijk is binnen bet huidige bestek eon gedotailleerd overzicbt to bie-
den van in meerdono ondonzoeken vorkrogon resultaten zullen doze her puntsgewijs
wonden samengevat.

— Verscbillende advertentios die onder identieke condities aan do nespondenten worden
gotoond gevon aanleiding tot vorscbillendo profiolen van Triade-scores, a] of niot uitge-
splitst naar intrinsieke en extrinsieke aspocten. Do nospondonton ervaren do vragen niot
als vreemd en blijken in staat snel op do statements to kunnen neagenen.
— Ten toetsing van do rolevantie van do gevolgdo benadoning zijn do Tniade-scores ana-
lytisob gerelatoerd aan afbankolijko vaniabelen. Omdat vorworking van do boodscbap
eon centraal gegeven is worden veelal recall en necognition-maten gebanteerd. Andere
maton zijn do attitude toward the ad (zie bijvoorbeeld Mittal, 1990) als eon overall
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waardeningsmaat, en koopintentie. Van bolang is to constateren dat in meendero onder-
zoekon eon significante relatie is gevonden tusson do Tniado-scores on do afbankelijke
vaniabelen. Met eon canonische conrelatie analyse wend bijvoorboeld vastgesteld dat do
sot Tniade-statemonts eon duidelijko en significante samenbang vertoonde met do set
cnitenium-vaniabelen betrokking bebbend op berinnening van boodscbapelementen,
merkattitude, menkvoonkeur, couponkouzo, en koopintontie. Eon minden prominento no]
in doze analyse speelden berinnoning en benkonningWan do merknaam (voon eon moge-
lijko venklaning zie later). Do oerste vaniaat van doze analyse venklaande 43% van do
vaniantie in do critenium-set en 32% van do vaniantie in do predictonen-sot).
— In meerdeno ondenzoeken speelt elk van do dnie Tniado-compononton eon no]. Dit
boudt in dat naast motivatie ook capaciteit en do apart toegevoegde vaniabelo golegen-
beid eon eigon bijdnago levonon aan do vonklaning van vaniantie in do afbankelijke vania-
bole. Ook is, blijkend uit factor-analyses, bet ondonscbeid intrinsiek — extninsiek van
bolang.
—In bet algomeon nemen do scores op do gobantoordo afbankelijke vaniabele toe met do
scores op do Tniade-statomonts. Met nadruk dient ecbter to worden gestold dat do nesul-
taten nog goon vast, consistent patroon to zion govon, ondanks do constatering dat ze
eon Triade-benadening grosso modo ondersteunon. Hot Tniade-modol is dus zeker niet
gevalideend, hoewel on duidelijko signalen zijn dat do benadering functioneel is.
Voor bet ontbreken van consistonto nesultaten zijn venscbill&nde mogelijke venklarin-
gon aan to voeron:
— Do oersto heoft botrekking op bet gobruik van do operationalisaties. Hot feit dat

slecbts enkelestatomonts wordon gobantoend (wat zeen ongebruikelijk is in sociaal
wetenscbappelijk ondorzoek — concepton worden gowooniijk met meondere items
gemeton) stelt zoer bogo oisen aan do concoptuele en operationele kwaliteit van doze
statements. Wellicbt diont do kwaliteit nog to wonden verboterd;

— Daarnaast zijn in meendere studies interconrelaties tusson do statements goconsta-
toend die zowel om theoretisebo als analytiscbe redenen lastig zijn. Recent onden-
zook beeft echter aangotoond dat hot mogelijk is door aanscbonping van do instructie
do intenconnelaties to reducenon tot eon aanvaandbaar nivoau;

— Eon dende mogelijko noden boeft to makon met do gobanteonde afbankolijkc vaniabo-
Ion. E~n van do afbankelijko gebeugenmaten is henkenning, in Tniade-ondonzook om
analytisehe redenen geoperationaliseord als eon Likert-statement rond zekenheid van
benkenning. Do procedure van bet ondonzoek is echter zo kont dat ten aanzion van
doze afhankolijko variabele do kans op eon plafond-effoct groot is: do kans op ben-
kenning is zoor groot, hotgoen do vaniantie stork beporkt.

— Nog eon neden voon do inconsistentios is gelegen in do wisseling van bet typo bood-
scbap (advertentie, tv-spot) dat in do versobillende ondonzoeken is gobruikt waar-
door do onderlingo vengelijking wordt bemoeilijkt;

— Do laatsto mogelijke reden voor hot wisselende patnoon van nesultaten (maan daan-
door niot do minst waarscbijnlijke) is uitenaard dat bet model zelf inadoquaat is.

Los van doze analytisebo punton zijn vnageffte beantwoonden. die niet alleon om theone-
tisebo maar ook om pnaktiscbe nedenen relevant zijn:
— Eon belangnijke vraag betreft do aard van bet model. Op grond van tbeonetiscbo

angumonton wordt uitgegaan van eon multiplicatief model. Do vnaag of doze opvat-
ting door do empiiscbe nesultaten wordt gedragon kan pas aan do ordo komen zodna
do optimale operationalisatie voor do Tniade-factoren is vastgesteld.
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— Op wat voon scbaal dient motivatie gooperationaliseerd to wonden? Dient do scbaal
twee polon to bevatten zodat zowol negatiove (irnitatie) als positiovo scores (waardo-
ring) mogelijk zijn? In do huidigo opzot wordt orvan uitgogaan dat eon positief line-
aire nelatie bestaat tusson motivatie on recall. Hot is ecbter niot ondenkbaan dat eon
zeer irnitenende boodscbap eon boge gebeugenscore knijgt. Dit zou eon meenvoudige
aanpassing vorgen: in do operationalisatie, in do analyse on in do intorpretatie.

— Hoe boinvloedon do drie factoren elkaar, en welke invloed gaat bierbij uit van do
factor tijd? Er zijn inmiddels enkele studies gedaan wanruit blijkt dat do exposure-
tijd effect beeftop do connelaties tusson do Tniade-factoren. Dit zou onop kunnen dui-
den dat inderdaad sprake kan zijn van dynamische offecten (waarbij do dnie factonen
elkaar befnvloedon tot eon niouw evenwicbt ontstaat).

— Beneden wolke knitisohe waarde van eon Tniade-factor wondt eon boodschap gone-
geend? En beneden welke knitiscbe waarden van hot Triade-product wordt eon
boodscbap genogeerd?

Doze vragen geven aan dat bet onderzoek nond hot Tiiado-modol in eon oorste stadium
van ontwikkeling is. Do start is gemaakt en is bemoedigond, maar eon groot aantal
onbeantwoorde vnagendient nog to wonden bohandeld.

In toegepast onderzoek wordt ondertussen gokeken naar do praktiscbe baalbaarheid, on
wordt input geloverd voor bet fundamontele onderzoek. In bet toegepaste onderzoek
wordt bet ‘gedrag’ van do Triade-operationalisatios bekeken, inclusief do operationali-
satios die betrokking bebben op do intrinsieko en extninsioke aspecten.
Hoowel missobien voonbanig is, voonuitlopend op do verdere ontwikkoling en toetsing
van hot model, aan to geven dat bet Tniade-model in verschillende fasen van bet recla-
mo-ontwikkolingsprocos eon mogelijke bijdrage kan levonon. Tniade-assessments kun-
non plaatsvindon in pro- en posttosts en zouden kunnen bolpon vaststollon boe en op
welke manien wean-out plaatsvindt (mogelijk nemen bij eon toenemende oxposure-fre-
quontie do Tniade-scores oenst too, waarna capacitoit en gelegenbeid constant blijven
maar motivatie afneemt — later gevolgd door capacitoit en golegenheid). Ook andene
vergelijkingen dan die oven tijd kunnen relevant zijn, en we] die tusson do Tniade-sco-
res bebonendo bij:
— do oigen noclameboodscbap en die voon eon concunnorend monk;
— verscbillende oxocutieve varianten van dezelfde boodscbap van bet oigen monk (pro-

tests);
— verschillondo exposune-condities voor dezelfde boodschap: gunstig versus ongun-

stig; lange versus konte oxposunetijd (tonoinde do govoelighoid van do boodschap to
checkenvoor do kwaliteit van do exposure).

7. METHODOLOGISCHE IMPLICATIES

Hot Triade-model impliceent dat boge oisen gosteld dienen to wonden aan do condities
waarondor do Triade-scores dienen to wonden afgenornen. Immers, indien door bet
onderzoek zelf do niveaus van motivatie, capaciteit en gologonhoid kunstmatig zouden
worden venboogd ten opzicbto van real life exposure condities, dan zou dit eon aantas-
ting betekenen van do extorue validiteit van do gegovons.
Idealiten zouden do werkelijke reclame-omstandigboden (bonderden boodscbappen,
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afleiding, etc.) nagebootst mooton worden en zoudon alleen unobtrusive measures
gehantoord moeten worden bij nospondonton die niot weton dat ze rospondenton zijn.
Dit is uitoraard om praktiscbe en financi~lo rodenen onhaalbaar. Tocb is bet functioned
bij do opzot van reclame-effect! -effectiviteitsondorzoek nekening to bouden met moge-
lijko afwijkingen ton aanzion van do aspecton zoals die door bet Tniade-model wondon
aangogeven. Hieronder worden onkolo voorboelden gegeven van biases die in onder-
zoek kunnen optroden.
Do afzondenlijke voorbeeldon zullen bij marktondonzookens zoon bekond voonkomen.
Hot argument is ecbter dat bet nisicobestaat dat slecbts aandacbt geschonken wondt aan
onkelo aspocton torwijl volgens eon Tniade-rodenoning hot juist van belang is zowel
aandacht to schenkon aan motivatie en aan capaciteit, als aan gelegonheid. Do nadruk
wondt bier gelegd op onderzoeksaspecten die eon kunstmatige afwijking zouden kun-
non venoonzaken van do waardon op do Tniade-factoren zoals die in realiteit golden.

Motivatie; stimulerende factonen
— Hot meedoen aan eon onderzoek wekt veelal do intenesse van nespondenten voor bet
onderhavige ondorwerp;

—--Rospondenton willen vaak ‘goed prosteren’ als respondent tegonovor do onderzoe-
ken;

— Bij sommigo ~ndorzookonwordt bij deelname eon beloning (oxtninsioko motivatie)
in bet vooruitzicht gestold.

Motivatie; rommende factoren
— - Hot probleem van do ovorbevissing waardoor ‘ondonzoek-moeboid’ optroedt;
— -Hot door do respondent niet juist ingoscbat wonden van bet belang van onderzoek;
—- Hot probloom van do anonimiteit! vortrouwolijkhoid/ privacy.

Capacitoit; stimulorende factonon
— Door bet stellen van eon ondenzoeksvnaag kan eon issue naar vonen wonden gehaald
waar do respondent zelf niot of met eon minden grote nadruk aan zou bebben
gedacbt: ‘prompting’;

— Door eerdere vragen in do vragonlijst kan konnis worden aangoroikt waanbij do
respondent bij hot beantwoordenvan navolgende vragen baat beeft;

— Door do venscbillende aspecton van eon thema gozamonlijk in onderzook to prosonto-
ron ontdekt do respondent eon patroon of eon samenhang die eonder onbekend was
on die tot andere antwoonden aanleiding gooft.

Capaciteit; rommende factoren
— Voorbeelden zijn: voor do respondent onduidelijk taalgebruik, eon onduidelijke

structuroning van do vragenlijst, eon gobrokkige uitleg van hot dool van hot onden-
zoek, bet introduconon van eon themawaarmn eon respondent zicb zonden bulp niet of
moeilijk kan vorplaatson, en ontbrokende antwoordmogelijkbeden.

Golegenhoid; stimulenende en nommende factonen
— Doze factoron kunnen worden samengovat onden do bognippen ‘tijd’ en ‘afleiding’.

Bijvoonboold: heeft do respondent in zijn omstandigbeden voldoende gelegenbeid in
bet ondenzoek to participonon en om op do afzondenlijke vragen to antwoorden? Of
knijgt do respondent juist langer do tijd om over eon issue na to donken?

30



Hot is do ondenzoeker zelfdie kan vaststollon of bet nisico tot kunstmatige venboging of
venlaging van do Tniade-factoren aanwozig is, tot welke afwijkonde roactios dit bij
nospondonten zou kunnen leiden, en welke eventuelo aanpassingon van do onderzoeks-
opzot, do vragenlijst of do napportago dit zou vongon.

8. DISCUSSJL

In dit boofdstuk is eon nadere bescbnijving gegeven van hot Tniade-model. Ingegaan is
op do intontie van bet model, op theoretisebe, mothodologiscbe en praktiscbo vraag-
stukken, on op vootangols en klemmen. Hot model is in ontwikkoling. Momentool is bet
nog bet best to typoron als eon algemeen donkkadonmet operationele mogelijkbeden en
onigo ompirisebe ondensteuning. Hot dod ervan is meenledig: in do oonste plaats hot
prosonteren van eon benadening die hot mogelijk maakt hot inzicbt in neclamevenwer-
king to vongroton, in do tweode plaats bet ontwikkelon van eon instrument dat op eon
wetenscbappelijk venantwoordo en pnaktiscb bruikbare manior do effectiviteit van
noclame kan holpon bepalon. Tot slot hoopt bet biermee do waandoning voon do functie
van gedesaggregeend ondenzoek nog eons to ondenstropon.
Hoewel bet model suggostios inhoudt waarmee rekening is to houden bij bet ontwikke-
Ion van noclamoboodscbappon is bet uitoraard niot mogolijk om op grond van bet model
noclame to ontworpon. Do meest algemene suggestie in do nichting van ontworpers is
dat neclameboodscbappen, gegeven do reclamedoelstelling, moeton motivenon en
bognopon mooten wonden binnen do grenzen van do gelegenbeid die daartoe beschik-
baan is en dat elk van do drie aspocten in doze suggostie oven belangrijk is. Motivatie
(osthotiseho kwaliteit, opvallondhoid, of aantnokkelijkbeid van do boodschap) is dus
niet do allesbepalende factor.

Eon frequente roactie van adventoonderszijde is dat men bet Triade-model bruikbaar
acht bij bet oxplicitonon van hot oigon impliciete rechtmo-modol (zie inleiding). Hot
blijkt do communicatie tusson wetensehap en praktijk oven communicatie to vengomak-
kelijkon.
Vanwogo do potonti~lo bijdnage van bet Triade-model bebben eon tiental groto adver-
teerders eon jaarplaats voon eon wotenschappolijk ondei-zoekon bij do Sectie Economi-
sche Psychologie van do Katbolieke Univensiteit Brabant gesponsord om bet funda-
mentele on toogopaste ondenzoek naar bet model to stimulenen.
Verscbillende bureaus hanteren hot model bij bun ondenzoek. MarketResponse to
Amensfoont gebruikt hot voon bet pro-toston van advententios (bet zogenaamde ‘CAGI-
TRIADE’ onderzook), NIPO to Amsterdam incorporeert do dnie factoron in post hoc
reclame-effectiviteitsonderzoek, en Research International Kwalitatief to Rottendam
verdisconteort bet Triade-model in do oisen voon do opzel van kwalitatief ondenzoek.
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2. Marktonderzoek in de retailing
de visie van een vertaler

R.P. VANDER KIND

SAMENVATTING

Dit artikel gaat over bet schuurvlak tussen opdrachtgever van marktonderzoek en marktonder-
zoeker, belicht aan de hand van marktonderzoek in de retailing. Aangetoond wordt dat er de laat-
ste decennia ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden in de samenstelling, de structuur en
de betekenis van de retailsector in Nederland.
Retail-marketing (en dus ook het marktonderzoek in de retailing) is op bepaalde onderdelen
‘anders’ dan de marketing van andere geledingen van de bedrijfskolom.
Retailers zijn in principe buitengewoon praktische mensen en daarom wordt alleen ingang bij
hen gevonden met eenvoudige, praktisch toepasbare modellen. Enkele voorbeelden van dit soort
‘werkbare’ modellen warden gepresenteerden uitgewerkt.

1. VERANTWOORDING

Het verzoek van de redactie van het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van
Marktonderzoekers aan een gebruiker van marktonderzoek om voor de uitgave 93/94
een artikel te schrijven over marktonderzoek in de retail sector, is vragen om proble-
men.

In de eerste plaats omdat gebruikers van marktonderzoek vaak een volstrekt ander refe-
rentiekader hebben dan uitvoerders van marktonderzoek. Het gevoig kan zijn dat er
aanzienlijke misverstanden en frustraties optreden van beide kanten. De meeste lezers
van het jaarboek zullen dit in de praktijk wet eens meegemaakt hebben.

In de tweede plaats zou het artikel moeten gaan over marktonderzoek in de retailing, en
gebleken is dat retail-marketing (en dus ook het marktonderzoek in de retailing) op
bepaalde onderdelen ‘anders’ is dan de marketing van andere geledingen van de
bcdrijfskolom.
Op zijn minst dient een dergelijk artikel dus tevens te verduidelijken waarom retail-
marketing ‘anders’ is

In de derde plaats: retailers zijn in principe buitengewoon praktische mensen, die,
anders dan marktonderzoekers, meer gefnteresseerd zijn 6f iets werkt dan waar6m iets
werkt.
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Ook dit versehil in attitude kan in principe de reeds bestaande fricties tussen gebruikers
en onderzoekers verscherpen.

Er is daarom gekozen voor bespreking van het schaurvlak tussen opdrachtgcver van
marktonderzoek en marktonderzoeker, waarbij de behandeling van de feitelijke toepas-
singen van marktonderzoek in de retail slechts zijdelings ter sprake komt.
Wij gaan het dus hebben over de volgende vraagstelling: hde vertaa~ je de vaak corn-
plexe, maar zeer pragmatische problematiek van de retailer in een voor de marktonder-
zocker ‘onderzoekbare’ probleemstelling, en, in bet verlengde daarvan, hoe vertaal je
dc uitkomsten van bet marktonderzoek in voor de retailer hanteerbare aaliknopingspun-
ten voor zijn operatie.

2. WAT IS RETAILING?

De laatste decemia hebben er ingrijpende wijzigingen plaats gevonden in de samen-
stelling, de structuur en de betekenis van de retailsector in Nederland. Deze veranderin-
gen hebben te maken met enerzijds de in vrijwel alle branches optred~nde overgang
van sellersmarkets naar buyersmarkets, anderzijds met veranderingen in de kenmerken
van de consument: kritischer, mondiger, beter opgeleid, individualistiseher.
Vanoudsher is men geneigd retailing gelijk te stellen aan detailhandel, ofwel ‘de klein-
handel in goederen’. Dc functie van deze klcinhandel in goederen zou dan, volgens de
oude leerboekjes, moeten zijn: het als laatste schakel in de bedrijfskolom herverdelen
naar hoeveciheid, tijd en plaats van de goederenstroom van producent naar consument.
Uit de definifieblijkt al dat retailing in de ‘oude leer’ gelijk gesteld werd aan distribu-
tiekunde. Hoewel dit in cen vrij groot aantal gevallen nog steeds opgaat (met name in
de sfeer van fast moving consumer goods) moet toch ook geconstateerd_worden dat het
identificeren van de detailbandel uitsluitend met de techniek van distributie al lang niet
meer voldoende is: succesvolle beclrijven als Body shop, Ikea, Benneton (van oor-
sprong producenten, maar inmiddels ook zeer bclangrijke retailers!), Ainici, Hennes &
Mauritz, Marks & Spencer en Hema (van oorsprong retailers, rnaar inmiddels een dik-
ke vinger in de7 pap inbet voortbrengingsproces van hun toeleveranciers!) besehouwen
hun outlets niet als passieve herverdelers aan bet eind van bet voortbrengingsproees,
maar als actieve marketinginstrumenten Zonder welk bet succes van bet voorliggende
produktieprocds niet gewaarborgd is. Meer en meer kornt de retailing derhalve aan bet
begin van bet marketingproces te staan, in plaats van aan bet eind.
Dc verandering van de betekenis van de retailing van ‘productdoorduwer’ (via push
marketing) naar ‘vraagbevrediger’ (door_jmiddel van pull marketing) is ecbter niet de
enige verandering die er plaats gevonden heeft. 00k de samenstelling van de retailing
is gewijzigd: terwijl men in de jaren vlak na de oorlog retailing gemakshalve gelijk
stelde aan detailbandel zien we in de periode na 1950 een veel ruimere betekenis van
de term retailing opkomen: de financi~le dienstensector ,~‘ bet reiswczen, de verzcke-
ringsbranche , de autobranche ontdekken dat de consument meer is dan alleen maar de
trecbter waar hun produkten uiteindelijk in terecbt komen en beginnen technieken toe
te passen die recbtstreeks aan de detailbandel ontleend zijn, teneinde bun produkten en
diensten onder de aandacht van de eindgebruiker te brengen. Het resultaat is een veel-
heid van distributietechnicken en- formules : van retailbanking (Amro/Abn en Rabo)
via de thuisbankier (Postbank) tot ‘superspeciaalzaken’ als de Hypotbeker en Spaarbe-
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leg, van de vacantiesupermarkt (D-Reizen of Holland International) tot de life
style/doelgroep formule (NBBS) of de productspeciaalzaak (U.S. Motorhome Holi-
days), van geparalleliseerde verzekeringsaanbieders als de onafhankelijke agenten
(Hudig Langeveld) tot postorderbedrijven!’direct writers’ als Centraal Beheer.
Momenteel omvat het begrip retailing dan ook meer dan uitsluitend de goederenherver-
deling naar de consument, namelijk al die economische activiteiten die zich richten op
de bevrediging van de vraag van consumenten, door het ter beschikking stellen van
voorgeselecteerde assortimenten van produkten en/of diensten, in een afgewogen en
consistente marketing mix.

3. WAAROM IS RETAILING ANDERS?

Aan retailmarketing kleeft een aantal eigenaardigheden in vergelijking met de marke-
ting van andere geledingen van de bedrijfskolom.

3.1 Deproduktdeflnitie

In de eerste plaats is er een belangrijk verschil in de definitie van het ‘produkt’. Terwiji
men in de bovenste geledingen van de bedrijfskolom geneigd is bet produkt te defini~-
ren in enkelvoudige termen (soep, levensverzekeringen, pakketreizen) gaat dit in de
retailing niet op. Het produkt van de retailing in de meest ruime betekenis is het retail-
concept: de ‘winkelformule’ en de technische vertaling daarvan. (van der Kind,
1989).
In een wat beperkter betekenis, vergelijkbaar met de bovenvermelde enkelvoudige
interpretatie, dient men in de retailing ‘produkt’ toch altijd nog op te vatten als het
assortiment, d.w.z. als een evenwichtige, op de wensen van de doelgroep afgestemde
produkt-range,veelal nog opgebouwd uit samenhangende deelassortimenten. Invulling
van de variabele ‘bet produkt’ gaat in de retailing derhalve altijd gepaard met bet
samenstellen van een mix, waarbij ‘portfolio’ technieken een grote rol spelen. (v.d.
Kind 1993) Zelfs superspecialisten als Aldi, met een voor detailhandelsbegrippen
uiterst beperkt assortiment van ca 700 artikelen in de sfeer van droge kruidenierswaren,
leveren een gecompliceerder produkt dan producenten als Douwe Egberts, die ondanks
alle differentiatie die ze in het assortiment aanbrengen waarschijnlijk niet verder komen
dan tot een range van 10 a 15 produkten per business unit. Daarbij komt dat de reden
van het differenti~ren van de produkt-range bij producenten veelal een andere is dan bij
retailers (en dat is tegelijkertijd een van de oorzaken van de fricties tussen detaillisten
en toeleveranciers): bij producenten ligt de ratio veelal bij de overweging dat men door
differentiatie van produkten nieuwe doelgroepen aan kan spreken (m6~r afnemers), ter-
wijl bij de retailing de overweging veelal primair is dat men de bestaande doelgroep
beter kan bedienen (‘vollere’ klanten).
Daarmee komen we dan meteen terecht bij een tweede belangrijk verschil: de wijze
waarop de omzet tot stand komt.

3.2 Het omzetbegrip

Een zo eenvoudig begrip als omzet blijkt in de praktijk aanleiding te kunnen geven tot
aanzienlijke spraakverwarring en misverstanden. Veelal blijkt dit terug te voeren tot de
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situatie dat men wel weet wat in financi~le termen onder omzet verstaan moet worden,
maar dat men geen begrip beeft voor, of inzicht in, het proces, waarlangs de omzet tot
stand komt. Het zal duidelijk zijn dat een briefing aan een marktonderzoeksbureau in
termen van: mijn omzet loopt terug, waardoor komt dat?’ volstrekt zinloos is als het
marktonderzoeksbureau niet enig inzicht heeft in de wijze waarop bet omzetproces ver-
loopt.

Deelnemers aan bet voortbrengingsproces hebben de neiging omzet te defini~ren in ter-
men van de onderdelen van bet produktieproces waar ze vanuit hun functie de meeste
invloed op bebben: een logistieke manager zal geneigd zijn omzet te defini~ren als:
OMZET OMZETSNELHEID * GEMIDDELDE VOORRAAD -

Een personcelsfunctionaris zal de neiging hebben te kijken naar:
OMZET = ARBEIDSPRODUKTIVITEIT * AANTAL WERKNEMERS

Evenzo kan men in de commerci~ile functies verscbillende omzetbegrippen herkennen:
een marketingmanager van een industri~le onderneming, die vanuit de technische
beperkingen van bet produktieapparaat slechts een beperkt aantal, sterk verwante mark-
ten kan bedLenen, zal zijn omzet proberen uit te drukken in termen van bet deel van de
markt voor zijn specifieke produkten dat hij veroverd heeft. Hij neigt dus naar de
beschrijving:
OMZET = MARKTAANDEEL * MARKTOMVANG -

Een dergelijke benadering is in de retailing minder zinvol, immers: kenmerk van de
retailing is dat men in veel verschillende productmarkten tegelijk opereert. In de cerste
plaats is bet daardoor uiterst bewerkelijk om voor elk van deze markten apart bet
marktaandeel te berekenen. Alleen de allergrootste retailers met een eigen marketing-
apparaat kunnen bet zich veroorloven een dergelijke marketingbenadering te plegen. In
de tweede plaats: retailing bouwt zijn omzet op door in een veelbeid van productmark-
ten per vestiging zeer kleine marktaandelen te realiseren. Omzet in de retailing is dus
de som van kleine marktaandelen in zeer sterk verschillende deelmarkten, die oven-
gens gezamenlijk wel tot grote omzetten kunnen leiden. Dc retailer zal daarom veel
meer geneigd zijn bij de beschnijving van bet omzetproces te kijken naar de wijze
waarop de som van deze kleine omzetjes vanuit zijn marktgebied via zjjn outlet gereali-
seerd wordt: -

OMZET = KLANTEN * BESTEED BEDRAG

Een retailer in een relatief klein, duidelijk afgebakend verzorgingsgebied, in de sector
dagelijkse artikelen, met door gewoonte bepaald koopgedrag (bijvoorbeeld een buurt-
verzorgende supermarkt) zal in pnincipe aan deze omschnijving genoeg bebben. Hij
streeft er dan ten beboeve van zijn omzetmaximilisatie naar de klanten uit bet verzor-
gingsgebied vaker te laten komen en ‘voller’ te laten vertrekken. Het is niet voor niets
dat de marketing mix van supermarkten wel eens weergegeven wordt door de drie V’s,
inplaats van door de vier P’s: Vaak, Veel enVol.
In andere sectoren van de retailing zal bet koopproces ecbter nader gedetailleerd moe-
ten worden. In de sector woninginrichting bijvoorbeeld is geen sprake van cenduidelijk
afgebakend verzorgingsgebied (klanten zijn bereid grote afstanden af te leggen voor
ori~ntatie bij dit soort artikelen). Ook is bepaald geen sprake van gewoontekoopgedrag
(meubelen worden gemiddeld eens in de tien jaar aangescbaft). Boveridien is er, van-
wege bet hoge aankoopbedrag, sprake van grote nisico’ s voor de consument, waardoor



de potenti~le klant de neiging heeftzich bij meerdere aanbieders te ori~nteren, alvorens
tot aanschaf over te gaan. Vanuit omzetmaximilisatie is bet dan nuttig met een aantal
aanbieders bij elkaar te gaan zitten, waardoor de trekkracht vanuit bet verzorgingsge-
bied versterkt wordt (mar bezoekers), zelfs als men daardoor de kans loopt dat bet
kopende percentage van de bezoekers per outlet omlaag gaat vanwege de vele koop-
altematieven die de bezoekers voorgeschoteld krijgen. Meubelboulevards zijn bet
resultaat.

In dergelijke laagfrequent gekochte anikel-categorie~n, met modiscbe inslag en een
niet gewoontebepaald kooppatroon, waarbij lang niet elke bezoeker aan de winkel ook
automatiseb een klant betekent, zal men bet inzicht in bet koopproces derhalve moeten
verfijnen: hoe kan men van een inwoner van bet verzorgingsgebied een bezoeker aan
de winkel maken, en vervolgens van deze bezoeker ook nog een klant, voor zoveel
mogelijk artikelen uit bet assortiment?
In meer algemene termen: hoeveel prospects zijn er, hoe wekt men de belangstelling
van deze prospects, en hoe zet men deze belangstelling om in feitelijk koopgedrag, met
eenzo boog mogelijke cross sellings ratio?

In procestermen gericbt op toepassingen in de detailbandel:
o = VG *01* C * BB
waarin:
O = OMZET
VG = VERZORGINGSGEBIED
01 = OPKOMSTINDEX (bet percentage inwoners van bet VG dat per periode de win-
kel bezoekt)
C = CONVERSIE (bet percentage van de bezoekers dat daadwerkelijke iets koopt)
BB BESTEED BEDRAG.

De term VG*OI in de formule geeft bet aantal bezoekers weer aan de winkel, de term
VG*OI*C geeftbet aantal klanten.

Vanuit de toepassing op bet gebied van marktonderzoek is bet van belang dat de for-
mule in twee afzonderlijke delen uiteenvalt.

De combinatie VG * 01 staat daarbij voor de exteme dominantie van de winkelformu-
le. Hij geeft aan in hoeverre men in staat is met de winl=elformulebezoekers naar de
winkel te trekken.

De combinatie C * BB beeft daarentegen betrekking op alle inteme winkelfactoren: bet
geeft aan in hoeverre men in staat is te kapitaliseren op de externe trekkracht van de
formule. Aan winkels die leuk zijn om te bezoeken, maar waar niets verkocht worden
bebben we tenslotte als retailers niets.

Dergelijke situaties komen, hoe onlogiscb ze ook lijken, in de praktijk toch regelmatig
voor een voor de band liggend voorbeeld is de Bijenkorf v~r de crisis van 1983: een
winkel die zeer veel bezoek trok, maar waar bijzonder weinig, en in afnemende mate,
gekocht werd.
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De opdeling maakt dan meteen duidelijk waarom in de retailing, anders dan in de mar-
keting van andere geledingen in de bedrijfskolom, steeds gewerkt wordt met een mar-
ketingmix die bestaat uit meervariabelen dan de gebruikelijke vier P’s.

De eerste set (de exteme marketing mix) wordt gebruikt oin ‘prospects’ uit bet verzor-
gingsgebied naar de winkel of de outlet toe te krijgen. Dezenmvat de P’s van:
Publiek (of doelgroep)
Plaats (keuze van de vestigingsplaats)
Promotie (in hct bijzonderde externe prom~~~9tie)
Produkt (te interpreteren als ‘assortiment’ of produkt range)

De tweede set (de interne marketing mix) wordt gebruikt om van bezoekers klanten te
maken en omvat:
Presentatie (de wijze waarop de goederen in de winkel onder de aandacht van bet
publiek gebracht wordt, waaronder ook te vatten de ‘interne promotie’)
Personeel (of: het bedieningssysteem, vari~rend van volledige persoonlijke bediening
tot zelfbediening)
Prijs (niet alleen bet absolute prijsniveau; maar ook de prijsopbouw van bet assorti-
ment).
Physieke distributie (om goederen te verkopen moeten ze wel aanwezigzijn).

Sommige schrijvers op bet gebied van de retail voegen daar nog een tweetal P’s aan
toe: de P van produktiviteit (vanwege het feit dat de marges in de detailbandel laag
zijn) en de P van Plastic/Papier (vanwege bet feit dat nolens volens de detailbandel een
steeds belangrijker rol moet spelen in de retourgoederenstroom van verpakkingen).

Het zal overigens duidelijk zijn dat we bet bier hebben over een modelmatige benade-
ring in de betekenis van een ‘vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid’. Essen-
tieel in het model is de tweedeling in een exteme marketing benadering en een interne
marketingbenadering, die specifiek is voor de retailing.
In de praktijk zullen de externe en de inteme aanpak elkaar gedeeltelijk beinvloeden:
zo zal een geslaagde verbetering van de interne marketingmix, bijvoorbeeld een lo-
gistieke aanpak gericht op de verboging van de conversie (‘out of stock is the ultimate
disservice’, Carol Farmer), op termijn kunnen leiden tot een verboging van de opkom-
stindex, doordat klanten die vroeger door ‘out of stock’ teleurgesteld werden, nu begin-
nen te merken dat de situatie verbeterd is.

4. DE IMPLICATIES VANDE PORMULE -

Hoe simpel en logisch de formule ook lijkt, de implicaties ervan zijn v~rstrekkend.
Ret zal duidelijk zijn dat bet soort marktonderzoek dat verricht moet worden sterk ver-
scbillend zal zijn naarmate bet meer gericbt is op 6~n van de onderdelen van de formu-
le: onderzoek naar de mogelijkheden van vergroting van bet marktgebied vergt vol-
strekt andere tecbnieken en invalshoeken dan onderzoek naar de mogelijkbeden van
vergroting van de conversie of ‘slaagkans’. Het is dan ook van eminent belang voor
zowel onderzoeker als voor de gebruiker van bet onderzoek om op voorhand een idee
te verkrijgen door welke van de vier elementen van de formule (VG, 01, C of BB) bet
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te onderzoeken probleem eigenlijk veroorzaakt wordt. De kracht van de formule blijkt
onder andere uit bet feit dat bet tijdens de eerste gesprekken met de opdracbtgever van-
uit zijn eigen bedrijfsgegevens vaak al lukt om de probleemstelling te verbijzonderen
naar eenof meer van de vier samenstellende delen. Vaak gaat dit op grofstoffelijke wij-
ze ,soms met een gevoelsmatige benadering, maarbet werkt wel.
Een aan de detailbandel ontleend voorbeeld kan wellichl bet een en ander verduidelij-
ken.
In de detailbandel kent men verschillende afzetkanalen: supermarkten, speciaalzaken,
warenhuizen en postorderen. Binnen deze afzetkanalen opereren verschillende formu-
les. Het blijkt mogelijk door een simpele aanpak met ‘plusies’ en ‘minnetjes’ aan te
geven hoe de verschillende formules binnen 66n afzetkanaal aan hun omzet komen.
Laten we als voorbeeld eens de beide warenhuizen Hema en Bijenkorf nemen. Beiden
voldoen aan de tecbniscbe definitie van warenhuizen: relatief grootschalige aanbieders
van geparalleliseerde assortimenten in overwegend de non-food sfeer. Invulling van de
formule laat echter zien dat beide warenhuizen op een volstrekt verschillende manier
aan bun omzet komen:

Verzorgingsgebied (VG): zal voor een Hema relatief klein zijn, deels vanwege bet gro-
te aantal filialen van de Hema, deels ook door het gebrachte pakket: voor tandenbor-
stels, ondergoed en wasknijpers heeft de consument niet de neiging verre afstanden af
te leggen. Daarentegen zal bet verzorgingsgebied van een Bijenkorf, met zes vestigin-
gen inNederland en een assortiment dat overwegend uit relatief laag frequent gekochte
artikelen bestaat, waar men wel afstanden voor wil afleggen, aanzienlijk groter (moe-
ten) zijn dan dat van de Hema.

Opkomstindex (01): Uit bet kleinere verzorgingsgebied van de Hema komen de inwo-
ners relatief vaak. Deels bangt dit weer samen met de nabijbeid, voor een belangrijker
deel weer met het geboden pakket: bet assortiment van de Hema omvat grotendeels
hoogfrequent gekochte dagelijkse artikelen, die qua prijs en kwaliteit gunstig afsteken
bij de concurrentie. De opkomstindex van de Bijenkorf zal daarentegen, in elk geval in
vergelijking met die van de Hema, aan de lage kant zijn
Immers de artikelen die de Bijenkorf verkoopt vallen grotendeels in het laag frequent
gekochte pakket (meubelen, modische kleding etc van een boger dan gemiddeld prijs-
en kwaliteitsniveau.)

De conversie (C): deze zal in de Hema heel hoog zijn: men gaat overwegend naar de
Hema omdat men iets nodig beeft, en slecbts zelden omdat men bet zo leuk vindt enige
tijd in de Hemadoor te brengen. De koopintentie is dus zeer boog.
Daarentegen is bet niet uitgesloten dat een groot deel van de bezoekers van de Bijen-
korf daar komt omdat bet aantrekkelijke winkel is waar je aardige idecim op kunt doen
en je goed kunt ori~nteren op bet nieuwe modebeeld. Naar verwacbting zal de conver-
sie in de Bijenkorf dan ook veel lager zijn dan in de Hema.

Ret bonbedrag (BB): Hier hoeft waarschijnlijk niet al te veel toelichtinggegeven te wor-
den: bet bonbedrag in de Hemazal relatief laag zijn, dat in de Bijenkorf relatief hoog.
Het vorenstaande samenvattend in plusjes en minnetjes wordt duidelijk dat beide for-
mules, ondanks bet feit dat bet in beide gevallen warenbuizen betreft, op een volstrekt
verschillende wijze aan hun omzet komen:
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VG 01 C BB
HEMA ++ ++ —-

BIJENKORF ++ - — +

Een en ander mag verduidelijken dat bet in sommige retailbranches nog aanwezige
misverstand dat ‘bet bezit van de afzetkanalen’ een garantie is voor behoud van markt-
positie niet opgaat. Zo is de trend naar ‘Allfinanz’ of ‘Bancassurance’, die mede aan de
basis ligt van de recente fusiegolf in de financi~le wereld, gedeeltelijk op dit misver-
stand gebaseerd. De aanwezigheid in afzetkanalen is een noodzakelijke, maar niet vol-
doende voorwaarde. Binnen de afzetkanalen zal men ook nog over de goede formules
dienen te beschikken om succesvol te zijn.

Uit bet Hema/Bijenkorfvoorbeeld zal duidelijk worden dat, indien er sprake is van
omzetproblemen de oplossing in versehillende richtingen gezocht zou moeten worden:
in het geval van de Hema zal men de oplossing primair moeten zoeken in opvoering
van het bonbedrag. Dit vergt onderzoek in de richting van beinvloedingsmogelijkheden
voor cross-over selling: hoe kunnen we de bezoekers per winkelbezoek aan de Hema
~n artikel meerlaten kopen dan hij/zij van plan was.?
In bet geval van de Bijenkorf heeft men twee aanknopingspunten: de opkomstindex en
de conversie.
Beinvloeding van de opkomstindex vergt een onderzoek naar de mogelijkbeid van ver-
dere marktpenetratie. Instrumenten als exteme promotie, klantenbindingsmiddelen als
klantenkaarten, acties a la Drie Dwaze Dagen liggen dan voor de hand. Belnvloeding
van de conversie vergt assortimentsanalyses, onderzoek naar de invloed van bet prijs-
niveau, analyse van de aanwezigheidsgraad van goederen etc. Instrumenten als de
Bijenkorf Huiscollectie, vemieuwingen van presentaties in de winkel, en verbetering
van bet logistiekeproces etc liggen dan voor de hand.

De voorbeelden in bet vorenstaande zijn in belangrijke mate ontleend aan de detailban-
del. In de praktijk is echter gebleken dat de filosofie achter de formule ook op andere
gebieden van de retailing (verzekeringen, bankdiensten, reisbranche) zeer goed toepas-
baar is. Steeds zal men dan wel zich moeten afvragen op welke wijze men detailban-
delsbegrippen als verzorgingsgebied, opkomstindexen conversie vertaalt naar de speci-
fieke kenmerken van de betreffende branche. Recentelijk is door Kuijlen een geslaagde
poging gedaan om bet aanschafgedrag van consumenten bij hypotbeekbeslissingen te
verklaren met bebulp van bet modelletje, via de methodiek van overgangskansen (Kuij-
len, 1992, zie overigens ook figuur 2 bij zijn artikel elders in dit jaarboek). De transfor-
matie van de detailbandelsbegrippen naar hypotbeekbegrippen vond daarbij alsvolgt
plaats:

DETAILHANDEL HYPOTHEKEN

Verzorgingsgebied aantal prospects waarbij de aanbiederbekend 6n acceptabel is
Opkomstindex %% van de prospects dat informatie en offerte vraagt
Conversie %% van informatievragers dat de offerte accepteert
Bonbedrag hoogte van de hypotheek.

Het onderzoek van Kuijlen toonde overigens aan dat de verschillen in waarde van de
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afzonderlijke variabelen bij de onderscheiden aanbieders van hypotbeken zeer groot
was, zelfs binnen een eenduidig kanaal als de banken. Ook in de financile wereld blijkt
dus, naar analogie van bet HemalBijenkorf- voorbeeld, sprake te zijn van sterk ver-
schillende manieren waarop de formules binnen een kanaal aan hun omzet komen.
Ook toepassingen van het model op het terrein van de reisbrancbe en in de retail ban-
king sector laten veelbelovende resultaten zien.

5. VAN PROBLEEMIDENTIHCATIE NAAR ONDERZOEK

In bet voorgaande is de werking van de formule getilustreerd aan de hand van ‘gevoels-
matige’ invulling. Het blijkt al dat deze gevoelsmatige invulling het inzicht in de
achterliggende problematiek op robuuste wijze kan verdiepen. In dit opzicbt is bet
modelletje derhalve te besehouwen als een smeermiddel op het schuurvlak tussen
opdracbtgever en marktonderzoeker.

Stel ecbter dat men de doorvertaling van model naar daadwerkelijke analyse ter hand
zou nemen, door onderzoek te doen naar de hoogte en de ontwikkeling van de verschil-
lende variabelen, dan kan men de resultaten op velerlei wijzen operationeel maken ten
behoeve van de oplossing van de retailproblematiek.

E~n van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het gebruiken van de uitkomsten om bet
inzicht in de kenmerken van de klanten te vergroten door middel van een segmentatie
van bet bezoekers/klantenbestand.
Indien men bijvoorbeeld de opkomstindex (CI) beschouwt als een indicatie voor de
interesse die de bezoeker beeft in bet betreffende winkelconcept, en de conversie (C)
als een indicatie voor de geneigdheid tot kopen en men rangscbikt de bezoekers vol-
gens deze twee criteria dan ontstaat er een klantensegmentatiematrix met vier velden
als infiguur 1.

1. Een veld van prospects die de betreffende winkel veel en vaak bezoeken (dus zich
aangesproken voelen door het concept), maar die bovendien, als ze komen, ook veel
besteden (dus zicb ook aangesproken voelen door bet gebodene). Dit zijn de kern-
kianten of ‘core customers’ of ‘prime customers’.

2. Een veld van prospects die wel vaak en veel komen, maar die als ze in de winkel
zijn niet bijzonder veel kopen. Dit zijn de klanten die zich wel aangesproken voelen
door bet concept, maarzich, waarscbijnlijk vanuit budgetperkingen, niet kunnen ver-
oorloven erveel te kopen: ‘loyal budget customers’.

3. Een veld van prospects die de winkel slechts zelden bezoeken, maar als ze er zijn
wel veel kopen. Waarschijnlijk zijn dit klanten die bet geen aantrekkelijke winkel
vinden maardie wel over aanzienlijke middelen beschikken: ‘high potentials’.

4. Tenslotte de groep die 6n niet veel komt, ~n die, als ze komen, bovendien weinig
besteden: de ‘low value customers’.

Ret zal duidelijk zijn dat de identificering van de groepen en bet kennen van de ken-
merken van deze vier groepen kianten van belang is voor bet optimaliseren van de
marktbenadering van een detailbandels bedrijf:
groep I: omdat deze de basis vormt voor de huidige performance van bet concept;

41



VG*OL*C*BB SEGMENTATIE
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NAAR KLANTEN CATEGORTEEN

Figuur 1. Klantensegmentatiematrix.

Deze klanten zouden eigenlijk voor 100% tevreden gesteld moeten worden, en dat
vergt eengrote mate van kennis van de verwachtingspatronen van deze klanten.
Groepen 2 en 3: omdat deze groepen de mogelijkheden inhouden voor toekomstige
omzetvergroting door uithreiding van de doelgroep. Het zal overigens duidelijk zijn dat
het aantrekken van groep 2 (low budget customer) een volstrekt andere aanpak zal ver-
eisen dan het aantrekken van de groep 3 (high potentials). In dit opzicht is de benade-
nng tevens zinvol bij het verduidelijken van de strategisebe groeialtematieven.
Tenslotte de groep 4: omdat dit vooralsnog de groep zal zijn waar niet of nauwelijks
aandacht aan besteed hoeft te worden: ze komen toch niet en, als ze al komen, besteden
ze bijna ni6ts Zelfs als deze groep heel groot zou zijn (hetgeen voorkomt, bijvoorbeeld
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bij life style formules in de mode), en derhalve een aanzienlijk deel van de omzet voor
zijn rekening zou nemen, zijn ze tocb niet van belang voor de ontwikkeling en verbete-
ring van de formule. Het is niet de groep waarop het concept gericht zou moeten wor-
den, en is het in deze tijd van toenemende fragmentatie van de vraag ook niet van
belang om te weten op welke doelgroep je je in elk geval niet moet ricbten?

6. DE TERUGVERTALING VAN UITKOMSTEN NAAR TOEPAS-
SING

Het bovenstaande mag duidelijk maken dat de analyse van bet proces niet alleen van
belang is voor de begripsvorming in bet vooroverleg tussen gebruiker en onderzoeker,
maar ook daadwerkelijk aanleiding kan geven tot zeer gericbt en praktisch segmentatie-
onderzoek.
Bij de presentatie van de uitkomsten van dergelijk onderzoek kan de onderzoeker
geconfronteerd worden met een soortgelijk probleem als bij de aanvang van bet onder-
zoek, maar nu in omgekeerde richting: hoe vertalen we de resultaten naar voor de
opdracbtgever hanteerbare uitkomsten?

Onderzoekers hebben daarbij de neiging om de resultaten op ‘verantwoorde’ wijze toe
te lichten. Veelal leidt dit tot een veelbeid van tabellen en teksten. Soms probeert de
onderzoeker de gecompliceerde samenhangen tussen de verscbillende variabelen nog te
verduidelijken met behulp van technieken als clusteranalyse, factoranalyse en percep-
tual mapping, waarbij een veelbeid van dimensies in ~n overzichtschart worden
samengevat.
In de ervaring van de schrijver heeft dit wellicht nog zin als de uitkomsten bedoeld zijn
voor de marketingafdeling van de opdrachtgever, maar zeker niet als de doelgroep de
directie of de Raad van Bestuur is.
Op dit niveau van de onderneming beeft men namelijk cle neiging om de gigantische
boeveelbeid informatie die dagelijks verwerkt moet worden te condenseren tot bet
absolute minimum dat nodig is om de beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Men
streeft daarbij te komen tot enkelvoudige keuzecriteria.
Het is niet voor niets dat de meest succesvolle marketing guru’s hun filosofinn en para-
digma’s presenteren in de vorm van maximaal twee dimensies, waardoor slechts geko-
zen hoeft te worden uit vier hoofdaltematieven. Dit geldt zowel voor de produktlmarkt
matrix van Igor Ansoff (oude markt!nieuwe markt, oud produkt!nieuw produkt, waar-
door ‘slecbts’ vier groeistrategie~n ontstaan: penetratie, marktontwikkeling, produkt-
ontwikkeling en diversificatie), als voor de portfoliomatrix van de Boston Consulting
Group (boog marktaandeel/laag marktaandeel, groeirnarkt/krimpmarkt, waardoor
‘slechts’ vier deelportfolio’s ontstaan: cash cows, stars, dogs en question marks). als
voor de Generic Strategy Matrix van Michael Porter (brede marktbenadering/gefocusde
marktbenadering, kostenori~ntatie/meerwaardeori~ntatie, waardoor ‘slechts’ vier con-
currentiestrategie~n ontstaan: costleadership, differentiation leadership, cost focus en
differentiation focus).
Laten we deze lessen van onze grote voorgangers in gedachten houden, als we tenmin-
ste willen dat ermet de uitkomsten van het onderzoek ook nog iets gedaan wordt.

Een voorbeeld kan het een ander wellicht weer verduidelijken.
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Stel dat op basis van de in het voorgaande gevonden segmentatie (die overigens uit
twee dimensies bestaat, leidend tot ‘slechts’ een viertal klantengroepen) besloten wordt
dat men meer wenst te weten over de percepties van de doelgroepen inzake de eigen
winkel.
Door de onderscheiden groepen te ondervragen naar hun wensen kan men dan een
‘importance scaling’ krijgen van de attributen die aan het winkelconcept verbonden
zouden moeten zijn om de groepen goed te kunnen bedienen. Door ann dezelfde groc-
pen te vragen hoe ze oordelen over de ‘performance’ van de aanbieder op de door hen
van belanggeachte attributen, en deze scaling te combineren met de importance scaling
krijgt men een zeer gedetailleerde hoeveelbeid informatie, die echter niet direct ban-
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teerbaar is voor beleidbeslissingen of voor prioritering van eenactieprogramma.
Door echter de criteria te beperken tot slechts twee dimensies (performance en impor-
tance), deze met elkaar te matchen, en ze vervolgens in vier hoofdgroepen te presente-
ren krijgt men een hanteerbaar beoordelingsinstrument voor de eigen winkelformule.
(zie daartoe figuur 2)

Het zal daarbij geen verwondering wekken dat deze ‘importance/performance maps’
zeer verschillend kunnen zijn voor de vier in de matrix onderseheiden klantengroepen.
Maar dat is nu juist wat we wilden weten.

Dc ‘importance/performance’ charts werken als volgt:
Op de verticale as wordt aangegeven, in volgorde van belangrijkheid, welke attributen
de consumenten belangrijk vinden voor een winkel.
Op de borizontale as, wordt voor deze zelfde attributen, aangegeven hoe de consument
oordeeltover de prestatie op elk van deze attributen voor een bepaalde winkel.

De 45 gradenlijn geeft het verwachtingspatroon van de consument weer: een winkel
waarvoor alle attribuutwaarnemingen op de lijn terecht komen scoort zoals de consu-
ment eigenlijk vindt dat hij moet scoren.
Elke afwijking van de 45gradenlijn betekent ~f een tekortkoming (indien de waarne-
ming links boven de schuine lijn terecht komt) ~f een onverwachte meevaller (indien
de waameming rechtsonder de schuine lijn terecht komt).

Links boven in de grafiek vinden we dan de attributen waarvan de consument vindt dat
deze uiterst belangrijk zijn, maar waarvan tegelijkertijd geoordeeld wordt dat de
betreffende winkel daar beel slecbt op scoort. Betekenis voor het beleid: eerste priori-
teit inde aanpak.

Rechtsboven vinden we de waarnemingen van de attributen die de consument belang-
rijk vindt, maar waar de betreffende winkel ook goed in scoort. Betekenis voor het
beleid: handhaafde prestatie door middel van business as usual.

Rechisonder vinden we de waarnemingen waarbij sprake is van ‘strategic overkill’:
attributen die de kiant niet bijzonderbelangrijk vindt, maar waarvan zij wel vinden dat
de betreffende winkel daar buitengewoon goed in scoort. Betekenis voor het beleid:
besteedtde kosten die gemoeid zijn met de goedeprestatie in dit kwadrant liever aan de
verbetering van de performance linksboven.
Linksonder tenslotte vinden we de groepen waar de consument niet bijzonder veel
belang aan hecht, maarwaar bovendien niet bijzonder goed op gescored wordt. Beteke-
nis voor het beleid:
niet van groot belang, eerst de andere prioriteiten afhandelen.

Ter illustratie is voor een tweetal formules binnen het afzetkanaal supermarkten de
‘store performance map’ uitgewerkt door performance’gegevens, verzameld door
Trendbox in 1993, te combineren met algemene onderzoeken naar het belang van
winkelfactoren bij bet bezoek aan supermarkten (importance, Hansen&Deutscher 1978
en Euromonitor 1986). Het voorbeeld is dus geconstrueerd met bebulp van gegevens
uit drie verschillende onderzoeken en heeft daarom wellicht geen sterke bewijskracht.
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Figuur 3. Een voorbeeldvan een ‘importance/performance’ chart: Albert Heijn.

Desalniettemin wordt zelfs al uit deze gebrekkige gegevens duidelijk dat “s Lands
grootste kruidenier’ in zijn store performance op een aantal voor de klant zeer belang-
rijke aspecten relatief sleclit beoordeeld wordt ten opzichte van een relatieve nieuwko-
mer, die momenteel uiterst succesvol opereert.

7. SAMBNVAThNG

In dit artikel is een poging gedaan om aan te geven hoe men vanuit een globale,
robuuste analyse van de inteme en exteme bedrijfsprocessen op het gebied van retai-
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Figuur4. Een voorbeeld van een ‘importance/performance’ chart: CIOQO.

ling kan komen tot een detaillering en verbijzondering van het noodzakelijke markton-
derzoek, en, omgekeerd, hoe men door condensering van de uitkomsten, kan komen tot
beleidsrelevante informatie. Essentieel daarbij is dat de bedrijfsprocessen binnen de
retailing op een andere manier verlopen dan in geledingen die boger in de bedrijfs-
kolom gesitueerd zijn.

Aan de hand van het proces wanrlangs in de retailing omzet tot stand komt is aangege-
yen hoe men vanuit de procesanalyse en ‘smering van het schuurvlak’ kan komen tot
concrete, doelgerichte en praktisch toepasbare marktanalyses die rechtstreeks aanlei-
ding kunnen geven tot verbeteringsaanpakken in de operatie van retailbedrijven.
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3. Betrokkenheid en de effectiviteit van massa-
mediale voorlichtingscampagnes gericht op
gedragsbeYnvloeding

W.J.A. NELISSEN, H.J.M. DUPONT EN G.C. BARTELS

SAMENVATF~ING

Veel voorlichtingscampagnes, bedoeld om een verandering van attitude en gedrag te bewerkstel-
ligen, zijn in eerste instantie gericht op kennisvermeerdering. I)e effectiviteit van dergelijke cam-
pagnes is niet in alle gevallen optimaal. Een verschil in de wijze van informatieverwerking tus-
sen Iaag- en hoogbetrokkenen zoueen verkiaring hiervoor kunnen zijn.
In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de meestal veronderstelde ontwikkeling kennis —*

houding —* gedrag eigenhijk aHeen optreedt bij hoogbetrokkenen en dat bij Iaagbetrokkenen de
volgorde afwijkend zou kunnen zijn. Over de volgorde bij de hoogbetrokkenen konden slechts
onder voorbehoud uitspraken worden gedaan. Het onderzoek werd uitgevoerd op een moment
dat (bij hoogbetrokkenen) al veel ontwikkelingen hadden plaatsgevonden. Bij laagbetrokkenen
doen zich daarentegen inderdaad ontwikkelingen voor die afwijkend zijn van de volgorde kennis
—* houding —* gedrag. De volgorde gedrag —4 kennis —* houding lijkt de opgetreden ontwikke-
lingen hier beter weer te geven. De gevonden resultaten leiden tot de conclusie dat bij laagbe-
trokkenen, kennisvermeerdering niet het eerste campagnedoelzal moeten zijn.

1. INLEIDING

Het onderwerp van deze bijdrage speelt op het terrein van de sociale marketing. Al
ruim 20 jaar gebruiken organisaties en instellingen, zowel in Nederland, als daarbuiten,
principes uit de marketing voor het realiseren van socialle doeleinden (zie bijvoorbeeld
Kotler & Roberto, 1989; Elliott, 1991). Hierbij moet onder andere worden gedacht aan
de bevordering van de volksgezondheid, verkeersveiligheid, natuurbehoud en dergelij-
ke.

Nog niet zo lang is het ook bij de Rijksoverheid gebruikelijk om zich te bedienen van
benaderingen uit de marketing en de reclame, voor bet kweken van een voedingsbodem
voor, bet realiseren van beleid. Naast bekende beleidsinstrumenten als wetgeving, sanc-
ties, subsidies en dergelijke, wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruik gemaakt van
communicatie gericht op houdings- en gedragsverandering. Veelal gebeurt dit met
behulp van massamediale voorlichtingscampagnes (Posthus 51). Voorbeelden zijn er
op het gebied van het milleubeleid (onder andere broeikaseffect, huishoudelijk afval),
de volksgezondheid (onder andere aidsproblematiek, alcohol), de openbare orde (onder
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andere vandalisme, winkeldiefstal), het verkeer (onder andere terugdringen van dc
automobiliteit).
Aan de effectiviteit van dit soort voorlichting, ingezet als beleidsinstrument, wordt nog-
al eens getwijfeld, zowel binnen de overheid zelf (Rekenkamer), als daarbuiten
(Damoiseaux, 1991). Het is bekend dat bij een massamediale benadering niet de hele
doelgroep zal worden bereikt. Door het grote aanbod van informatie door de verschil-
lende media worden mensen gedwongen tot selectie van informatiebronnen. Bij dege-
ncn die een voorlichtingsboodschap wel ontvangen blijkt bovendien niet iedereen op
dezelfde manier op de boodschap te reageren.
Bij sommigen wordt de doelstelling van een campagne wel bereikt, bij anderen is dit
nict bet geval. Blijkbaar wordt een voorlichtingsboodschap niet door iedereen op
dezelfde manier verwerkt.
Bij veel voorlichtingscampagnes gericht op gedragsbeinvloeding blijkt toename van
kennis vaak het eerste doel te zijn. De achterliggende gedachte bij deze strategie is dat
wanneer de doelgroep maar voldoende informatie krijgt aangeboden, de kennis van-
zelfsprekend toeneemt. De toegenomen kennis moet dan leiden tot attitudeverandering,
die op baar beurt uitmondt in een verandering van gedrag. Deze aanpak blijkt echter
niet altijd effectief te zijn. De kennisdoelstelling kan vaak maarbij een beperkt gedeel-
te van de doelgroep worden verwezenlijkt. Een van de redenen voor deze lage effectivi-
teit zou een verschillende manier van informatieverwerking tussen laag- en hoogbe-
trokkenen kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Petty en Cacioppo, 1986).

Alleen hoogbetrokkenen bij een onderwerp zouden bewust betnvloed kunnen worden
door de overdracht van kennis en argumenten. Dit betekent dat voorlichtingsstrategieirn
die mikken op gedragsverandering via kennisvermeerdering ook maar bij een dccl van
de doelgroep effectief kunnen zijn, namelijk de hoogbetrokkenen bij het onderwerp in
kwestie. Aangezien wij in diverse onderzoeken hebben kunnen constateren dat het aan-
deel hoogbetrokkenen bij maatscbappelijk relevante onderwerpen vaak tamelijk laag is,
zou hierin een mogelijke verklaring kunnen liggen voor de geringe effectiviteit van
veel massarnediale voorlichtingseampagnes gericht op gedragsbeinvloeding.

In deze bijdrage wordt nagegaan in hoeverre betrokkenheid bij een onderwerp invloed
heeft op de manier van informatieverwerking. Verschillen tussen laag- en hoogbetrok-
kenen binnen de doelgroep zouden dan bij toekomstige campagnes moeten leiden tot
een aanpassing van de voorlichtingsboodschap en -middelen aan bet betrokkenheids-
niveau. Hierdoor zou de effectiviteit van een campagne kunnen worden vergroot.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een secundaire analyse waarbij gebruik is
gemaakt van gegevens die door r+m, Research en Marketing b.v. verzameld werden in
verband met de effect-evaluatie van de klimaatcampagne van het Ministerie van
VROM. Voor dat doel vonden 3 mondelinge enquetes plaats bij een panel van Neder-
landers van 12 jaaren ouder en wel in september 1990, januaiTl 991 en mei 1992.
In het vervolg wordt eerst nader ingegaan op de theorievorming over betrokkenheid en
informatieverwerking, alsmede de betekenis daarvan voor bet proces waarin (duurza-
me) gedragsverandering zich voltrekt. Bij zo’n adoptieproces zijn drie zaken in het
geding en wel: kennis, houding en gedrag(intentie). In aansluiting daaraan wordt de
centrale vraagstellinggeformuleerd.
Vervolgens komt de operationalisatie van de centrale begrippen (betrokkenheid, ken-
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nis, houdingen gedrag(intentie) aan bod, waama de resultaten van de secundaire analy-
se worden bespr6ken. De bijdrage wordt afgesloten met enkele beschouwingen omtrent
de port6e van de uitkomsten.

2. BETROKKENHEJDEN COMMUNICATIESTRATEGIBEN

Involvement (betrokkenheid) wordt door verschillende auteurs onderverdeeld in meer-
dere van elkaar te onderscheiden typen. Door Johnson en Eagly (1989) wordt involve-
ment beschreven als een gemoedstoestand die teweeggebracht wordt door een verband
tussen een aangesproken attitude en bet zelfbeeld. Het hangt af van het deel van bet
zelfbeeld dat m.b.t. attitudeverandering aangesproken wordt, hoe bet effect van invol-
vement is.

Er worden door Johnson en Eagly drie typen involvement beschreven:
I. value-relevant;
2. outcome-relevant;
3. impression-relevant.

Value-relevant involvement wordt omschreven als de psychologische toestand die oat-
staat door de activering van attitudes die verband houden met belangrijke waarden. Hoe
sterker de relatie tussen de attitude en deze waarden, hoe groter de mate van involve-
ment. Er is bijvoorbeeld sprake van value-relevant involvement wanneer iemand bij bet
milieu betrokien is omdat hij vindt dat de natuur een belangrijk goed is dat behouden
moot worden voor bet nageslacht.
Outcome-relevant involvement wordt omscbreven als de mate waarin eon onderwerp
belangrijk is uit oogpunt van persoonlijk belang. Er is bijvoorbeeld sprake van out-
come-relevante betrokkenheid wanneer iemand betrokken is bij bet milieu omdat hij
zich zorgen maakt overde kwaliteit vanwater dat bij drinkt.
De mate van impression-relevant involvement wordt bepaald door de consequenties die
menson verbinden aan bet verbaal of non-verbaal uiten van bun attitude. Wanneer
iemand betrokken is bij bet milieu omdat hij bij zija vrienden (die lid zijn van milieu-
defensie) in de smaak wil vallen, dan is er bijvoorbeeld sprake van impression-relevant
involvement.

Door Petty en Cacioppo (1990) wordt bet onderscheid tussen value- en outcome-rele-
vant-involvement niet gomaakt, de twee constructen worden door hen onder ~dnnoe-
mer vermeld, namelijk: issue-involvement. Impression-relevant involvement wordt
door hen niet genoemd, wel vermelden ze response involvement. De begrippen over-
lappen elkaar godeeltelijk. Door Petty en Cacioppo wordt response-involvement
omschreven als bet soort betrokkenheid waarbij niet bet onderwerp maar de consequen-
ties van de mening van de persoon van belang zijn. Deze omschrijving van involve-
ment komt overeen met impression-relevant involvement zoals deze wordt omschreven
door Johnsonen Eagly (1989).

Samenvattend kan worden gesteld dat er in de literatuur versehillende benamingen
worden gegeven aan bet begrip involvement. Inhoudelijk kunnen deze echter worden
herleid tot drie omschrijvingen:
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— betrokkenheid als gevolg van samenhang met waarden;
— betrokkenheid als gevolg van bet belang van bet onderwerp in verband met persoon-
lijke doelen;

— betrokkenheid als gevoig van consequenties van de opinie.

Wanneer verder wordt gesproken overbetrokkenheid, dan worden hierbij alleen nog de
eerste twee omschrijvingen bedoeld.

Door Petty en Cacioppo (1986) word~esteld dater twee routes tot overreding zijn:

— een centrale route waarbij sprake is van een grondige afweging van de informatie en
argumenten. Hierbij is de kwaliteit van de argumenten belangrijk. De attitudeveran-
dering die eventueel optreedt is relatief stabiel;

— een perifere route waarbij overreding bet gevolg is van een perifere cue in de con-
text, bijvoorbeeld cen attractieve bron. In dat verband kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan een bekende/gerespecteerde persoonlijkheid of de (esthetische) vormge-
ving van de gebruikte media. Er vindt (eventueel) attitudeverandering plaats zonder
dat de aangeboden informatie nauwkeurig onderzocht is; de attitudeverandering
vindt plaats op grond van simpele beslissingsregels. De attitudeverandering is meer
tijdelijk en instabiel dan bij de centrale route.

De mate van afweging (elaboration) kan worden gezien als een continuUm met als ene
uiterste, geen enkele gedachte overde informatie en als andere uiterste de complete uit-
werking van elk argument en integratie in de attitude. Bepalend hierbij zijn de moge-
lijkheden en de motivatie van de persoon om de informatie cognitief te verwerken. Dc
motivatie om informatie cognitief te verwerken hangt samen met de mate van betrok-
kenheid. Personen die hoogbetrokken zijn zullen eerder de centrale route volgen dan
personen die laagbetrokkenzijn.
Een voorlichtingsboodschap die in eerste instantie is gericht op kennisvermeerdering
zal door laagbetrokkenen minder (goed) worden verwerkt. Veel van de tot nu toe
gevoerde campagnes waren in eerste instantie gericht op kennisvermeerdering. De
geringe effectiviteit van deze campagnes zou verklaard kunnen worden door de ver-
schillende manier van informatieverwerking bij laag- en hoogbetrokkenen.
Door verschillende auteurs, waaronder Damoiseaux (1991), wordt gesteid dat kennis en
houding niet altijd aan bet gedrag vooraf gaan maarer ook bet gevolg van kunnen zijn.
De volgorde is onder andere afbankelijk van de mate van betrokkenheid. Ook Vaughn
(1986) stelt dat de volgorde niet vastligt, maar afhankelijk is van de soort en mate van
betrokkenheid. Vaughn heeft een communicatiemodel ontwikkeld dat uit de marketin-
gliteratuur afkomstig is. Dit model is bekend als het FCB grid. Marketingtheorie~n zijn
ontwikkeld met bet doel om produkten te verkopen. Wanneer men overheidsbeleid, bij-
voorbeeld met betrekking tot het milieu, beschouwt als een produkt dat moet worden
aangeprezen, dan kunnen de grondslagen van bet model mogelijk op voorliebting wor-
den toegepast. Hoewel bet, althans in relatie tot voorlichting, (nog) niet door empiriscb
onderzoek wordt ondersteund, is bet een interessant model omdat ervan wordt uitgc-
gaan dat ieder betrokkenheidsniveaueen andere benadering behoeft. In figuur I is een
en ander weergegeven.
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Eiguur 1. Model van Vaughn (FCB Grid).

Het begrip ‘learn’ in de verschillende cellen van het grid staat voor kennisverwerving.
‘Feel’ heeft betrekking op attitudevorming en ‘do’ staat voor gedragsori~ntatie/-veran-
dering.

Aansluitend aan het voorgaande, lagen de volgende twee vraagstellingen aan de secun-
daire analyse van het materiaal uit de drie enqu&es over de klimaatproblematiek ten
grondslag, te weten:

— Is er ten aanzien van de klimaatproblematiek een versehil tussen laag- en hoogbe-
trokkenen in de mate waarin cognitieve verwerking van informatie plaatsvindt?

— Is er ten aanzien van de klimaatproblematiek een versehil tussen laag- en hoogbe-
trokkenen in de volgorde waarin de drie centrale elementen van bet adoptieproces
(kennis, houding en gedrag(intentie)) in de loop der tijd veranderen?

3. OPERATIONALISATIE VAN DE CENTRALE BEGRIPPEN

De keuze voor secundaire analyse op de gegevens verzameld in bet kader van de evalu-
atie van de klimaatcampagne, is gelegen in bet feit dat dit eenvan de weinige studies is
waarin gegevens van drie meetmomenten beschikbaar zijn en waarbij bovendien een
groot deel van de respondenten aan de 3 metingen heeft deelgenomen. Het onderzoek
is namelijk opgezet als panelstudie. Dit maakt bet mogelijk ontwikkelingen op indivi-
dueel niveau te analyseren.
Er is vooraf geen controlegroep geformeerd, deze is bij een publiekscampagne moeilijk
samen te stellen omdat inprincipe iedereen aan de boodschap kan worden blootgesteld.
Het design bestaat uit een voor en twee nametingen met bestaande groepen (laag- en
hoogbetrokkenen) en valt te karakteriseren als een quasi-experimenteel design (Swan-
born, 1987). Tn dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat effecten niet
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alleen een gevolg zijn van de stimulie, maar ook door verschillen tussen de groepen
veroorzaakt kunnen zijn. Daamaast dient bij een panelonderzoek rekening te worden
gehouden met het mogelijk optreden van zogenaamde testeffecten. Dat wil zeggen dat
het meten van de effectvariabele bij de voormeting, invloed kan bebben op de waarde
van de nametingen. Controle hierop heeft plaatsgevonden door de resultaten van de
respondenten die alleen aan de tweede nameting deelnamen te vergelijken met die van
de respondenten die aanalle drie de metingen deelnamen.
Dc gegevens werden verzameld door middel van gestructureerde mondelinge enqu~tes.
De onderzoekspopulatie werd gevormd doorNederlanders van 12 tot 75 jaar.

De betrokkenheid van de respondenten bij de klimaatproblematiek is vastgesteld aan de
hand van viercriteria:

— de mate waarin belang wordt gebecht aan informatie van de overheid over bet onder-
werp;

— bet feit of bet onderwerp iemand al dan niet persoonlijk bezighoudt;
— de mate waarmn het onderwerp iemand bezighoudt;
— de frequentie waarmee met de sociale omgeving overbet onderwerp wordt gepraat.

r+m beeft dit betrokkenheidsfilter ontwikkeld in samenwerking met bet ministerie van
VROM en de Rijksvoorlicbtingsdienst.
lemand is hoogbetrokken wanneer voldaan is aan tenminste twee van de drie volgende
criteria:

— de persoon wil op de boogte zijn van informatie van de overheid over bet onder-
werp;

—- de persoon wordt in sterke mate door het onderwerp beziggebouden;
— de persoon praat regelmatig overbet onderwerp.

Van Meegeren (1986) noemt de indeling aan de hand van dii betrokkenheidsfilter een
goede methode om de informatieve interesse bij een doelgroep op bet spoor te komen.
Het soort involvement dat met behulp van bet betrokkenbeidsfilter wordt gemeten, kan
bet best worden omscbreven als issue-relevant involvement.

Dc centrale elementen in bet adoptieproces, te weten kennis, houding en gedrag (inten-
tie) zijn geopera7tionaliseerd met behulp van summatieve schalen. Voor bet kennisele-
ment is daarnaast nog een typologie ontwikkeld.
Voor bet element kennis zijn drie schalen geconstrucerd te weten:

— omscbrijving ~anbet brocikaseffect;
— kennis omtrent de oorzaken van bet broeikaseffect;
— kennis omtrent de gevolgen van bet broeikaseffect.

Dc schalen zijn gebaseerd op de mate van zekerbeid waarmee men uit een set van juiste
en onjuiste omschrijvingen, oorzaken, respectievelijk gevolgen, de juiste kon kiezen.
Verder is bet element kennis geoperationaliseerd door middel van een typologie, geba-
seerd op een open vraag naar de omschrijving van oorzaken en gevolgen van bet broci-
kaseffect. =
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Uit de antwoorden op die vraag kwamen vier categorie~n naar voren te weten:

— personen die bet verschijnsel en/of de oorzaken en gevolgen ervan correct weten te
duiden;

— personen die het broeikaseffect verwarren dan wel in verband brengen met de aan-
tasting van de ozonlaag;

— personen die weliswaar een antwoord geven, doch waaruit blijkt
dat zij niet of nauwelijks weten waarover bet gaat;

— personen die bet antwoord schuldig blijven.

Voor bet element bouding zijn twee schalen geconstrueerd en wel:

— beliefs ten aanzien van bet broeikaseffect;
— gevoelens ten aanzien van bet broeikaseffect.

De eerste is gebaseerd op de mate waarin men bet eens :is met een aantal stellingenover
bet broeikaseffect, de tweede op de mate waarin bet broeikaseffect bepaalde gevoelens
oproept.
Het element gedrag (intentie) tenslotte, is geoperationaliseerd met behulp van de vol-
gende twee schalen, nI.:

— maatregelen die men billijkt;
— gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag.

De eerste is gebaseerd op de mate waarin men een aantal gegeven maatregelen noodza-
kelijk acht. De tweede beeft betrekking op de mate waarin men een aantal milieuvrien-
delijke gedragingen op zichzelf van toepassing vindt.

De betrouwbaarheid van de schalen werd vastgesteld met behulp van een test op de
inteme consistentie. De inteme consistentie wordt weergegeven in de vorm van Cron-
bachs alfa. Aan de hand van een betrouwbaarheidsanalyse werd bepaald welke items
uit de schaal dienden te worden verwijderd.

De scores van de respondenten op de verschillende schalen werden op drie tijdstippen
(tO, tI en t2) gemeten. Hierbij is de aanname gemaakl dat de in de vragen gebruikte
meerpuntsschalen resulteren in een meting op intervalniveau. Daarnaast werd ook de
mate van betrokkenheid op deze tijdstippen vastgelegd.
Vergelijking van de scores van hoog- en laagbetrokkenen op de verschillende meetmo-
menten is uitgevoerd aan de band van eent-test voor niet gepaarde waarnemingen.
Ontwikkelingen tussen tO en tl zijn vergeleken bij respondenten die op beide tijdstip-
pen laagbetrokken waren en respondenten die op beide tijdstippen hoogbetrokken
waren. Ontwikkelingen tussen tI en t2 zijn vergeleken bij respondenten die bij de drie
metingen laagbetrokken, respectievelijk hoogbetrokken waren.

Ontwikkelingen tussen tO en tI en tussen tI en t2 binnen elk betrokkenheidsniveau zijn
vastgelegd door middel van een t-test voor gepaarde waamemingen.
Nominaal gescbaalde variabelen zoals de kennistypologie werden vergeleken door
middel van een chikwadraat-test. Ontwikkelingen binnen de categorie~n werden in dit
geval vastgesteld aan de hand van een toets van eenbinomiaal verscbil bij een panel.
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4. UITKOMSTEN

Alvorens in te gaan op de ontwikkelingen tussen tO en tI, respectievelijk tl en t2 bij
boog- en laagbetrokkenen, is bet goed om erop te wijzen dat tO in bet kader van de
campagne niet kan worden beschouwd als tO in de ontwikkeling van de attitude ten
opzichte van de klimaatproblematiek (broeikaseffect). Op genoemd tijdstip hebben de
boogbetrokkenen reeds een voorsprong op de laagbetrokkenen, niet alleen qua kennis,
maarvooral qua houding en ook qua gedrag (intentie).

Toen de campagne werd gevoerd, was bet adoptieproces van de beoogde attitude ten
aanzien van de klimaatproblematiek, bij de hoogbetrokkenen blijkbaar reeds op gang
gekomen.

Uit het gegeven dat bet positieve verschil met de laagbetrokkenen op tQ het grootst is
op bet vlak van de bouding (beliefs en gevoelens), zou kunnen worden afgeleid dat de
ontwikkeling bij de hoogbetrokkenen tot dan toe vooral heeft plaatsgevonden op bet
evaluatieve vlak.
Tussen tO en tl gebeurt er bij de boogbetrokkenen op bet vlak van de bouding verder
niets meer, terwijl wel kennis en kennisverwerking toenemen. Ook op bet conatieve
vlak (intenties en gedragingen) valt er een positieve ontwikkeling te constateren. Tus-
sen tI en t2 lijkt de ontwikkeling bij de boogbetrokkenen tot stilstand te komen. Alleen
qua kennis kan er nog enige toename worden geconstateerd.
Een groot deel van de ontwikkeling lijkt zich dus te bebben afgespeeldvoorafgaand
aan de metingen waarop de secundaire analyse is gebaseerd en onttrekt zich daarmee
aan onze waameming. Op grond van bovenstaande veronderstelling en de geconstateer-
de ontwikkelingen na tO is hoogstens een plausibele reconstructie van bet adoptieproces
bij de hoogbetrokkenen mogelijk. Dit zou zich dan voltrokken kunnen hebben volgens
de sequentie: feel —4 learn —~ do, die volgens bet model van Vaugbn (zie figuur 1) past
bij hoogbetrokkenenmet een sterk emotionele component.

Bij de laagbetrokkenen was de ontwikkeling ten tijde van de metingen nog in voIle
gang, waardoor van deze groep een duidelijker beeld is verkregen omtrent de volgorde
waarin de drie centrale elementen van bet adoptieproces naar woren kwamen.

Tussen tO en tTdoet zich een positieve ontwikkelingvoor qua intenties (bet soort maat-
regelen dat men noodzakelijk acht) en milieuvriendelijk gedrag. Ook valt er een toena-
me op bet cognitieve vlak te constateren en wel van de kennis omtrent oorzaken en
gevolgen van bet broeikaseffect. In tabel 1 worden de gemiddelde schaalscores met
betrekking tot de genoemde punten op tO en tI vergeleken’.

Op bet vlak van de houding (gevoelens, beliefs), waar de achterstand op de boogbe-
trokkenen op tO zoals opgemerktbet grootst was, gebeurt vooralsnog niets. Ondanks de
toename in kennis is er eveneens geen aanwijzing dat laagbetrokkenen tussen tO en tI
informatie intensiever zijn gaan verwerken. Ze lezen of praten niet vaker dan voorheen
overbet broeikaseffect. Hun kennisvermeerdering lijkt dan ook eerder in functie van de
gedragsverandering te moeten worden geinterpreteerd, dan in functie van de (bewuste)
verwerking van informatie.
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Tabel I. Significante ontwikkelingen tussen TO en Ti bil laagbetrokkenen (gemiddelde schaal-
scores).

tO ti

— noodzakelijke maatregelen 2,9 4,1
— milieuvriendelijk gedrag 3,6 7,1
— kennis oorzaken 0,7 1,7
— kennis gevolgen -0,1 0,8
(n= 196 196)

Gebeurde er tussen tO en tI op bet vlak van de houding bijna niets, tussen tl en t2 is dit
wel degelijk bet geval. Hoewel de beliefs nauwelijks veranderen, nemen de gevoelens
ten opzichte van bet broeikaseffect enorm toe. Op bet cognitieve en conatieve vlak Iijkt
de ontwikkeling daarentegen af te nemen. Het milieuvriendelijk gedrag neemt welis-
waar nog toe, maar de mate waarmn bepaalde maatregelen noodzakelijk worden gevon-
den neemt af. Verder wordt eentoename van de kennis over de gevolgen van het broei-
kaseffect geconstateerd. Die toename kan ecbter (gedeeltelijk) een gevolg zijn van
testeffecten2. In tabel 2 worden de gemiddelde schaalscores m.b.t. de genoemde punten
op tI en t2 vergeleken.

Tabel 2. Significante ontwikkelingen tussen TI en 72 bi] laagbetrokkenen (gemiddelde schaal-
scores).

tI t2

— gevoelens 0,9 24,6
— noodzakelijke mantregelen 1,3 -1,8
— milieuvriendelijk gedrag 4,1 6,3
— kennis gevolgen 0,2 0,9
(n~ 171 171)

Verder kan nog worden vermeld dat de laagbetrokkenen tussen tl en t2 meer over bet
broeikaseffect zijn gaan lezen. Daar staat echter tegenover dat ze er minder met ande-
ren over zijn gaan praten.
Bezien we de geconstateerde veranderingen bij de laagbetrokkenen, dan kan in ant-
woord op de tweede vraagstelling, die nan de secundaire analyse ter grondslag lag,
worden gesteld, dat in deze groep, gedurende de periode waarin de metingen plaatsvon-
den, een adoptieproces aan de gang was, dat afwijkt van de traditioneel veronderstelde
volgorde: kennis —b houding —* gedrag, de volgorde die volgens bet model van Vaughn
(zie figuur 1) alleen van toepassing is bij hoogbetrokkenen met een sterk rationele com-
ponent.
De geconstateerde veranderingen bij de laagbetrokkenen passen overigens ook niet in
de volgorde die volgens genoemd model hoort bij hoogbetrokkenen met een sterk emo-
tionele component, namelijk bouding —~ kennis —> gedrag. Er is eerder sprake van een
sequentie waarin kennis mm of meer gelijktijdig met bet gedrag dan wel in functie van
gewijzigd gedrag verandert. Pas nadat de ontwikkeling van kennis en gedrag op gang is
gekomen, vindt ook een verandering van houding plants. Tegelijkertijd gant overigens,
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zij bet in mindere mate dan daarvoor, de ontwikkeling van kennis en gedrag verder.
Deze ontwikkeling wijst op een adoptieproces zoals bet model van Vaughn dat ook bij
laagbetrokkenen veronderstelt. De geconstateerde ontwikkeling bij de laagbetrokkenen
doet overigens wel de vraag rijzen of in zo’n adoptieproces bet woord volgorde in
strikte zin, mede gelet op de gebruikte toetsen3, wel correct is. Het lijkt erop dat de ver-anderingen van kennis, bouding en gedrag zich mm of meer gelijktijdig voordoen.
Afhankelijk van de mate en de aard van de betrokkenheid is de volgorde waarin het
accent op de verandering van ~6nder centrale elementen ligt verscbillend.

5. SLOTBESCHOUWING

De aebterliggende gedacbte bij de secundaire analyse was dat een verscbil in de wijze
van informatiev~rwerking tussen laag- en boogbetrokkenen een verklaring zon kunnen
vormen voor de beperkte effectiviteit van menige campagn~ gericht op gedragsbeYn-
vloeding. Er zijn duidelijke aanwijzingen g~vonden dat de veronderstelling dat kennis
een voorwaarde is voor gedragsverandering, althans bij laagbetrokkenen, niet blijkt te
kloppen.
Laag-en boogbetrokkenen komen op een andere manier tot (duurzame) gedragsveran-
dering. Voor cen effectieve beInvloeding van bet gedrag door middel van voorlicbting
is bet van belang dat er rekening wordt gebouden met dit verschil. Laag- en boogbe-
trokkenen zullen op verscbillende wijze moeten worden benaderd.
Het is waarscbijnlijk dat een campagne uitgaande van handelingsperspectieven, bij
Iaagbetrokkenen tot een beter resultaat zal leiden, dan een campagne gebaseerd op (the-
matiscbe) kennisvermeerdering.
Bij bovenstaande conclusies is uiteraard bet nodige voorbeboud op zijn plaats. Wij slui-
ten deze bijdrage dan ook afmet bet plaatsenvan enkele kanttekeningen, te weten:

— de gebruikte betrokkenbeidsindeling is dichotoom, bet is de vraag of deze indeling
een getrouwe~afspiegeling is van de werkelijkheid. Een meergenuanceerde indeling
levert mogelijk een nauwkeuriger beeld op;

— de operationalisatie van cognitieve verw~king in de vorm van kennisvermeerdering
is nog niet optimaal. Het is in principe mogelijk dat een boodscbap cognitief wordt
verwerkt mans dat de kennis niet toeneemt doordat de boodscbap verkeerd wordt
geinterpreteerd. Mogelijk zouden gedetailleerde gegevens betreffende bet informa-
tiezoekgedrag cen betere operationalisatie vormen;

— de kennisvermeerdering waarop in de klimaatcampagne werd gemikt had betrekking
op tbematische kennis. Het is de vraag -of bet geconstareerde adoptieproces zicb op
dezelfde wijze voltrekt wanneer bet gaat om een actiecampagne, waarbij bet om in-
strumentele kennis gaat, die noodzakelijk is om bet gewenste gedrag adequant te
kunnen uitvoeren.

— de metingen vonden, door bun binding aan de geplande campagne, plaats op een
moment dat, met name bij boogbetrokkenen aT allerlci processen hadden plaatsge-
vonden. Het zou nuttig zijn de centrale vraagstelling te onderzoeken aan de band van
een onderwerp waar, voorafgaand aan bet onderzoek, nog niet zoveel aandacbt aan
is besteed als aan bet broeikaseffect.
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NOThN

1. Vergelijking is alleen per schaal mogelijk tussen de meetmomenteri, doch niet tussen de schalen onderling,
omdat de range vande schaalwaarden verschillend is.

2. Vergelijking van de laagbetrokkenen die alleen aan de tweede effectmeting deelnamen, met de laagbetrok-
kenen die in alle metingen participeerden, leert datde kennis omuent de gevolgen van het broeikaseffect
bij de eersten geringer is dan bij de Iaatsten.

3. T-toetsen zeggen alleen jets over verschillen, maar niet over causale verbanden. Opmerkingen over de
volgorde vaneffecten berusten dus op een plausibele interpretatie van gevondenverschillen tussenmetin-
gen.
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4. Tijd voor de krant
over de veranderende functie van het dagblad
in een veranderende samenleving

VA.E. BRONNER, W.D. VAN DER NOORT, I. PETRIC, C. VAN ROOY

SAMENVA’TTING

Hoe moeten en kunnen dagbladen inspelen op demagrafische, sacia-ecanamisehe en culturete
trends in de samenleving? En vooral: hoe ontwikkeLt zich de pasitie van het dagblad bij een
steeds sterker wordende cancurrentie op de mediamarkt?
Gelet op de hage aplagen en het grote aantal mensen dat dagelijks de krant leest kunnen de dag-
bladen nag anverminderd bagen op een sterke pasitie. Oak de tijd die de Nederlander aan bet
lezen van dagbladen besteedt is redelijk stabiel. Daar tegenaver staat dathet dagblad voar tal van
(nieuws)anderwerpen als primaire bran van infarmatie en nieuwsvaarziening terrein verliest, met
name aan televisie. Deze schijnbare paradax wijst ap een functieverandering van dagbladen. Het
Cebuca (Centraal Bureau vaar Caurantenpubliciteit) liet een anderzaek daar VELDKAMP uit-
vaeren naar de functie van dagbladen. In dit artikel warden de belangrijkste canclusies uit de eer-
ste fase van hetanderzaek gepubliceerd.

1. INLEIDING

Nederland is een natie met een grote krantendichtheid: 317 exemplaren per 1000 inwo-
ners. Tien jaar geleden, in 1983, kwam dit cijfer op 311, zodat er wat dit betreft zelfs
sprake is van lichte graei. Oak de tijd besteed aan het lezen van daghiaden is de afgelo-
pen tien jaar vrij stabiel gebleven: gemiddeld ruim twee uur per week. Bovendien,
zoals recent weer is gebleken uit het Summo onderzaek ~Kwa1iteitvan Bereik’, onder-
scheiden dagbladen zich van andere media daor de hechte binding en waardering, die
de lezers met hun krant hebben (zie Cebuco 1992). Kortom, qua gebruik en appreciatie
kunnen de daghiaden anno 1993 nag steeds bogen op een sterke pasitie. Dat betekent
niet dat er niets veranderd is. Integendeel. Zowel op de advertentiemarkt als ap de
markt van informatievoorziening is er sprake van toenemende concurrentie en stmctu-
rele veranderingen. In tegenstelling tot de vanzelfsprekende en dominante positie die
dagbladen van oudsher kenden, moeten de dagbladen nu hun pasitie meer dan ooit te
midden van en in concurrentie met andere media bevechten.
Dc afgelopen jaren is door de dagbladuitgevers enorm geinvesteerd in nieuwe techno-
logie~n en drukpersen met uitgebreide full colour mogelijkheden. Bovendien is via een
versneld proces van bedrijfsfusies een forse schaalvergroting van de dagbladondeme-
ming tot stand gekomen, die de benodigde draagkracht moet leveren voor verdere aan-
passingen.
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De krant is voor de lezer een bran voor nieuws, achtergrondinformatie, apinie en ont-
spanning. Maar al lang niet meerde enige bran. Als reactie op de opkomst van televisie
is de redactionele inhoud van de krant de afgelopen twintig jaar onmiskenbaar veran-
derd: visueel aantrekkelijker, meer achtergrondinformatie, meer bijiagen. En daarmee
treedt oak een verschuiving op in de functies die het dagblad vervult. Dituit zich ander
meer in het feit dat voor tal van nieuwsonderwerpen meer mensen televisie als een
belangrijkere informatiebron zien dan dagbladen.
Kennis van de markt, inzicht in de veranderende behoeften van de lezers en de ver-
schuivende functies zijn onmisbaar om zo adequaat mogelijk op vaortgaande verande-
ringen te kunnen inspelen. Dit is de achtergrand van een diepergravend functie-onder-
zoek, dat VELDKAMP in opdracht van het Cebuco heeft uitgevaerd en waarvan in
deze bijdrage een aantal resultaten wordt beschreven. Hiermee is tevens een basis
gelegd voor een onderzoekinstrument wanrinee oak in de tagkomst verschuivingen in
de functies van dagbladen gesignaleerd kunnen warden.

2. TIJDSBESTEDINGAAN MEDIA

In tegenstelling tot bet geldbudget waar mensen over kunnen beschikken, is het tijd-
budget zeer gelijk verdeeld. Ledereen, rijk of arm, jang of aud, man of vrouw, heeft in
~6nweek 168 uren te besteden. Daarin verschillen we niet van elkaar; een ieder wordt
geacht bet daar mee te doen. Waarin we wel van elkaar verschillen is in de manier
waarap we die tijd besteden. En dat versehilt weer van de wijze waarop we dat in vroe-
gerdagen plachten te doen.
Hoe de mensen hun vrije tijd besteden is in Nederland al geruime tijd onderwerp van
studie. Onderzoek daamaar is bepaald geen nicuw of modieus aandachtsgebied, maar
wortelt in een reeds zestigjarige traditie. ‘Buitenlandse vakgenoten benijden ons am
deze rijke traditie en am de grate hoeveelbeid apenbaar toegankelijke kennis van cul-
tuur, media, toerisme, sport, recreatie en uitgaan,’ aldus Thea Beckers, sinds 1987 als
hoogleraar vrijeuijdswetenschappen verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant,
in ONDERZOEK (zie Beckers, 1992).
Inzicht in de wijze waarop de Nederlander zijn of haar tijd besteedt kan bij voorbeeld
warden verkregen via het Tijdsbestedingsanderzoek (TBO)7Ret TBO biedt een rijke
bran van informatie amtrent de verdeling van ons tijdbudget over een breed scala aan
mogelijke activiteiten. Tijdsbesteding aan media is 66n van de centrale thema’s, en
vormt in die zin een belangrijke aanvulling op gegevens die op andere wijze beschik-
baar komen. Inzicht in bet gebruik van media wordt vooraleerst verkregen aan de hand
van oplageontwikkelingen en bestedingsgedrag. Daamaast wordt er standaard onder-
zoek gedaannaar bet bereik van media, voar printmedia bij voorbeeld via de Summo-
Scanner, voor ethermedia via het NOS kijk- en luisteranderzoek. Het aardige en unieke
van bet Tijdsbestedingsonderzaek is dat bet een meerkwalitatieve meting geeft van bet
mediagebruik. Er ontstaat een beeld van de hoeveelbeid tijd die men bereid is in een
medium te investeren. Bovendien wordt binnen een zelfde onderzoek bet gebruik van
de diverse mediumtypen op vergelijkbare wijze gemeten, zodat de mediaconsumptie in
onderlinge samenhang en in samenhang met andere activiteiten mag en kan warden
bekeken. Als tijdbudgetonderzaek is bet TRO bovendien~6n van de weinige onderzoe-
ken waarbij de methodiek redelijk constant is gehauden, zodat bet een goede basis
vormt voor de analyse van ontwikkelingen op middellange termijn.
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Het Tijdsbestedingsanderzoek kent een cyclus van vijf jaar. Uitvoering gebeurde voor
het eerst in 1975, en daama dus in 1980, 1985 en, meest recent, in 1990. Een repre-
sentatieve steekproef uit de Nederlandse bevalking van 12 jaar en auder nateert dan
een week lang in een dagboek welke activiteiten men van kwartier tat kwartier heeft
verricht. Dat gebeurt aan de hand van een Iijst waarin za’n 300 activiteiten zijn ver-
bijzonderd, geardend naar tien hoofdcategorie~n. Geregistreerd moet warden aan welke
activiteit bet graotste deel van een kwartier besteed is. Tevens moet er warden nan-
gegeven of die activiteit thuis, in de eigen woanplaats of buiten de eigen woon-
plants plaatsvond. Er kan oak warden vermeld of in bet betreffende kwartier gelijk-
tijdig met de hoofdactiviteit oak van een nevenactiviteit sprake was. In de onderzoeken
tat en met 1985 kon alleen het kijken naar de televisie en bet luisteren naar de radio als
nevenactiviteit warden aangegeven. In het recente TBO 1990 is bij de helft van de
steekproef een vemieuwing doargevoerd, in de zin dat alle mediabezigheden als neven-
activiteit geregistreerd konden warden. Bij de andere heift van de steekproef is, omwil-
le van de vergelijkbaarheid met de voargaande afleveringen, de kiassieke versie
gebruikt.
In bet Tijdsbestedingsonderzoek 1990 zijn in totaal bijna 3.000 personen andervraagd.
Voor een uitvoerige publikatie van tijdbudgetcijfers kan warden verwezen naar bet
Sociaal en Cultureel Rapport 1992. De voorgaande editie van dit Jaarboek bevat een
bijdrage van Wim Knulst (Knulst, 1992), die een goed averzicht biedt van de belang-
rijkste trends. In bet vervalg van dit artikel bepalen wij ons hoofdznkelijk tot de tijdbe-
steding aan media.

Een belangrijk deel van anze tijd (46%) gaat op aan mm ofmeer noodzakelijke levens-
behoeften als slapen, eten en drinken. Aan beroepsarbeid, huishaudelijk werk en scho-
ling wordt gemiddeld 28% van de tijd besteed. B]ijft aver zo’n 45 uur per week die als
vrije tijd kunnen warden beschouwd (27%). Deze vrije tijd wordt besteed aan tal van

28,3% 1,9%

7,5%
2,7%

Fignur I. Verdeling vrije tijd (bran: Cebuco, Eenkwestie ~‘antijd, dl. I, pag. 9).

40,4%

huish.contaot

uitgaan
~ vrijwilligers

soc./pol.actief
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mogelijke activiteiten, zoals hobbies, sport, uitgaan, op visite gaan, praten met huisge-
noten en, bepaald niet anbelangrijk, media. Het gebruik van media vormt in feite 66n
van de voomaamste vormen van vrije tijdsbesteding. In totnal is hiermee op weekbasis
zo’n 19 uuraaiidachtig gebruik (dus exclusief secundaire tijdsbesteding) gemoeid.

Uitgedrukt in een percentage van de totanl bescbikbare vrije tijd bedraagt bet nandeel
danrin van de media 40%. Het zal niet verbazen dat de televisie van dat nandeel de
grootste slokop is. De Nederlander van 12 jaar of ouder kijkt gemiddeld 12 uur per
week televisie. Voor bet gedrukte woord maakt men gemiddeld iets meer dan 5 uur per
week vrij. Daarvan wordt ruim 2 uurmet de krant doorgebrncht.

3. DE POSITIE VAN HET DAGBLAD

Vergelijking van de uitkomsten van bet TBO 1990 met die uit 1980 en 1985 kan
inzicht geven in de ontwikkeling van de rol van bet dagblnd in dit kracbtenveld.

Tabel I. Tijdsbesteding media (in uren per week).

1980 1985 1990

• dagbladen 2,2 2,2 2,1
• televisie 10,2 11,6 11,9
• tijdschriften 1,3 1,2 1,1
• radio - 1,1 0,9 0,7

Tot 1985 is vooral de tijd die men besteedt nan televisiekijken sterk gestegen. In die
tild canstateerde bet Socinal en Cultureel Planbureau dat er sprake zou zijn van bet ant-
staan van een beeldcultuur, die ten koste zou gaan van bet geschreven woord. De sterke
uitbreiding van bet televisienanbod speelde daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol,
evenals de sterk toegenomen penetratie van de videorecorder. Dc cijfers uit 1990 laten
echter een stabilisatie zien in de tijd besteed nan televisiekijken. Kennelijk zijn er gren-
zen nan de groei. De rol van radio wordt meer en meer teruggebracht tot een aebter-
grondmedium. Oak de nandncht voor tijdschriften is constant dalende.
De aandacbt voardagbladcn is in de loop der jaren nag redelijk stabiel gebleven. Dat is
geen slechte prestatie, mede gezien bet feit dat de boeveelbeid vrije tijd in de laatste
vijfjaar ann bet afnemen is, zeker voor bepanlde bevolkingsgroepen (Knuist spreekt in
dit verband van de cumulatie van de drukte). Tocb kan niet verbuld warden dat dagbla-
den terrein prijsgeven. Er is cen dalend nantal mensen dat tenminste 66n maal per week
een krant ter hand neemt. En bepaalde categorie~n in de samenleving (jangeren en
hager opgeleiden) zijn in de laatste vijf jaar meer tijd nan televisie en minder tijd nan
dagbladen gaan besteden. De veronderstelling ligt voor de hand dat bet kijken nnar
televisie ten kaste gnat van bet lezen. Als we kijken naar bet gebruik van bet dngblnd
als informatiebron zien we dat bet dagblad in 1990 minder yank als informatiebron
wordt gebruikt dan tien janr tevoren bet geval was. Het dagblnd wordt nag steeds veel-
vuldig gebruikt als bran van informatie voar veel onderwerpen, manr er zijn verscbui-
vingen te canstateren.
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Bij een negental anderwerpen (van 36) daalt het gebruik (enige of belangrijkste bran)
van het dagblad cantinu (zowel tussen 1980-1985 als tussen 1985-1990), terwijl het
gebruik van de televisie cantinu stijgt.Het zijn:

• informatieover misdaad en rechtszaken
• sensationeel buitenlands nieuws
• sensationeel binnenlands nieuws
• verkeersproblemen/openbaar vervoer
• onderwijs
• landelijke en intematianale voetbalsport
• landelijke en intemationale avenge sport
• buitenlandse palitiek
• binnenlandse politiek.

Bij een tweetal anderwerpen daalt hat gebmik van het dagblad pas tussen 1985 en
1990, terwiji bet gebruik van de televisie gedurende de hele periode 1980-1990 stijgt.
Het zijn:

• informatie overhat milieu
• financieel nieuws.

Voor een groat dee] zijn al deze onderwerpen onder ~n noemer te vatten: actuele
informatie overgebeurtenissen die zich op een baven-regionnal niveau afspelen.
De cijfers in tabel 2 illustreren 6~n en ander.

Tabel 2. Dagblad en televisie als informatiebron (TBO 1990).
brongebruik

algemeen

enige/betangrijkste

bran

dagblad teievisie dagblad televisie

selectie van nieuwsonderwerpen ap
bovenregiannal niveau
• misdaad, rechtszaken
• sensationeel buitenlands nieuws
• sensationeel binnenlands nieuws
• verkeersprablemen, openbaar vervoer
• Iandelijke en intematianale voetbalsport
• landelijke en internationale avenge sport
• buitenlandse politiek
• binnentandse politiek
• commentaar op binnenlandse palitiek
• commentaar op buitenlandse palitiek
• informatie aver bet milieu
• financieel nieuws
• onderwijs
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4. HET FUNCTIEONDERZOEK

Dc zojuist weergegeven resultaten uit het Tijdsbestedingsonderzoek zou men op bet
eerste gezicht tegenstrijdig kunnen noemen. Ann de ene kant de stabiWe positie van
dagbladen wat tijdsbesteding en gebruik als algemene informatiebron betreft, nan de
andere kant een verlies in functie als belangrijkste informati~bron. Hetboeft bier even-
wel niet zo zeer am louter verlies in functie te gaan, er zou ~ok sprake kunnen zijn van
een verandering in functie in vergelijking met andere mediumtypen. De gegevens ult
bet TBO zijh d~hter niet voldoende am meer inzicht te verkrijgen in de concurrentie-
strijd tussen dagblnden en andere mediumtypen. Danrom is apart onderzaek naar de
functie van dagbladen opgezet. In opdracbt van bet Cebucoontwikkelde VELDKAMP
bet onderzoekmodel.
Bij de uiteindelijk gebanteerde onderzoekopzet is de kwantitatieve benadering van de
probleemstelling voorafgegaan door eenkwalitatieve fase. Dat kwalitntieve voortraject
kan weer warden opgesplitst in drie deeltrajecten: een Iiteratuurstudie, cen serie diepte-
interviews, exfertinterviews.
De literntuurstudie was er op gericlit am veranderingen in de samenleving te bezien in
bun samenbang met de functie van dagblnden. Dnarbij valt te denken ann demografi-
sche, socinal-economisebe en socinal-culturele trends zo goed als ann_ontwikkelingen
bij concurrerende media, en de invloed die dit alles sorteelt op de relatie van de dagbla-
den met bun lezers. Tevens is aandacbt gescbonken ann eerdere onderzoeken en thea-
rie~n die van Thut kunnen zijn bij functieonderzoek. Dc opzet van het kwalitatieve
onderzoek was am parallel, via individuele diepte-intervie~Vs, bet inzicht te verdiepen
in bet gebruik van en de wnardering voor de krant in vergelijking met andere media.
Bij die gesprekken vormde een nantal uitkomsten uit het Tijdsbestedin~sonderzoek een
directe ingang. De gevanden resultaten werden nan individuen voorgelegd en gevraagd
werd de resultaten te becommentai-i&en. Als trait-d’unidn tussen deze fases en de
kwantitntieve ~anpak is een nantal expertinterviews gebouden.
Het kwantitatieve onderzoek had tat doeLop gestructureerde wijze de informatieverza-
meling voort te zetten waarmee in bet kwnlitntieve traject was gestart. Gezien de corn-
plexiteit van de te verzamelen data is voorkeur gegeven nan een face to face benade-
ring. Het vraaggesprek vie] uiteen in een mondelinge enqu~te en een zelfinvullijst. De
data zijn in twee fasen verzameld: eerst zijn in september 1992 220 gesprekken afgeno-
men en in 1993 is de steekproef tot 1.000 wanmemingen aangevuld. De eerste kwnnti-
tatieve fas~ kan dus gedeeltelijk als proefonderzoek en gedeeltelijk als onderdeel van
bet boofdonderzoekwarden aangemerkt._De resultaten die in dit artikel zijn beschreven
betreffen de meting uit september 1992. Dc steekpraefkan warden beschouwd als
representatief voor de Nederlandse bevolking van 16 jaaren ouder.

5. GEDRAG EN OPVATFI’INGEN -

In de decennia voor 1990 is het aantal jongeren fors gednald, niet alleen in relatieve
betekenis maar oak in absolute zin. De4,6 miljoen in 1965 impliceerde een aandeel op
de totale bevoiking van 38%, de 3,8 rniljaen ult 1990 staat voor 26%~~ Deze ontwikke-
ling is des te opvallender omdat de totale bevolkingsomvnng funk is gestegen. Orage-
keerd: absoluat zowel als relatief stijgt bet nandeel ouderen. De 1,2 miljoen 65-plussers
in 1965, zijade 9,5%, zijn aangegroeid tot 1,9 miljoen ouderen in 1990, goed voor
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13%. Opvallend is dat in de publiciteit vergrijzing sterker wordt benadrukt dan ant-
groening, terwiji deze cijfers aantonen dat het ontgroeningseffect sterker is (zie ook
Frinking, 1991). Als we bet apleidingsniveau voor een aantal jaren vergelijken ontstaat
bet beeld dat er een verscbuiving optreedt naar de hagere opleidingscategorie~n in de
bogere welstandsklassen.
Deze demagrafische ontwikkelingen zijn van groat belang year de dagbladen, omdat
uit allerlei onderzoeken blijkt dat er een samenbang is tussen bet lezen van dagbladen
en leeftijd en opleiding/sociale kiasse. Dit functieonderzoek bevestigt deze relaties.
Hoe ouder en hoe hager apgeleid des te meer tijd wordt besteed aan bet lezen van dag-
bladen. Vooral leeftijd is bepalend. Oak op individueel niveau schat men zeif in met
bet klimmen derjaren meeren beter kranten te gaan lezen.

In marktonderzoektermen gesproken zien we een bage brand loyalty bij bet kiezen van
een dagblad. Ongeveer ~6n op de vijf respondenten behoort a] langer dan 25 jaar tat de
lezerskring van de als zodanig benoemde hoofdkrant. Gen~iddeld behoort men al langer
dan 15 jaar tat een rain of meer vaste lezerskring, en voar meer dan de helft geldt dat
de cigen krant oak a] in bet ouderlijk huis werd gelezen. ]3ij regionale daghiaden is die
binding grater dan bij landelijke daghiaden. De bage merkentrauw heeft zeker oak te
maken met hetgeen een respondent in het kwalitatieve onderzoek naar varen bracht:
‘De krant staat los van modeverscbijnselen.’

Zoals het kwalitatieve onderzoek oak treffend illustreert blijkt het dagblad een veelbeid
aan functies te vervullen: een commentaarfunctie, een sociale- en ontspanningsfunctie,
een algemene antwikkelingsfunctie, een agendafunctie, een advertentionele functie, een
dagindelingsfunctie. De functie die bovenal naar voren komt is de informatiefunctie:
‘Dankzij de krant blijf ik bij de tijd.’
Deze bevindingen warden ondersteund via het kwantitatieve deelonderzoek. De krant
kent een veelbeid aan functies. Onderstreept wordt bet belang van de nieuwsvaarzie-
ning als primaire functie van de krant. De cammentaar- en apini~rende functie warden
wel onderkend als functies, maar komen minder prominent naar voren. De resultaten
bieden zeker geen grand voor de bier en daar geventileerde apvatting dat televisie bet
nicuws brengt en dagbladen bet cammentaaren de acbtergronden verzargen.

Als typering die het meest bet beeld benadert dat men van de krant heeft (in een prajec-
tieve vraagstelling), komt vooral de nieuwsjager overtuigend naar varen, pas op ruime
afstand gevolgd door de gids/leraar en door de antdekkingsreiziger.
Welk beeld men beeft van de krant is oak acbterhaald door middel van gebruikmaking
van kaartsorteringstechnieken. Het antwoord is gezocht door achtentwintig criteria
voor te leggen. Deze criteria zijn te bestempelen als perceived values. De krant valt
pasitieve waardering ten deel op de punten: actueel, overzichtelijk, goed op de hoagte,
goed verzargd, vertrouwd, voor elk wat wils, niet oppervlakkig, compleet en betrouw-
baar. De tap-3 in mineurklanken ziet er als valgt uit: gezaghebbend, geeft kleur aan bet
leven, dynamiscb. Actualiteit is een sterk punt van de dagbladen, gezaghebbend mm-
der. Het materiaal wekt de indruk dat deze laatste beschrijving als te paternalistisch
wordt ervaren. Wellicht te veel de leraar en te weinig de gids.
Voorgaande canclusies houden allerminst in dat men de kranten als 66n pot nat
bescbouwt. Integendeel zelfs. Op de vraag of de eigen krant zich onderscheidt van
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andere dagbladen antwoordt een zeer royale meerderbeid bevestigend. In de toelicbting
bierap blijkt bet inhoudelijke aspect (infarmatief, diepgang) bet meest nianifest. Varm-
kwesties spelen een minder belangrijke rol. Overigens kwam reeds uit bet kwalitatieve
onderzoek naar varen dat vormkwesties alleen latent een rol spelen bij de beoordeling
van een krant. Dit sluit aan bij de bevindingen inzake ander produkt geori~nteerd can-
sumentenanderzoek. Het blijkt dat mensen juist ten aanzien van dit soort zaken als
vormgeving en uiterlijk slecbts moeizaam uiting kunnen geven aan bun idee~n amtrent
verbetering. De meest concrete suggestie in bet functieonderzaek heeft betrekking op
bet punt van bet formaat. Desgevraagd prefereert ongeveer een derde van de onder-
vraagden eenkleiner formaat.
In scbril contrast met bet voorgaande staat de duidelijke apinie over prijs. Om en nabij
de belft van de respondenten vindt de krant duur. Vooral ouderen zijn deze mening toe-
gedaan. Deze kritiscbe bouding ten opzichte van de verkoopprijs betekent nag niet
automatiscb dat men twijfelt aan de value for money. Wel is bet zo dat bet prijsniveau
de positie van de courantier kwetsbaar rnaakt, in de nabije toekomst naar verwachting
zelfs nag in toenemende mate.

Het algemene gevoelen is dat de krant voarziet in een dagelijkse beboefte. Een maat-
schappij zonder krant is andenkbaar. Dat geldt in de regel zelfs oak voor infrequente
dagbladlezers. Het niet frequent een krant lezen, zo blijkt, staat niet per definitie gelijk
aan een negatief beeld van de krant. Overde waarde van de krant en bet belang van een
krant lezen wordt, za valt ap, sterk normatief gedacbt. ‘Mensen die de krant niet lezen,
die missen wat.’ Nieuws dus vooral.
In vroeger dagen paste de krant in bet rijtje gas-water-licbt. Die positie lijkt verloren
gegaan en overgenamen door de televisie. Dc binding met het dagblad als medium in
vergelijking met televisie is vastgelegd in een recbtstreekse canfrantatie. De vraag
daarbij luidde: ‘Als bet am nicuws en infarmatie gaat, wat zau u dan, als u gedwongen
werd te kiezen, eerderkunnen missen: de krant of de televisie?’ De krant blijkt licht in
bet nadeel: 52% kan eerder de krant missen, 44% eerder de televisie. Loyaal aan de
krant zijn voaral mannen, hager opge]eiden en zware dagbladcansumenten. Qua leef-
tijd kamt de support voar de krant icts meer uit de middelbare hock.
Duidelijk is dat de krant prestige af moet staan aan de televisie. Of daarbij eerder spra-
ke is van verscbuiving of juist eerder van verlies wardt belicbt in de valgende para-
graaf, wanneer wij aanbelanden bij bet kempunt van bet anderzaek: de sterkte-zwakte
analyse.

6. HET ONDERZOEKMODEL -

E~n van de belangrijkste impulsen tat bet voorliggende anderzoek was de bevinding op
grand van de reeks TBO-onderzoeken dat de tijd besteed aan bet lezen van dagbladen
ongeveer constant blijft, maar dat de rol als belangrijkste informatiebran aan bet aCne-
men is. De combinatie van beide punten wijst op een functieverandering van dagbla-
den.
De vraag naar belang van een infarmatiebron is een soort overall beoordeling, waaraan
specifieke beaardelingsdimensies ten grondslag liggen. Ongeveer vergelijkbaar met de
voorkeur voor of afkeer van een bepaald merk of pradukt, die bet gevoig is van speci-
fieke oordelen zoals over kwaliteit, prijs, uiterlijk, verkrijgbaarbeid. De TBO-anderzoe-

68



ken laten geen ruimte year eendergelijke diepgang. Dat \‘ereist de apzet van een afzan-
derlijk onderzoek, waarin de rol van specifieke dimensies nagegaan kan warden. De
constructie van een adequaat meetinstrument hiervoar vereist een aantal beslissingen
die in verschillende stappen zijn genamen. In vagelvlucht:

Stop I: onderwerpselectie. Gebaseerd op de TBO-onderzoeken is een selectie gemaakt
van 24 anderwerpen. Sammige onderwerpen uit bet TBO zijn samengevoegd, enkele
werden minder relevant geacbt en zijn niet opgenamen.
Stop 2: referentiekader. Beperking vond plaats tot bet belangrijkste concurrentieveld
van dagbladen. Zes mediumtypen zijn opgenamen, te weten: tijdschriften, daghladen,
huis-aan-huis bladen, kabelkrant/teletekst, radio, televisie.
Stop 3: beoordelingsdimensies. Op basis van de kwalitatieve voorfase is een selectie
gemaakt van dimensies. Belang, relevantie en onderlinge onafbankelijkheid zijn selec-
tieciiteria geweest. Gekozen is voor de volgende zeven dimensies: actueel, begrijpelijk,
boeiend, betrauwbaar, campleet, geeft achtergranden, meningsvarmend.
Stop 4. vraagstelling. Per anderwerp is voor de volgende sequentie van vragen geko-
zen:
* volgt men bet nieuws op dat gebied goed, een beetje of vrijwel niet? Alleen als het
antwaord in de eerste twee categorie~n viel werden aver dit anderwerp vervolgvragen
gesteld (als men een onderwerp niet valgt kan men immers oak geen bronnen noemen).
* Wat zijn op dit terrein de twee belangrijkste informatiebronnen? Daarbinnen is nag
gedifferentieerd tussen de belangrijkste en op ~n na belangrijkste bran. Alleen voor
deze twee bronnen zijn vervolgvragen gesteld.
* Waaram beeft men deze bronnen als belangrijkste gekozen? Men had keuze uit de
zeven voorgelegde dimensies en kon za veel dimensies aankmisen als men relevant
acbtte.
Stop 5: methode. Per anderwerp leverde dit drie hoofdvraagstellingen op (interesse,
belang, redenen) en twee subvraagstellingen (onderscbeid in belang, onderscbeid in
redenen). De omvang en complexiteit hiervan leidden naar een separate zelfinvullijst
die in aanwezigbeid van de interviewer ingevuld diende te warden. Dat garandeerde
kwaliteit en campleetbeid van de verzamelde data.
Stop 6: uitgangspunt.Het vertrekpunt van de beaagde verdieping diende in barmonie te
zijn met bet uitgangspunt van bet TBO 1990. Daartoe zijn interesseniveau en bet
belang van de versebillende informatiebrannen met elkaar vergeleken en consistent
bevanden.
Stop 7: analyse. In de analysefase concentreerde de aandacbt zich op de volgende
mogelijkbeden:
* Als over de onderwerpen been naar de belangrijkste informatiebronnen wordt geke-
ken, welke combinaties komen dan voor?
* Als de dagbladen als mediumtype op de zeven dimensies warden vergeleken met
andere mediuratypen, hoe vaakwinnen of verliezen dagbladen dan?
Stop 8: sterkte-zwakte model. Per onderwerp wardt duidelijk welke mediumtypen cen
belangrijke en welke eenminder belangt-ijke bran zijn. Tevenskennen we de onderlig-
gende redenen van dit belang per onderwerp per mediumtype. Op basis biervan is in
een aantal schema’s een sterkte-zwakte analyse gescbetst.
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7. STERKTE-ZWAKTE ANALYSE

De 24 voor Iit onderzoek geselecteerde onderwerpen blijken in zeven clusters te verde-
len. Onderwerpen waarvoor dagbladen en televisie de belangrijkste informatiebrannen
vormen zijn: algemeen buitenlands nieuws + misdaad/recbtszaken + landelijke/interna-
tionale sport + commentaar/acbtergranden binnenland + buitenlandse politiek + soci-
aal-economisch nieuws + commentaar/acbtergronden buitenland + anderwijs + finan-
ciecl nieuws. Dit cluster amvat derbalve 9 anderwerpen. De andere clusters warden
gevormd door de volgende combinaties:
* dagbladen en huis-aan-huis bladen: familiebericbtenlburgerlijke stand + plaatselij-
ke/regianale sport + commentaar/acbtergranden gemeente;
* dagbladen en tijdschrLften en televisie: toeristische informatie/uitgaan + wetenscbap
en techniek + kunst en cultuur + informatie aver milieu ±informatie over radio- en
televisieprogramma’s + informatie voor de vrauw;
* da,gbladen en radio en telex’isie: algemeen binnenlands nieuws + binnenlandse pali-
tiek;
* dagbladen en huis-aan-huis bladen en kabelkrant: nieuws eigen woonplaats +
gemeentepalitiek;
* dogbladen en huis-oon-huis bladen en televisie: reclame en aanbiedingen;
* dagbladen en huis-aan-huis bladen entijdschriften en televisie: nieuws voor de can-
sument. - - -

Dagbladen figureren bij alle 24 anderwerpen bij de be]angrijkste informatiebronnen.
Televisie komt bij 19 onderwerpen in een combinatie voor, buis-aaii7huis bladen en
tijdscbriften ieder 7 keer. Radio en kabeLkrant komen jeder bij 2 anderwerpen in een
combinatie voar.

Waarom warden deze media als informatiebron voor een onderwerp belangrijk gevon-
den? Om daarin inzicbt te verkrijgen bebben we de bescbikking aver de scores op de
zeven dimensies: actueel, begrijpelijk, bociend, betrauwbaar, compleet, diepgaand
(geeft acbtergranden) en meningsvarmend. Als we dagbladen telkens op deze specific-
ke dimensies paarsgewijs vergelijken met de andere mediumtypen in de concurrentie-
situatie, dan kunnen we vaststellen op welke fronten dagbladen winnen of verliezen
van welke media.
In de figuren 2a tot en met 2e wordt de positie van bet dagblad weergegeven ten
opzichte van acbtereenvalgens televisie, tijdschriften, huis-aan-huis bladen, radio en
kabelkrant. Zowel voor de anderwerpen als voor de dimensies is een sterkte-zwakte
analyse uitgevoerd. Sterk betekent dat dat onderwerp of die dimensie een relatief plus-
punt voor de dagb!aden is ten opzicbte van bet mediumtype dat in de vergelijking is
betrakken. Zwak wijst op een relatief minpunt. De beoordclingen sterk en zwak zijn dus
telkens roegekend vanuit bet perspectiefvan de dagbladwereld.
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A. Sterkte/zwakte naar anderwerpen

televisie

* *

B. Sterkte/zwakte naar dimensies

Figuur2a. Sterkte-zwakte analyse dagbladen t.a.v. andere mediumtypen: televisie.
* Leesvoorbeeld: sterk= sterkere positie dagbladen t.o.v. tv.

zwak = zwakkere positie dagbladent.o.v. Iv.

A. Sterkte/zwakte naar anderwerpen

I — tijdschriften

B. Sterkte/zwakte naar dimensies

Figuur 2b: Sterkte-zwakte analyse dagbladen t.o.v. anderemediumtypen: t,jdschrifien.
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A. Sterkte/zwakte naar onderwerpen

*
buis-aan-buis bladen

gelijk

B. Sterkte/zwakte naar dimensies

4

Figuur 2c. Sterkte-zwakte analyse dagbladen t.o.v. andere mediumlypen: huis-aan-huis bladen.

A. Sterkte/zwakte naar onderwerpen
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B. Sterkte/zwakte naar dimensies

Figuur 2d: Sterkte-zwakte analyse dagbladen t.o.v. andere mediumtypen: radio,
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A. Sterkte/zwakte naar anderwerpen

Figuur 2e: Sterkte-zwakre analyse dagbladent.o.v. andere mediumtypen: kabelkrant.

Op grand van de overzicbten kunnen we nagmaals constateren dat bet uitermate
belangrijk is bet meetinstrument zo specifiek magelijk te maken. Actualiteit is bij voar-
beeld een zwak punt voor dagbladen in de race met televisie, maar een sterk punt ten
opzicbte van buis-aan-buis bladen en tijdscbnften. Begrijpelijkbeid is voar de kranten-
sector een zwak punt vergeleken met buis-aan-buis bladen en zou oak in de toekomst
ten opzicbte van kabe]kranten een nadeel kunnen zijn. Wat betreft bet aspect boeiend
blijkt er een grate acbterstand van dagbladen op televisie (14 keer een verlies op 19
vergelijkingen) en op tijdscbriften (5 keer een verlies op7 canfrontaties).
Dan kamen we tat de drie pluspunten van dagbladen: betrauwbaarbeid, campleetbeid,
diepgang. Daarvan kamt de betrauwbaarbeid bet sterkst naar varen. Op deze dimensie
wordt nooit verloren van een ander mediumtype. Opvallend is oak dat deze betrouw-
baarbeid een carry overeffect naar de advertenties in de krant beeft. Wellicbt is dit een
in de praktijk nag anderbenutte troef in de slag am de advertentiegelden.
Campleetheid geeft oak maaie scares voor daghiaden, maar op dit aspect scoren (spe-
cial interest) tijdscbriften nag sterker. Overigens dient aangetekend te warden dat bet
hierbij gaat am campleetheid binnen een bepaald anderwerp en niet aver de anderwer-
pen been. Parallel is de situatie voar wat betreft bet geven van acbtergrondinformatie:
tijdscbriften winnen wat dit betreft van dagbladen (special interest). liet item menings-
vormend levert weinig verscbillen tussen de mediumtypen op.

8. SLOTBESCHOUWING

De sterkte-zwakte analyse zoals die is uitgevaerd voor dagbladen is te vergelijken met
een kiassiek consumentenonderzoek, waarin zwakke punten van een produkt warden
opgespoord ter optimalisering van de marketingstrategie. Van een kaffiemerk dat

B. Sterkte/zwakte naar dimensies
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slecbter verkoopt, kan blijken dat de verpakking weinig aanspreekt. Of rheer inboude-
Iijk en wat dicbter bij bet anderbavige tbema: een scboolbaek met een slechte lay out
en vormgeving kan resulteren in een mindere kennisoverdracbt. Na een dergelijke ana-
lyse komt de strategiscbe vraag aan de arde: betzij de sterke punten uit te bouwen, bet-
zij de bestaande zwakten op te beffen.
Voor bet medium dagblad zijn de dimensies baciend en begrijpelijk de zwakke punten
vergeleken met andere mediumtypen, altbans in de perceptie van de mediaconsument.
Boeiend is een breed begrip waarin varm- en inhoudaspecten doorklinken, met bet
zwaartepunt op varmaspecten. Begrijpelijk omvat oak beide campanenten, al ligt daar
bet accent meer op inboudaspecten. En aan zwakke punten moet aandacbt warden
gegeven am in de race met de concurrentie te kunnen bijblijven. Zij vereisen onderken-
fling en follow-up, overigens zonder dat dit voor individuele uitgevers of titels tat uni-
forme recepten boeft te leiden. De pluriforme dagbladwereld eist in dit opzicbt eon dif-
ferenti~le aanpak.

Uit de expertinterviews blijkt averigens bij sammige experts al onderkenning van deze
zwakbeden. Visualisaties zijn belangrijker gewarden, compact informeren en scbemati-
scbe overdracbt van informatie warden bepleit. Oak am het idee van een ouderwets
produkt tegen te gaan.

Twee citaten:

‘Jo moet mensen steeds meer laten zien en minder bekend veronderstellen omdat de
zaken steeds ingewikkelder warden. Eigenlijk moot je iedere dag kaartjes laten zien
waar iets ligt.’

‘Er is een generatie ontstaan die erg gericbt is op visuele informatie en de snelbeid
van de tijd zelf.’

Unaniom zijn de experts van mening dat de krant zicb op dit moment in een avergangs-
fase bevindt. Duidelijk is oak dat men verscbillende toekomstscenario’s voar ogen
beeft, afbankolijk van de doelstelling die een krant zicbzelf stelt.
Met dit onderzaek is de basis gelegd voor een onderzoekinstrument waarmee oak in de
toekomst functieverscbuivingen in kaart kunnen warden gebracht. Een moai vooruit-
zicbt. Immors, sterke en zwakke punten kunnen veranderen in de tijd in samenbang met
de amgeving.
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5. Acceptatie van nieuwe technologie~n en hun
toepassingen

A.M. HAMSTRA ENP.C.A. DONGELMANS

SAMENVATFI’ING

Een knelpunt bij de invoering van nieuwe technologie~n is dc maatschappelijke inbedding. Een
negatieve consumentenreaktie moet zo mogelijk voorzien of voorkomen worden. Acceptatie-
onderzoek onder consumenten wordt gebruikt om de reakties van consumenten gedetailleerd te
peilen. Allereerst worden de aspecten geidentificeerd die door consumenten relevant worden
gevonden in de beoordeling van de technologie of de produkten daarvan. Vervolgens wordt de
technologie of toepassing in deze termen door consumenten ge~valueerd. De resultaten geven
aan in hoeven~e nieuwe technologie~n of bepaalde toepassingen ervan acceptabel (zullen) worden
gevonden, en waar dat aan ligt. De resultaten zijn relevant voor beleidsbeslissingen: moot er
voorlichting worden gegeven of moet het produkt of de technologie worden aangepast om een
betere acceptatie te bereiken? Dit artikel geeft voorbeelden van acceptatieonderzoek op het
gebied van modeme biotechnologie en substraatteelt.

1. INLEIDING

De technologische ontwikkelingen verlopen zeer snel. Het traject tussen ontwikkeling
en toepassing wordt korter. Consumenten hebben grote moeite de ontwikkelingen te
volgen en op hun waarde te schatten. Tegelijk worden ze wel geconfronteerd met de
produkten van deze technologische vemieuwingen, en met de neveneffecten van de
grootschalige invoering van nieuwe technologie~n. Ervaringen met de negatieve effec-
ten voor de eigen gezondheid (resten van bestrijdingsmiddelen), veiligheid (ongevallen
in verband met chemie en kernenergie), milieu (drijfgassen in spuitbussen) of dieren-
welzijn (bio-industrie) maken consumenten voorzichtig; het is dan ook geen wonder
dat nieuwe technologie~n door consumenten met argusogen worden bezien.
Overheid en industrie beseffen steeds meerdat maatschappelijke acceptatie van nieuwe
technologie~n een belangrijke voorwaarde is voor het succes van zo’n technologie of
de toepassingen ervan. De afwijzende consumentenreakties op voedseldoorstraling
(Feenstra et al., 1988) hebben voor menigeen een voorbeeldwerking gehad: wil een
nieuwe technologie kans van slagen hebben, dan moet de invoering ervan in elk geval
goed voorbereid en begeleid worden. Onderzoek kan helpeneen beeld te krijgen van de
mogelijke weerstanden tegeneen technologie.
Een eenvoudige set vragen — als in een opinie onderzoek — waaruit het verlossende ‘ja’
of het vemietigende ‘nee’ voor de acceptatievraag rolt, heeft daarbij naar onze mening
weinig zin. Een ‘nee’ zou de bezorgdheid voor ‘technologie-angst’ bij beleidmakers of
producenten wellicht ten onrechte kunnen versterken. Een ‘ja’ zou de promotoren van
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een bepaalde technologische ontwikkeling overmoedig kunnen maken, met even onge-
wenste gevolgen.
Wat diepgaander acceptatieonderzock is hier beterop zijn plaats. Het zal laten zien, dat
consumenten zelden en masse een categorisch ‘ja’ of ‘nee’ tegen een hele technologie
uitspreken. In pinats daarvan uiten zij twijfels over specifieke toepassingsgebieden,
produkten of produktgroepen (voedseldoorstraling kan bijvoorbeeld wel door de beugel
voor kip of gamalen, maar niet voor aardbeien (Feenstra et al., 1988).

In dit artikel zal het acceptatie-onderzoek centraal staan, toegespitst op twec technolo-
giegebieden: consumentenacceptatie van modeme biotechnologie in voedingsmiddelen
en consumentenacceptatie van substraatteelt bij de teelt van voedselgewassen. Aan het
slot van bet artikel gaan we in op de plaats die dit acceptatieonderzoek inneemt tussen
ander onderzoek dat de maatschappelijke inbedding van nieuwe technologie~n kan
ondersteunen.

2. ACCEPTATIE ONDERZOEKSMODEL

Met het acceptatie onderzoek, zoals dat bij SWOKA wordt verricht, wordt gezocht naar
de aspecten die consumenten belangrijk vinden voor de acceptatie van een nieuwe
technologie, een toepassingsgebied of een toepassing (produkt of groep produkten).
Zijn er bepaalde toepassingsgebieden of (groepen) produkten waarin de technologie
meerof minder acceptabel wordt gevonden? Welke aspecten zijn daarbij in het geding?
Vervolgens wordt gekeken naar de evaluatie van deze aspecten in relatie tot ecn totaal-
oordeel over een technologie of toepassing. Uiteindelijk moeten deze consumenten-
aspecten worden omgezet in een set van voorwaarden waaronder cen technologie of
toepassing waarschijnlijk acceptabel zal zijn: wat maakt een technologie of toepassing
meerof minder acceptabel?

Het SWOKA acceptatie-onderzoek2 is gebaseerd op een eenvoudig onderzoeksmodel,
dat naar onze mening een vruchtbaar uitgangspunt is voor dit type studies (figuur 1).
Centraal staat, uiteraard, de acceptatie. Dit kan de acceptatie van een specifiek produkt
zijn, maar ook de acceptatie van een technologie of van een technologie in een speci-
fiek toepassingsgebied.

Het model onderscheidt twee groepen factoren die invloed hebben op de acceptatie van
een technologie of toepassing. Aan de ene kant zijn dat de kenmerken van de consu-
ment; aan de andere kant de kenmerken van het produkt of de technologie.

Acceptatie of verwerping van een technologie of toepassing kan in de eerste plaats
berusten op (gebrek aan) kennis of op misverstanden bij de consument. Meer kennis
overde technologie kan zowel tot meer als tot minder acceptatie leiden. Wie te weten
is gekomen hoe kippen in een Iegbatterij leven, zal wellicht scharrelcieren gaan kopen.
Een hoger kennisniveau kan ook juist met een positieve acceptatie samengaan3.
Een tweede element dat bij de consument ligt is de houding. Hiermee wordt in dit
model verwezen naar aebterliggende attitudes, die algemener zijn dan de meer object-
gebonden houding zoals die wordt weergegeven door de acceptatie in het centrum van
bet model. Deze achterliggende houdingen kunnen tamelijk stabiel zijn, in bet bijzon-
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Figuur I. Acceptatieonderzoeksmodel.
Bron: Hamstra, 1993.
Noot: Figuren en tabellen die in deze publikatie zijn overgenomen zijn in de oorspronkelijke

Engeistalige versie weergegeven.

der als de afwijzende houding een morele basis heeft (Tait, I 988)~. Een sprekend voor-
beeld hiervan is de (afwijzende) houding van consumenten tegenover genetische modi-
ficatie van dieren.
Tenslotte kunnen bij de consumentenkenmerken ook achterliggende variabelen als
sociaaldemografischekenmerken worden meegenomen.

Produkten of (toepassingen van) technologie~n kunnen (on)acceptabel zijn vanwege de
kenmerken die zij zeif in zich dragen; de toepassing van kemenergie in grootscbalige
centrales heeft aantoonbaar (feiten) erustige ongelukken tot gevoig gehad. Met bet oog
op deze risico’s wordt de toepassing van kemenergie door een groot deel van de Neder-
landse bevolking onacceptabel gevonden. Een ander voorbeeld is de eerder genoemde
doorstraling: hoewel deze techniek wellicht minder bijeffecten op bet produkt heeft dan
het gebruik van chemische conserveermiddelen, zijn consumenten in veel gevallen toch
geneigd de methode af te wijzen in verband met de associatie met ‘straling’ (perceptie)
(Feenstra et al.,1988).
Gedetailleerd onderzoek is dikwijls nodig om de wetenschappelijk geaccepteerde feiten
over een technologie of toepassing boven water te krijgen, vooral als gekeken moet
worden naar feiten die te vergelijken zijn met de oordelen die geformuleerd zijn in ter-
men die aansluiten op de consumentenperceptie van de technologie. Dit is van belang
als men na wil gaan of er werkelijke discrepanties tussen de feiten en de percepties
bestaan.

Het zal duidelijk zijn, dat de vier elementen in het model niet onafhankelijk zijn. Toch
is voor dit model gekozen, omdat afzonderlijke analyse van beide zijden van bet model
handvatten biedt voor beleid. De analyse geeft een indicatie, aan welk van de elemen-
ten gewerkt kan worden: moet er voorlichting komen over de technologie, is er sprake
van een (onterecht) imago probleem, of moet het produkt of zelfs de technologie wor-
den aangepast? Het onderzoeksmodel is in deze zin eercler praktisch dan theoretisch
van opzet5.

De acceptatie, die in bet midden staat, is een evaluatief ocrdeel, gericht op een techno-
logie, een toepassingsgebied of een (groep) produkt(en). I)e acceptatie kan in principe

knowledge facts

consumer -~ ACCEPTANCE~4— product
characteristics characteristics

attitude Image
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positief of n~gafief zijn en kan worden weergegeven als een schaalwaarde (resultaat
van een groep samenhangende vragen), al dan niet gedifferentieerd naar groepcn con-
sumenten met specifieke achtergrondkenmerken. Ook kunnen arbitraire grenzen wor-
den aangebracht, zodat er groepen consumenten met eenzelfde (globale) mate van
acceptatie ontstaan (bijvoorbeeld ‘onacceptabel’ ‘neutraal’ en ‘acceptabel’). De schaal-
waarde kan ook relatief gebruikt worden, bijvoorbeeld als referentiepunt voor andere
produkten of techno1ogie~n.

In bet SWOKA-onderzoek wordt onder ‘acceptatie’ een tweetal elementen gevat. Con-
sumenten kunnen een technologie of toepassing ‘acceptabel’ vinden, maarde resultaten
ervan zeif niet Cwillen) kopen. Dit collectieve oordeel (als het ware gegeven in hun rol
als burger, zie Dc Loor et al., 1992) noemen wij ‘maatschappelijke acceptatie’. Als
tweede element wordt de individuele acceptatie ingebracbt. Dit element heeft enige
overeenkomst met bet acceptatiebegrip zoals dat door Fisbbein en Ajzen (zie b.v. Engel
et al.,1978) wofdt gebruikt. Wij noemenbet ‘koopbereidheid’6.

De analyse van acceptatie van nieuwe technologie~n en hun toepassingen levert een
aantal specifieke problemen op. In de eerste plaats richt bet acceptatieonderzoek zich
soms op een technologie die nog volop in ontwikkeling is en waarvan de cerste produk-
ten nog niet of oauwelijks op de markt zijn. Dit is het geval met genetisehe modificatie
(een deeltechnologie van de biotechnologie), toegepast in voedingsmiddelen. In de
tweede plaats kan bet gaan om een technologie die weliswaar al breed wordt toegepast,
maar waar consumenten zich eigenlijk nauwelijks van bewust zijn. Produkten van zo’n
technologie liggen volop in de winke], maar consumenten kunnen dit niet onderschei-
den (zoals bij groenten, geteeld op substraat). In beide gevallen heeft de onderzoeker te
maken met een laag kennisniveau van consumenten over detechnologie. Bij bet vragen
naar oordelen kan de betrouwbaarbeid van de antwoorden dan sterk onder druk staan
(zie o.a. Dc Loor et al., 1992). Het introduceren van informatie overde technologie of
de toepassing is in zulke gevallen vrijwel onvermijdelijk, maar brengt bet overduidelij-
ke gevaar van sturing met zich mee. We komen hierop bij de bescbrijving van de stu-
dies terug.

3. ACCEPTATIE VANBIOThCHNOLOGIE

3.1 Kennis en meningsvorming overbiotechnologie

Het eerste SWOKA-onderzoek rond de vraag ‘Zullen consumenten modeme biotech-
nologie accepteren?’ startte in 1988. Voordat gevraagd kon worden wat consumenten
nu van nieuwe biotechnologie zoudenvinden, was een verkenning noodzakelijk van de
kennis die consumenten van ‘biotechnologie’ badden, alsmede een orinntatie op de
aspecten en argumenten die bij meningsvorming over dit onderwerp gebruikt zouden
worden7.
Een kwantitatief geori~nteerd onderzoek onder 1729 nederlandse consumenten5 liet
zien, dat bet begrip ‘biotechnologie’ bij 57% van de respondenten bekend in de oren
kionk, terwiji van deze groep 64% in staat was de juiste omschrijving v~n bet begrip uit
een keuze van vier altematieven te kiezen. Dit betekende dat bet woord ‘biotechnolo-
gie’ in een vervolgonderzoek slecbts bij ~n op de drie ge~nqu~teerden een enigszins
juist beeld zou oproepen.
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Verder was het interessant om na te gaan, of consumenten in de gaten hadden dat ‘bio-
technologie’ iets is dat aan de produktie van ve]erlei dagelijkse goederen te pas komt.
Aan degenen die aangaven dat ze weleens van het woord ‘biotechnologie’ hadden
gehoord, werd danrom een tiental produktvoorbeelden voorgelegd met de vraag of ze
dachten dat hierbij ‘biotechnologie’ was gebruikt. Het ging om produkten als melk,
zelfrijzend bakmeel, loodvrije benzine en penicilline.
Ook waren we geinteresseerd in de vraag of consumenten een beeld hadden van de
nieuwe biotechnologische ontwikkelingen. Aan alle respondenten werd danrom een
tiental ‘nieuwe toepassingen’ geschetst, sommige actuee~, soinmige verzonnen, met de
vraag of deze ontwikkelingen ‘werkelijkheid’ waren. Een aantal van deze ‘nieuwe toe-
passingen’ waren recent in het nieuws geweest, zoals de ‘scheit’ (een ‘kruising’ tussen
een schaap en een geit). Een opvallende conclusie hierin was, dat de respondenten ver-
wachtten dat de technologie nog minder ver was dan ze in feite is (actuele ontwikkelin-
gen werden als ‘(nog) geen werkelijkheid’ ingeschat) (Hamstra en Feenstra, 1989). De
insehatting of een bepaalde ontwikkeling al werkelijkheid was, werd door degenen die
al van het woord ‘biotechnologie’ gehoord hadden, beter gednan dan door degenen die
ernog nooit van gehoord hadden (tabel 1).

Tabel 1. Hetpercentage goede antwoorden op de vraag ofbepaaldebiotechnologische ontwikke-
lingen at dan niet tot de werkelijkheid behoren, naar het at dan niet kennen van hetbegrip ‘bic-
technologie’ (in %).

% goede antwoorden
van bio- niet van bio

Ontwikkeling
technologie
gehoord

technologie
gehoord

bacteri~n die kwik in vis onschadelijk maken
kalfje uit twee eicellen van de koe, zonder stier
olie-etende bacteri~n*

59
52
56

31
37
27

aardbeienplanten die tegen de vorst kunnen
afwasmiddel met aangepaste bacteri~n
autobrandstofuit mais*

42
42
38

32
26
12

verfafbijtmiddel uit speciale schimmets
bestrijdingsmiddel gemaakt met gistsoorten*
kruising van een schaap met een geit*
mensecellen aanpassen en gebruiken tegen kanker*

27
25
26
10

t9
10
9
6

* nu al werkelijkheid.
Bron: Hamstra en Feenstra, 1989.

Om inzicht te krijgen in de manier waarop consumenten over biotechnologie praatten,
in mogelijk reeds bestaande meningen, oordelenof misverstanden en in argumenten die
daarbij zouden worden gebruikt, zijn groepsinterviews en individuele interviews uitge-
voerd met 25 respondenten. Hieruit kwam een drietal belangrijke punten naar voren.
Ten eerste bleek dat respondenten geen algemeen oordeel over biotechnologie wilden
of konden uitspreken. Zodra enigszins duidelijk was wat het begrip inhield, werd
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onmiddellijk in de oordeelsvorming onderscheid gemaakt naar verschillende toepas-
singsgebieden (bijvoorbeeld voeding, medische toepassingen, fnilieu-toepassingen).
In de tweede plaats werd, met name als het over genetische modificatie ging, a] sne]
een onderscheid gemaakt tussen de toepassing van deze technieken op micro-organis-
men en planten enerzijds en op dieren of zelfs mensen anderzijds. Bij verschillende
toepassingen bleken uiteenlopende aspecten relevant zo stelde men bij de toepassing
van genetische modificatie op dieren vooral ethisch getinte vragen, terwiji bij toepas-
singen op planten en micro-organismen eerder vraagtekens werden gezet_bij het nut of
de noodzaak ervan.
Als derde punt bleek dat de geinterviewden andere argumenten en aspecten belangrijk
vonden voor hun oordeelsvorming dan de argumenten en aspecten die — in die periode
— door deskundigen en andere direct betrokkenen werden aangevoerd. Tenslotte werd
geobserveerd, dat onder invloed van dezelfde informatie over biotechnologie, sommige
respondenten de neiging hadden meerafwijzend te worden, terwiji anderen in dezelfde
informatie juist aanleiding vonden voormeer acceptatie (Hamstra en Feenstra, 1989).

3.2 Acceptatie van genetische modific~tie inde ‘.‘oedselproduktie

Na het ori~nterende onderzoek werd de aandacht gerichi op de consumentenkant van
bet onderzoeksmodel: kennis, houding en demografische kenmerken, in relatie tot
acceptatie. Aangezien bet ori~nterende onderzoek had aangegeven, dat consumenten
moeite zouden hebben met algemene oordelen overbiotechnologie, was bet tijd om een
specifiek toepassingsgebied te selecteren. Het toepassingsgebied dat hiervoor bet meest
in aanmerking kwam, was de voeding, omdat hierin de toepassing van modeme bio-
technologie invloed heeft op een zo breed mogelijke groep consumenten. Behalve de
keuze van een toepassingsgebied was er een nadere toespitsin?g van bet begrip ‘biotech-
nologie’ noodzakelijk. Immers, bij gebrek aan kennis van respondenten over biotech-
nologie, ontstond de noodzaak om tijdens bet onderzoek toglichtingen te geven; een
brede uitleg van alle mogelijke nieuwe technieken die bij de modeme_biotechnologie
aan bod komen, zou daarin veel te ver gaan. Bovendien werd_verwacht dat de betrouw-
baarheid van de oordelen zou toenemen als de vragen meer specifiek werden gericht
(zie ook Heys, 1993). Zodoende werd gekozen voor een specifieke groep technieken
die naar verwachting de meeste controverse zou oproepen: de genetische modificatie
(genetische manipulatie, recombinant-DNAtechniek).

In de opzet van dit onderzoek stuitten we op twee belangrijke problemen. In de eerste
plaats de keuze van de set van produktvoorbeelden. Het bleek moeilijk om realistiscbe
produktvoorbeelden te vinden, die ook nog een zeker consumentenvoordeel in zich
droegen9. Uiteindelijk zijn we gedwongen geweest enkele eigen voorbeelden te con-
strueren.
Het tweede probleem was de presentatie van de voorbeelden aan de respondenten. Het
was te verwachten dat elke verwoording van de voorbeelden invloed zou hebben op de
uitkomsten. In principe zouden we een beschrijving willen geven die zovee] mogelijk
overeenkomt met de informatie die consumenten in de toekomst over deze produkten
zullen krijgen. Op die manier zou de reaktie het meest overeenstemmen met de te ver-
wachten reaktie in de werkelijkheid. Hoe deze informatie emit zou gaan zien, was nog
zeer onzeker. Om inzicht te krijgen in de invloed van verscbillende manieren van pre-
sentatie van de voorbeelden, besloten we de invloed van informatie als experimentele
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variabele te hanteren. De negen produktvoorbeelden werden op dde niveaus aangebo-
den. De eerste gr~ep functioneerde als controlegroep en beoordeelde de produkten alsof
ze met traditionele middelen waren gemaakt. De tweede groep had vooraf enige infor-
matie overde betekenis van genetisehe modificatie ontvangen en kreeg vervolgens een
zo neutraal mogelijke beschrijving van de produktiewijze bij elk produkt. De derde
groep werd behandeld als de tweede, maar bij de beschrijvingen werd een suggestie
van een mogelijk nadelig effect van de produktiewijze (op milieu, gezondheid of die-
renwelzijn) gevoegd.
De maatschappelijke acceptatie en koopbereidheid van de negen produktvoorbeelden
werden gemeten met een vijfpuntsschaal.

De negen produktvoorbeelden (met hun dde experimentele condities) stonden centraal
in het onderzoek. Daari~aast is een aantal andere groepen variabelen onderzocht, bet-
geen te zien is in het uitgebreide onderzoeksmodel in fignur 2.
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Het onderzoek werd afgenomen in twee rondes. De totale vragenlijst werd beantwoord
door 810 respnhdenten.

De negen voorbeeldprodukten werden door de drie groepen respondenten sterk samen-
hangend beoordeeld, met waarden van tenminste 0,79 voor de betrouwbaarheidscodf-
fi~nt’0. Acceptatie van het ene produkt correleerde hoog met de acceptatie van bet
andere, zowel op de variabele ‘maatschappelijke acceptatie’ als op ‘koopbereidheid’.
Op hun beurt toonden maatschappelijke acceptatie en koophereidheid een sterke corre-
latie. Tegelijk was ereen sterk verschil in acceptatieniveau (voorbeide variabelen) tus-
sen de drie experimentele groepen (figuur 3).

willingness to buy

a 4

social acceptance

• A

0 B

* C

1. potatoes
less pesticides

2. tomatoes
tess pesticides

3. cheese
4. milk

0. tong tire strawberries

6. long tire tomatoes

7. long tire yoghurt

8. pork
9. pork ---

-human growth hormone

10. pork

bovine growth hormone

Figuur 3.Acceptatie van negen voorbeeldprodukten, in drie experimentele groepen (onder inter-
valassumptie).
Bron: Hamstra, 1991 (Engelstalige publikatie).

Uiteindelijk bleek de variantie in maatschappelijke acceptatie en koopbereidheid van
de negen produkten voor 59% respectievelijk 52% voor rekening te komen van de
informatieconditie. De sterke samenhang in de produktbeoordelingen leek te duiden op
een achterliggende factor ‘houding tegenover voedingsmiddelen die gemaaks zijn met
behuip van genetische modificatie’tt In een nadere analyse bleek deze produktbeoorde-
ling sterk samen te hangen met enerzijds een meeralgemene attitude ten opzichte van
bet gebruik van genetische modificatie in de voedselproduktie (in positieve richting) en
anderzijds een houding van bezorgdheid over mogelijke nadelige effecten (in negatieve
richting).
Deze invloed verschilde voor de drie informatiecondities. Zoals verwacht is er in de
eerste groep (A) geen significante invloed van de bezorgdheid over nadelige effecten
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gevonden. In de tweede groep was deze invloed een stuk duidelijker en in groep C,
waar dergelijke erfecten gesuggereerd waren, het sterkst. Weinig invloed werd gevon-
den van de andere groepen variabelen uit het onderzoeksmodel.

3.3 De relatie tussen produktbeoordeling en acceptatie

Na de ori~ntatie op en meting van de consumentenkant van de acceptatie (kennis en
houding) is bet onderzoek meer op de specifieke kenmerken van de te accepteren tech-
nologie of toepassing toegespitst. In bet voorgaande onderzoek waren de produkten
(alle gemaakt met genetische modificatie) praktisch overeenkomstig beoordeeld door
respondenten. Enkele punten bleven ecliter onopgehelclerd. Zo bleef er een mogelijk-
heid dat de overeenkomstige beoordeling werd veroorzaakt door de weinig differenti~-
rende antwoordcategori~n (vijfpuntsschalen). Verder was bet niet mogslijk om, bij
een gelijk oordeet over twee produkten, een analyse te maken van de factoren die dat
gslijke oordsel hadden bewerkstelligd (de totnaloordelen kunnen gebaseerd zijn op ver-
schillende argumenten). Cok is wsllicht ‘genetisehe modificatie’ als noemer gebruikt
om produkten af te wijzen, terwijl andere vormen van biotechnologie wel acceptabel
zouden zijn.

Cm deze laatste mogelijkheid te ondervangen werd in de volgende fase van het accep-
tatieonderzoek bet domein van onderzoek weer iets verbreed. Bij bandbaving van bet
toepassingsgebied (voeding) werden verschillende vormen vanmodeme biotechnologie
in de voorbeelden verwerkt (zoals enzymtechnologie en weefselkweek). Daamaast
werden voorbeeldprodukten gezocht die met chemisebe technologie, traditionele bio-
technologie of met fysieke middelen waren vervaardigd. In totaal werd een set van 20
produkten gevonden (ditmaal alle werkelijk bestaand), vari~rend op dimensies als ‘type
technologie’; ‘bestaand-nieuw’; ‘plant, micro-organisms, dier’ en ‘sector’ (groente,
vless, zuivel). Een verkorte beschrijving is weergegeven in tabel 2. Voor de (schriftelij-
ke) presentatie van de produkten werd zoveel mogelijk de vorm gevolgd van de tweeds
groep van het informatie-experiment in het vorige onderzoek: sen zo neutraal mogelij-
ke bescbrijving van bet produkt met de feitelijke produktiewijze. Uiteraardkon er weer
sen effect van de presentatie van de voorbeelden verwacht worden; door bet voorgaan-
de onderzoek was duidelijk geworden op welke manier dit effect zich zou kunnen voor-
doen. Cm de representativiteit van de produktset voor bet gekozen domein en de neu-
traliteit van de presentatie te optimaliseren, werden de produktornschrijvingen aan
uiteenlopende actoren in het biotechnologieveld voorgelegd en waar nodig aangepast.

Als zelfstandig onderzoeksdeel, maar ook als voorbereiding op de produktevaluatie,
werd sen discussiedag georganiseerdt2 met 34 respondenten die geinteresseerd waren
in de produktie van voedingsmiddelen. Tijdens deze dag zijn aspecten gsxnvsntariseerd
die consumenten hanteren in hun meningsvorming over a. de voedselproduktie, en b.
het gebruik van modems biotechnologie in de voedsslproduktiet3. De resultaten van de
discussies zijn verwerkt met Betekenis Structuur Analyse (zie o.a. Reynolds and Gut-
man, 1988; Pieters, 1989; 1PM, 1989). Driebetekenisstructuren werden geYdentificeerd:
‘produktie van voedingsmiddelen’, ‘imago van produkten, gemaakt met modems bio-
technologie’ en ‘maatschappelijke aspecten van moderne biotechnologie’.

Uiteindelijk zijn dertien aspecten gevonden die voor de produktevaluatie relevant
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Tabel 2. Korte beschrijving van de 20 voorbeeldprodukten.

Product
1. Yoghurt
2. Cheese
3. Soft cheese
4. Potato - -

5. Tomato
6. Cheese
7. Pork
8. Carp
9. Cheese
10. Pork
11. Cauliflower
12. Aspartame
13. Cheese
14. Sauerkraut
15. Cheese
16.Potato
17. Potato mash
18. Marmalade
19. Tomato
20. Vanilla

Method
g.e.
g.e.
g.e.
g.e.
g.e.
enzymes
g.e.
g.e.
physical
enzymes
tissue
trad.bt
trad.bt
trad.bt
trad.bt
physical
chemical
chemical
g.e.
tissue

Short description
madewith virus resistant lactobacillus
madewith chymosin from yeast cells
lactobacilli make nisine against Listeria infection
herbicide resistant
making own insecticide
quickerripening
tess fat pork throughbovine growth hormones
quick growing carp through trout growth hormones
with vegetable fat
fytase in pig fodder for less environmental strain
from tissue culture
low calory sweetener in soft drinks
factory cheese (uniform quality)
pickled cabbage, traditionally made
farm cheese, traditionally made
potatoes grown in alternating culture
instant potato mash
low calory marmalade
keeps firm after ripening (blocked ripening gene)
vanilla from tissue culture

Bron: Hamstra, 1993 (Engelstalige publikatie).

waren (tabel 3). Deze set van aspecten is gebruikt voor de produktevaluatie, die via
Magnitude Scaling is uitgevoerd (Lodge, 1982). De methods van Magnitude Scaling —

oorspronkelijk geworteld in het sensorisch onderzoek — verQnderstelt dat respondenten
in staat zijn omde sterkte van sen oordeel aan te geven op sen manier, die evenredig is
met sen objectieve maat (bijvoorbeeld druk, grijsheid, lijnlengte). De respondenten
geven hun oordslen via getallen, lijnlengte of sen andere maat. Zij hanteren bij hun
oordelsn een aangeboden of zelfgekozsn ijkpunt. De waartiemingen zijn dus relatief.
Voor het bepalen van een meer absolute plaatsing van de oordelen (zijn ze allemaal
‘negatief’ ofverdeeldrond sen neutraal punt) wordt aparte calibratie vraag gesteld.
De stimuli, in dit geval de 20 produktvoorbeelden, worden per aspect vergeleken; in
ons geval waren de 13 aspecten vertaald in sen set van 17 beweringen, waarin twee
totaaloordelen (maatschappelijke acceptatie en koophereidheid). Ds respondenten
gaven per bewering aan, of ze het er mee sens of oneens waren, en in welke matet4.

De beslissing dm Magnitude Scaling te gebruiken voor de produktbsoordeling was
drieledig. In de serste plaats streefden we naar sen maximale mogelijkheid voor diffe-
rentiatie van de oordelen. De Magnitude Scaling procedure is hiervoor optimaal:
respondenten zijn in principe niet aan categorie~n of limieten gebonden. Ten tweeds
bood Magnitude Scaling in principe de mogelijkheid voor bet verkrijgen van data op
ratio~niveautS. Dit was uiteraard aantrekkslijk in verband met de verwerking van de
data. Ten derde was de Magnitude Scaling procedure sen haalbaar altematief met het
oog op de brede range aan produkten die we wilden laten beoordelen. Het vari~ren van
produkten op sen enkel kenmerk in versehillende niveaus, zoals bij conjunct meten,
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kwam niet in aanmerking, omdat daar geen voldoende realistische voorbeelden van te
vinden waren.

Tabel 3. De geselecteerde aspecten.

— smaak
— effect op de gezondheid
— prijs
— natuurlijkheid
— veiligheid
— effect op het natuurlijk evenwicht
— geschiktheid om jezelfmee te verwennen
— voedingswaarde
— voordeel (voor de consument)
— voordeel (voor de producent)
— bijdrage aan sen duurzame samenleving
— effect op de voedselsituatie inde derde wereld
— effect op de werkgelegenheid in de derde wereld

De produktevaluatie is uitgevoerd met 40 respondenten, van wie 24 ook deelgenomen
hadden aan de discussiedag. De resultaten laten zien, dat in tegenstelling tot het serders
onderzoek (Harustra, 1991) ditmaal de produktenwel duidelijk gedifferentiserd werden
bsoordseld. Bij ails aspecten traden significante beoordelingsverschillen tussen pro-
dukten opt6. Ook binnen de groep van produktsn gsmaakt met genstisehe modificatie,
trad differentiatie op. De Magnitude Scaling procedure heeft profislen mogelijk
gemaakt van de 20 produkten, vergeleken op 6~n aspect. Ook zijn profielen gemaakt
per produkt, met aIls 17 oordelen. Voorbeelden van dergelijke profielen zijn in figuur
4a en 4b opgenomen.
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Vanilla (tissue culture)

Taste:
Price:
Naturalness:
Se
Quality:
Indulge yourself:
Physical complaints:
Natural balance:
Nutritional value:

Benefit for producer:
Like to try:
Healthy:

Safety:
Employment third world:

Goodlife children:
Food third world:
Benefit:
Acceptable:

better than instant potato mash

-less than potatoes from alternating culture, sauerkraut and farm chee-

less disturbing than carp
less than herbicide resistant potatoes, tomatoes making own insectici-
de, yoghurt, cauliflower, chymosin cheese, sauerkraut, factory chee-
se, potatoes from alternating culture and farm cheese

rather than instant potato mash and carp
less than cauliflower, farm cheese sauerkraut and potatoes from
alternating culture

more negative effects expected than from more than half of the other
products: pork, fytase in pig fodder, yoghurt, low calory marmalade,
chymosin cheese, tomatoes making own insecticide, faster ripening
cheese, factory cheese, potatoes from alternating culture, cheese with
vegetable fat, farm cheese and sauerkraut

more benefit expected than from carp
more than pork

Product 20: Vanilla (tissue culture)

cu5fbocdVOjUG
he.mw

pf,ysted ooCOP1M~I.
foodfar ff*dweed
bed qosJfty
seed if. (Qrw,d) d,ifdrwe
atsfsfbIflif O&IUrUJ b.tare.
5’.

iid~Ag.yoor..d
b.o.fff fee in

fO(PWdUW

-~ibtofryif
ted far .mplo~ieeuit ff,frd wo,fd

In short: the vanilla is not rated as an unacceptable product. Still, there are some aspects on
which the product rates negatively in comparison to the others. This goes especially for expected
negative effectson employment in the third world. The product will not be chosen for its healthi-
ness or nutritional value, but still seems to be seen as worthy of atry.

Figuur 4a. Produktproflel van vanille, gemaakt via weefselkweek.
Bron: Hamstra, 1993 (Engelstalige publikatie)7
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Safe

On the ‘safe’ side there are eight products which are seen as more safe than one or more of the
other products. Six products contrast negatively with one ore more of the other products on the
subject of perceived safety. Sauerkraut is seen as most safe, contrasting with aspartame, herbici-
de resistant potato, fytase in pig fodder, fast growing carp, instant potato mash and less fat pork.
Farm cheeseand factory cheese are seen as significantly more ‘safe’ as fytase in pig fodder, fast
growing carp, instant potato mash and less fat pork. Potatoes from alternating culture contrast
with fast growing carp, instant potato mash and less fat pork. Cauliflower and yoghurtare seen as
safer then potato mash and pork. Cheese with vegetable fat and longer shelf life tomatoes con-
trast only with less fat pork in the aspect of safety. Seeaspect 12: safe.

Aspect 12: safe. 5This product is safe for me5

Figuur 4b. Aspectprofiel van veiligheid.
Bron: Hamstra, 1993 (Engelstalige publikatie).

Figuur 5 geeft sen overzicht van de relatieve plaatsing van de produkten. Hierbij is
gekeken naar het aantal malen dat sen produkt op sen aspect significant positiever
scoorde (dat wil zeggen in sen door de respondenten meer gewenste richting) dan sen
ander produkt. Het overzicht is tamelijk grof in die zin, dat er geen rekening wordt
gehouden met de mogelijkheid dat respondenten verschillende gewiebten hechten aan
versehillende aspecten voor de totals beoordeling.

Poi*. lOSS fat (g.e.)
fnstanf potato mash (d,omtcal)
Fast growing owp tao.)
Pytase In pf~ fodder(enzyme)
Potato. hertadde resistant (g.e.)
Aspertame (trod. blotecift)
Vanilla (ifasue cultural
Fasfer ripening ~.e--e (enzyme)
Lowcalotymennaiada (chemfoat)
Safe soft cheese (g.e.)
Tomato, making own Insecttdde (g.e.)clues.witaVegetable fat (plysicat)
Tomatoes,long stuff fife (g.e.
chymosin efreese ta.e.)
cauliflower (ifasue a~fture)
i’oghwt(ga.)
Potatoes. attemetin~ culture (plwslcaf)
Foofofycheese tfr . blotadi)
Farm cheese (trod. blotedt)
Sauerkraut (trod. blotadi)

F-il .77 Fi~.F-O.OOO1 R’-O.22

89



nansthJa scures tu,ui cositive scores la/cl

0/0 62116
211 56/15
1/1 51/14

I 38/13

0/0 29/13

3/1 23112
211 18/9

i/l 16/9

1/1 — 9/7
3/2 — 9(6
6(2 6/3

13/5~L. 3/1
16(6 ...L 3/2

19/4 ..L 5/3
26/4 I 6/6

0(0

sauerkraut
potatoes atternatleg culture
farm cheese

cauliflower
chymosln cheese
tomatoes, long shalt life
yoghurt

factory cheese
tomatoes, own InsecticIde
safe soft cheese
faster ripening cheese
cheese, vegetable fat
low calory marmalade
herbicIde resistant potato
fytase In big fodder
aspartame
vanilla
less fat pork
Instant potato mash
fast growing carp

a.: sum of products, ratIng sIgnificantly lower (over all aspects) (max. 323)
b.: sum ofproducts, rating significantly higher (over all aspects) (max. 323)

C.: numberof aspects onwhIch the product rates significantly higherthan other products (max. 17)

d.: numberof aspects onwhich the product rates signiflcantfy lower than other products (max. 17)

Figuur5. Relatieve plaatsing van de 20 produken.
Bron: Hamstra, 1993 (Engelstalige publikatie).

Multiple regressie-analyse liet vervolgens zien, welke aspecten voor deze groep
respondenten sen significante relatie hadden met de totaaloordelen. Voor dit totaaloor-
deel is een combinatie gemaakt van de scores op ‘maatschappelijke acceptatie’ en
‘koopbereidheid’. De uitkomsten zijn weergegeven in tabel 4. Als van het produkt een
goede smaak wordt verwacht en men bet gevoel heeft dat men zichzelf ermee kan ver-
wennen, levert dit een positieve bijdrage aan de acceptatie. Dit geldt ook voor de ver-
wachting dat bet produkt ‘gezond’ is, veilig om te eten en dat de produktie ervan een
positieve bijdrage levert aan een duurzame samenleving. Negatieve invloeden op de
acceptatie ontstaan als men vermoedt dat het produkt mogelijk fysieke klachten kan
veroorzaken, als verstoringen van het natuurlijk evenwicht worden verwacht en als het
produkt alleen voor de producent voordeel oplevert.

71/14

94/14
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Tabel 4. Overzicht van signtficante (a=0.005) multipele regressieresultaten van de totale accep-
tatiescore (TOT) (n=40)

dependent variable FValue Pr>F B

TOT product constant 2.37 0.0009
xl nice taste 43.36 0.0001 0.35
x5 indulge 34.65 0.0001 0.27
x6 phys. complaints 10.09 0.0016 -0.16
x7 dist. nat. balance 17.19 0.0001 -0.19
x9 ben. onlyproducer 27.47 0.0001 -0.23
xll healthy 10.99 0.0010 0.17
x12 safe 26.53 0.0001 0.27
x14 good life (grand)children 17.79 0.0001 0.18

for total model (including non-significant variables) R2=0.76.Bron: Hamstra, 1993 (Engelstalige publikatie).

Uiteraard is in dit onderzock gekeken in hoeverre er wederom sprake was van sen soort
overall’ beoordeling van genetischs gemodificeerde voedingsmiddelen. Dit bleek niet
bet geval: factoranalyse gaf geen duide]ijk interpreteerbare op]ossingen in deze ricliting
en de interue consistentie in de beoordeling van de verschillende produkten was laag.
Ook binnen de groep genetiseb gemodificeerde produkten waren significante versehil-
len in de beoordeling te constateren. Hoewel de beoordeling van de acht genetiseb
gemodificeerde produkten als groep we] op sen aanta] aspecten afwijkt van produkten
die met andere technologiedn zijn gemaakt, blijkt bet pure feit van list gebruik van
genetische modificatie geen reden voor deze respondenten om een produkt te diskwali-
ficeren.

3.4 Acceptatie van subsn-aaueelt van voedselgewassen

Als laatste van vier studies willen we de biotechnologie even verlaten en sen andere
technologie nader besehouwen: substraatteelt. Dit is sen bsstaande en reeds yes]
gebruikte tesltmethode, waarbij de gewassen in de kas niet in de aarde wortelen maar
in een substraat van steenwol of andere poreuze materialen. Per plant wordt de toevoer
van voedingsstoffen en water per computergeregeld.

Het onderzoek behandelt, analoog aan de biotechnologie onderzoeken, een aantal vra-
gen die tot eenempiriseb model van de acceptatie van de technologie moeten leiden. In
de eerste plaats worden de consumentenaspecten geidentificeerd, die belangrijk zijn
voor de beoordeling van een technologie en de produkten van die technologie. In dit
geval gaat bet om aspecten die te maken hebben met groente, de teelt van groente en
bet gebruik van technologie (specifiek substraatteelt) daarbij. Vervolgens wordt naar
bet gepercipiserde belang van de aspecten in de beoordeling gekeken. Ten derde gaat
bet om de vraag, in hoeverre de oordelen over de aspecten een relatie hebben met het
totaaloordeel over de technologis.

Allereerst is er een ori~ntatie uitgevoerd op de consumentenaspecten. Dit is gsdaan via
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sen 1 8-tal individuele interviewsmet consumenten. Het gesprek verliep via de aankoop
van groenten en de beoordeling van groenten, naar de introductie van versehillende
teeltwijzen (in en buiten de kas, ecologisch of niet-ecologisch, substraat) en de keuze
van sla en tomaav die op de versehillends wijzengeteeld waren.
Deze ori~nterende fase leerds dat de teeltwijze niet spontaan in de beoordeling van
groenten werd meegenomen. Nadat het gesprek op de teeltwijzen was gebracht, bleken
de respondenten wel degelijk verwachtingen te hebben overde gevolgen van teeltwij-
zen, zowel voor bet produkt zslf als — in bredere zin — voor de maatschappij (bijvoor-
beeld effecten vdor de tuinder).
In totnal zijn 9 produkt-aspecten en 14 aspecten van de technologie geidentificeerd (zie
tabel 5). Deze aspecten zijn gebruikt voor de kwantitatisve fase van list onderzoek.
In dit kwantitatieve gedeelte worden substaatteelt en twee andere technologis~n die
gebruikt (kunnen) worden bij de groenteteelt (genetische modificatie en doorstraling),
beoordeeld. Het hierbij gebruikte onderzoeksmodsl is weergegeven in figuur 7. Even-
als in het serdere biotechnologie acceptatisonderzoek is ook bier aan de consumenten-
kant van het acceptatiemodel gekeken naar kennis, houding en demograftsche kenmer-
ken. Daarnaast zijn de perceptiss van consumenten ten aanZien van de versehillende
technologie~n (afgemetsn aan de gevonden aspeeten) bekeken. Deze percepties zijn
afgezet tegen de perceptis van consumenten van ‘groenten zoals men die nu koopt’ 17•
Het onderzosk (bestaande uit sen vragenlijst, afgsnomen in twee rondent6 is uiteinde-lijk uitgevoerd onder 341 respondenten I9~

Allereerst is gekeken naar de bekendheid met de technologie~n. Elf procent van de
respondenten had wel sens van substraatteelt gehoord (n=215); 31% van genetisehe
modificatie gehoord (n=219) en 40% had de term voedseldoorsrraling wel sens vemo-
men (n=248). Van alle dris de technologie~n wistminder dan 10% (resp. 8, 5 en 4%) of

Figuur 7. Onderzoekstnodel consumentenacceplatie van technologie~n in de groentel~eelt.
Bron: Dongelmans.
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Tabel 5. Lijst met 9 produk/aspecten en 14 technologieaspecten en hun gemiddeld gepercipieer-
de belang / wenselijkheid, beoordeeldop een negenpuntsschaal.

Produktaspecten Gemiddeld belang
(+1— s.d.)

Groepsindeling volgens
Scheff~

smaak 8,30-1—1,1) A
goed voor gezondheid 8,2 (+1— 1,2) A
vitamins gehalte 8,1 (+1— 1,3) A
aanwezigheidvan resten van
bestrijdingsmiddelen 7,9 (+1— 1,5) A

aanwezigheid van ongedierte 7,2 (+/—2,0) B
uiterlijk 7,0 (+1— 1,7) B
prijs 6,40-!— 1,8) C
houdbaarheid 6,0 (+1— 1,9) C
aanwezigheidzand en aarde 5,3 (+1— 2,4) D

Verandering in technologie-aspecten Gemiddelde wenselijkheid Groepsindeling volgens
Scheff~

minder bestrijdingsmiddelennodig 8,0 (+1— 1,4) A
veiliger 7,8 (+1— 1,3) A B
minderafval 7,40-1—1,6) BC
toepasbaar voor kleine boeren 7,2 (+1— 1,5) B C D
natuurlijker 7,1 (+1— 1,5) CD E
minderenergie 7,1 (+1— 1,6) CDEF
beters arbeidsomstandigheden 7,0 (+1— 1,5) C D E F
positie boeren 3~ wereld niet slechter 6,8 (+1— 2,1) D E F
minder tijd tussen oogst en verkoop 6,5 (+1— 1,7) E FG
produktieproces beter beheersbaar 6,5 (+1— 1,5) FG
meerarbeidskrachten nodig 6,0 (+1— 1,7) G H
groentengroeien langzamer 5,9 (+1— 1,8) H
minder (landbouw)grond nodig 5,6 (+1— 1,8) H I
minder investeringennodig 5,1 (+1— 1,7)I

Bron: Dongelmans

de produkten van deze technologie~n op het moment van bet onderzoek in de winkel
lagen.

Esn element dat wel in deze studie is gebruikt en in de biotechnologie-studie niet, is het
gewiclit (belang), dat individusle consumenten aan de versehillends aspecten toeken-
nen. Hierdoor wordt list mogelijk om de acceptatie van tie versehillende groenteteelt-
technologie~n in sen senvoudig20 Fishbein-Ajzen model weer te geven. De beoordeling
van list belang van de versehillende aspecten is weergegeven in label 5. Bij de produkt-
aspecten staan smaak, gezondheid, vitaminegehalte en de aanwezigheid van resten
bestrijdingsmiddelen hoog op de prioriteitenlijst, in tegenstelling tot isIs als de aanwe-
zigheid van zand of aarde op het produkt.
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]3ij de technologisaspecten scoort sen verminderd gebruik van bsstrijdingsmiddelen
hoog; dit sluit keurig aan op bet belang dat aan (bet ontbreken van) resten bestrijdings-
middelen wordt geheclit bij de produktaspecten. Veiliger, minder energiegebruik, toe-
pasbaarheid voor klsine boeren, minder afval, natuurlijker; het zijn allemaal aspecten
die sterk wenselijk worden geaclit, terwijl elementen als investeringen en benodigd
Iandbouwareaal minder belangrijk worden gevonden.

De beoordelingen van de dde technologie~n en de produkten van die tecbnologiel~n
werden daarna afgezet tegen bet beeld van de groente zoals men die gewend was te
kopen. Dit gaf edit interessant beeld van de sterke en zwakke kanten van elk van de dde
technologiedn. Van de dde technologiedn werd verwaclit dat ze produkten zouden
opleveren met eenminder goede smaak, minder gezond en met minder Vitaminen. Ook
verwachtten de respondenten dat de produkten duurder zouden zijn en minder natuur-
lijk. Aan de positieve kant werd verwaclit dat de dde technologiedn zouden bijdragen
aan bet verminderen van bet gebruik van bestdjdingsrniddeien, en dat er minder afval
zou worden geproduceerd. Volgens de respondenten zouden de dde technologiedn ver-
der meer investeringen vragen (wat negatief beoordeeld werd), zouden ze minder good
toepasbaar zijn voor klcine boeren en zouden ze niet good zijn voor de positie van boo-
ren in de derde wereld.

Het totaaloordeel over elk van de technologisdn blijkt nist produktgebonden te zijn
(tomaten, bboomkool, sla, wortelen). We] is er sen significant versehil in aeceptatie
gevonden tussen de dde technologiedn (getoetst met Scheffd, alpha=0,05); dit geldt
voor ails vier toepassingen (tabel 6).

Tabel 6. GemLddeldeacceptatie vandrie technologieen, gemetenmeteen negenpuntsschaal.

Technologie~n

Groentes Substraatteelt
(n=2 (5)

Genetischemodificatie
(n=219)

Voedseldoorstraling
(n~=248)

gemiddelde score
(+1— s.d.)

gemiddelde score
(+1— s.d.)

gemiddelde score
(+1— s.d.)

Tomaat
Bloemkool
Sla
Wortel
Groenten algemeen

6,8 (+I—-2~-3)
6,7 (+f—-2~4)
6,7(-l-I—-2~3)
6,5(+/— ~5)
6,6 (+/—-2~3)

5,70-1—2,6)
5,8 (+1— 2,6)
5,7(+I—2,6) -
5,7 (+1— 2,6)
5,5 (+1— 2,6)

4,80-1—2,9)
4,9 (+1— 2,9)
5,0&/—2,9)
4,8 (+1— 2,9)
4,6 (+1— 2,9)

Bron: Dongelmans

Substraatteelt blijkt de meest acceptabele technologie, gevolgd door genetisehe modifi-
catie. Voedseldoorstraling komt erhet minst goed af.

In sen factoranalyse van de negen produktaspecten en de veertien technologisaspecten
worden vier beoordelingsfactoren gevonden: sen ‘maatschappelijke factor’, een
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‘onzichtbare kwaliteitsfactor’, sen ‘zichtbare kwaliteitsfactor’ en sen ‘tuindsrsfactor’.
Op de ‘maatschappelijks factor’ scoren kenmerken als natuurlijkheid, veiligheid voor
consumenten, hoeveelbeid bestrijdingsmiddelen, arbeidsomstandigheden, gevolgen
voor klsine boeren of voor boeren in de derde wereld, behesrsbaarheid van list produk-
tieproces en de hoeveslheid afval. De ‘onzichtbare kwalitsitsfactor’ gaat over smaak,
gezondheid, vitaminegehalte en de aanwezigheid van resten bestrijdingsmiddelsn. De
‘ziclitbare kwalitsitsfactor’ wordt gevormd door zaken als houdbaarhsid, uiterlijk en de
aanwezigheid van zand en aarde of ongedierte op list produkt. Tenslotte is de ‘tuinders-
factor’ gebaseerd op oordelen over grosisnellisid van tie gewassen en tie benodigds
investertngen.

In sen multiple regressis analyse blijksn deze factoren tezamen respectievelijk 46%
(substraatteslt), 50% (gsnetische modificatie) en 65% (doorstra]ing) van de variantis in
de totaaloordelen te verklaren. Daarbij blijkt de ‘onzichtbare kwaliteitsfactor’ voor de
acceptatie duidelijk bet meest belangrijk te zijn (weegfactor 10,4), gevolgd door de
maatscbappelijke factor’ (wesgfactor 5,8) en de ‘tuintiersfactor’ (weegfactor 4,7). De
zichtbare kwalitsitsfaetor’ levert aan tie totaaloordelen geen significante bijdrage.

Wat is de betekenis van deze uitkomstsn voor de praktijk? Consumenten weten in het
algemeen weinig van de manier waarop de groente geteeld wordt. Of sen krop s]a van
substraatteelt afkomstig is of uit de grond, is voor hen mosilijk te acliterhalen. Tegslijk
geeft het onderzoek aan, dat de onzichtbare sigensehappen (smaak, vitaminegehalts),
van de produktsn voor hen het belangrijkst zijn, en dat zij de verwachting hebben dat
deze eigenscliappen erniet op vooruit gaan met de drie teclinologie~n. Door list ontbre-
ken van infonnatis over de tesltwijze en door de onzichtbaarheid van tie eigenschappen
is bet in de praktijk voor de consument zeermoeilijk om deze voor hem of haar belang-
rijks factoren in de kooplieslissing mee te nemen. Zij mosten zich behelpen met
insehattingen op grond van uiterlijke zaken, slementen van de ‘ziclitbare kwaliteit’ die
volgens list ondsrzoek nu juist list minst bijdragen aan het totaaloordeel. Voor de ove-
rigs slementen most men vertrouwsn op instanties, die waken over de veiligheid en
over sen vsrantwoords teelt. Het goods nisuws is dat consumenten kennelijk positief
gsstemd zijn in hun vsrwachting over het terugdringsn van bet gebruik van bestrij-
dingsmidde]en bij bet gebruik van de nisuws technologie&~n.

4. CONCLUSIE ENDISCUSSIE

Bij SWOKA is acceptatieonderzoek gebruikt voor twee doeleinden. In tie serste plaats
voor bet identificeren van de aspecten die voor consumenten belangrijk zijn bij tie
beoordelingvan sen technologis of de toepassingen ervan; in de tweeds plaats voor sen
indicatie van tie stand van zaken wat betreft tie acceptatis van technologie of tospas-
sing, en tie verklaringen daarvoor bij consument en produkt of technologis.
Het onderzoek bietit sen aantal mogelijkheden en sen aantal beperkingen. Om met tie
laatste te beginnen: een belangrijk punt bij dit type onderzoek is, dat de kennis van tie
respondenten over bet onderzoeksobject in bet algemeen bijzonder laag is. Dit betekent
dat aangelsverde informatie sen sterks invlosti kan hebben op de beantwoording van
vragen. Dit was in tie tweeds biotechnologie studis ook bet geval. De resultaten van dit
type acceptarie-onderzoek zullen dan ook in dit licht moeten worden bekeken. Dat
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betekent dat vooral relatieve uitkomsten verkregen worden (bijvoorbeeld list gebruik
van substraatteelt bij tie groenteproduktie wortit beter geaccepteerd dan list gebruik van
doorstraling).
In de tweeds plaats is er bet punt van tie relatie tussen acceptatie en koopgetirag. Het
acceptatieonderzoek riclit zicli op tie waardsring van het produkt in bet liclit van tie
gebruikte produktietschnologis. Dit is sen invalshook die consumenten zelden bewust
zullen gebruiken bij sen dagelijkse koopbeslissing (hoewel er voorbeelden zijn te noe-
men, zoals list niet kopen van gesteriliseerde melk of groenten in blik). Het bewust
rekening houden met tie gebruikte technologie is voor tie meeste consumenten sen
hypothetisehe situatie, omdat doorgaans niet duidelijk is hoe list produkt is gemaakt. In
gevallen dat dat wel gebsurt (scharreleisren, eco-groenten, sen sticker op doorstraaltic
produkten) kunnen consumenten list element van produktiewijze of technologie in tie
koopbeslissing meenemen; sommigsn zullen dit ook doen. Ecliter, tie informatie over
tie produktiewijze boeft bepaald niet doorstaggevend te zijn voor tie aankoopbsslissing.
Waarom is list dan toch van belang om naar sen relatief abstract element als teclinolo-
gie-acceptatie te kijken? Er zijn verschu]lende redenen te nosmen. Bij gelijke produktsn
kan tie produktiewijze tie doorslag geven (scharreleisren). Een teclinologie of toepas-
sing daarvan die in tie ogen van consumenten door de bank genomen onacceptabsl is,
bijvoorbeeld bet gebruik van bet rundsrgrooihormoon BST voor tie melkproduktie, kan
sen rsden zijn voor een kopersboycot. Berichten in tie krant over sen onacceptabele
technologie (hot-monen in vless) kunnen sen lisle groep produkten besmetten’. Derge-
lijke zaken kunnsn sen vage consumentenonrust veroorzaksn, die geactiveerd kan
raken op list moment dat zich sen incident voordoet. Op dat moment kan er sen over-
reactie optrsdsn (men denke aan tie komkommeraffaire van enkele jaren geleden, waar-
bij sen bericlit over verkeerd gebruik van een bestrijdingsmitidel tot sen scherpe daling
van tie komkommerverkoop leidde; in werkslijklieid had men vele kilo’s komkommers
per dag moeten eten om er schade van te ondervinden).

Het acceptatis-onderzosk brengt geen voorspelling van list koopgedrag. Wel, en daar-
meebelanden we bij tie voordelen van dit type ondsrzoek, geeft list indicaties bij welke
tsclinologis~n acceptatisproblemen kunnen optredsn en waaruit deze problemen
bestaan. Zowel list onderzoek rond bioteclinologie als bet onderzosk naar acceptatte
van substraattcslt geven inziclit in de aspecten die bslangrijk zijn voor tie consumen-
tenreaktie op deze technologie~n en tie produkten ervan. In bet substraatteslt onderzoek
bleken geen verschillen in beoordeling tussen produkten, gemaakt met dezeiftie teclino-
logie. In bet derde bioteclino]ogie-onderzook bleek tie rslatie tussen produktacceptatie
en gsbruikte teclinologie weliswaar duidelijk aanwezig, maar nist bij aIls produkten
van eenzelfde teclinologie. Het is dus van belang om te onderzoeken op welk niveau tie
technologie tie oordelen beinvlostit. Voedseldoorstraling is bij groonten kennelijk
moeilijk acceptabel, terwijl list sterk van tie toepassing afhangt of genstischs modifica-
tie wordt geaccepteerd of verworpen (binnen een breder produktvsld).

De uitkomsten van list acceptatieonderzoek kunnen gebruikt worden ojn:
1. inziclit te krijgen in tie stand van zaken wat betreft tie acceptatie van sen teelinologie
of toepassing op sen zeker moment in tie tijd. Meervoudige metingen (zis bijvoor-
beelti Borre, 1990) kunnen gcbruikt worden om ontwikkslingen in tie acceptatie Is
volgen, op algemeen niveau maar ook op gedetailleerd niveau (consumenten-ken-
merken en produkt-kenmerken);
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2. inzicht te krijgen in tie aspecten die voor consumenten relevant zijn bij tie bsoortie-
ling van sen technologie of toepassing;

3. inzicht te krijgen in tie sterke en zwakke punten van sen technologie of toepassing;
4. tie acceptatis van sen bspaalds technologie te verklaren en een indicatie te krijgen
van list te verwacliten acceptatisniveau van antisre produkten en technologie6n, in
vergelijking met de protiuktsn of techno1ogie~n uit tie geconstruserde schaal; hierbij
gebruik makend van tie scores van dit nisuwe produkt of tie nisuwe technologie op
tie gevondenaspecten;

5. inziclit te krijgen in tie eigenschappen van groepen consumenten die positiever of
negatiever tegenover sen technologie of toepassing staan.

De ondsrzoeksresultaten zijn ons inzisns gosti bruikbaar als uitgangspunt voor beslis-
singen over nisuwe protiuktsn of technologie-ontwikkelingen. Door feiten over tie
teclinologis te combineren met tie consumentenperceptiss zal tiuidelijk zijn of her
sprake is van tsrechte’ of ‘ontsrechte’ acceptatie of verwerping van tie technologie.
Tereclite afwijzingsn kunnen bijvoorbeeld optrsden als consumenten diepgaands, wel-
liclit morele bezwaren hebben (zoals list genetiscli veranderen van disren voor tie voed-
selproduktie). Ontereclite afwijzing kan gebaseerd zijn op onvoldoende kennis of mis-
verstanden.
Steeds zal men moeten kijken wat list meest opportuun is: proberen veranderingen aan
te brengen aan tie consumentenkant (informatie geven, houding proberen te beinvboo-
den via rationele of emotionele argumenten) of list protiukt of tie technologie (toepas-
sing) aanpassen.

Wil men list produkt aanpasssn, of tie technologie toepassen in sen acceptabel geachte
ricliting, dan geeft het acceptatieonderzosk daarvoor sen goede indicatie. Tegelijk
brengt list feit dat tie aspecten in consumententermen zij:n geformuleerd, sen nieuw
probleem met zicli mes: tie vertaling van tie uitkomsten naar sen technische uitwsrking.
Als consumenten meer ‘natuurlijke’ produkten willen, wat lioutitdat dan in? Per aspect
is dan voor sen specifiek produkt nader ontierzoek nodig om dit in te vullen.

5. HET ACCEPTATIE ONDERZOEK IN BREDER KADER

Tenslotte willen we aangsven hoe het accsptatieonderzoek in sen breder onderzoeks-
kader past. Voor tie bretis analyse van tie maatschappelijks inbedding van nisuwe tech-
nologiel~n lianteert SWOKA list zogenaamde cCTA-model, Constructief Technolo-
giseli Aspectenontierzoek vanuit consumentenperspectief (Fonken Scholten, 1991). Dit
model beschrijft verschillentie groepen actoren met elk bepaaltie functiss binnen list
proces van besluitvorming rond nisuws techno1ogie~n en toepassingen daarvan. Voor-
beelden van groepen actoren zijn wetenschap en technolgie, intiustris en overheid. In
list eCTA-motiel staat tie consument centraal; hierbij wortit onderscheid gemaakt tus-
sen georganiseerds consumenten of insteBingen die consumentenbelangen in bun
beleid voeren enerzijds en individuele consumenten andsrzijds.
In de praktisclie uitwerking van list model in vsrschillende onderzoskslijnen kijkt
SWOKA steeds naar tie teclinologie-kant, tie consumentenkant, en tie uiteindelijks
integratie daarvan. In tie technologie-lijn wortit tie ontwikkeling van nisuwe technolo-
gie~n gevolgd en wortit gekeken welke effecten die technologie voor consumenten en
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maatschappij kan liebben. Aan tie consumentenkant wortit gekeken wat consumenten
(consumentenactoren) zien als be]angrijke aspecten van tie teclinologie, en hoe ze deze
aspecten beoordelen.
Het theorstiseb model wortit voor versehillende typen analyses gebruikt:
a. Analyse van tie mogelijkliedsn van teclinologie en tie effecten ervan (individusel,

maatschappelijk) voor gebruikers en derden (o.a. Hamstra, 1991).
b. Analyse van actoren die sen rol spelen in tie beslissingen ronti nisuwe teclino1ogis~n

(o.a. Fobk en Scholten, 199]).
c. Analyse van tie inboud van tie bssluitvorming; identificatie van consumentenaspec-

ten, zowel bezien vanuit tie consument (als inhet besproken acceptatie-onderzoek)
als vanuit andere actoren (o.a.Fonk, 1992).

Uiteindslijk is list cCTA ontierzosk gericlit op sen optimals benutting van nisuwe tech-
nologie (via integratis van tie technologielijn en tie consurnentenlijn). Dit houtit in dat
tie opbrengst van tie technologisontwikkeling gepaard moet gaan met minimaal verlies
in tie vorm van maatschappelijke kosten, waaronder verlies van aanzisnlijke investerin-
gen. Het is dan ook niet vreemd dat van industri~ls zijde tie CTA &edachte eveneens
wordt verwoord: ‘(...) industry, science and the public have to cooperate in defining the
acceptability of new and existing technologies.’ (Fflrstenwertli, 1992:26). Het accepta-
tieondsrzoek is sen stapje in dit streven.

NOTEN

I. Zie bijvoorbeeld Heys: ‘Uit het ondcrhavigc onderzoek blijkt dat attitudes ten aanzien van biotechnolo-
giache toepassingen zeer kunnen versehillen. Daardoor rijzen twijfels met bctrekking tot dc validiteit van
metingeftwaarbijmet slechts ecn ofenkele globale vragcn wordt gewerkt’ (Heys, 1933: 55).

2. Ret SwOKA onderzoek naar acceptatie van n’teuwe technologiei~n is in termert “an De Loor globasl
onder te brengen bij het attitude onderzoek (Dc Loor et al., 1992).

3. Er worden regelmatig verbanden tussen kennis en acceptatie gevonden (Marlier, 1992; Heys, 1993) ntaar
ze zijn nfetThltijd cenduidig. Zowel sterke acceptatie van technologie als sterke afwijzing ervan kan
samengaan met cen relatief hoog kennisnive~O (denk san actievoerders tegen kemenergie, leden van de
milicubeweging).
Ret geven van dezelfde informatie kan bij de een tot verhoogde acceptatie en bij ~e ander tot verminder-
de acceptatic leiden (Hamstra en Feenstra, 1989; Hamstra, Feenstra en Custers, in voorbereiding).

4. ‘It is very important to ubderstand the extent to which interests and values are involved in any conflict,
because the tactics that will improve one will tend to make the other worse. A conflict of interest can
sllmetimes be resolved simply by giving more or better informatidh on the subj&ct to change peoples’
understanding (If the pittential effect (In their interests. XVhere there is a genuine divergence of interest,
the various parties can bargaitf~rith (Ins another until a satisfactory settlement is reached. Confliels of
value, on the (tther hand, can be exacerated by both tactics. Protagonists in a value c(Inflict will only
accept infojination that is in accordance with their beliefs: everything else will be treated as propaganda
and its source discredited. Attempts at bargaining 1(1 reach a settlement will be treated as bribery, trading
principles for cash — again leading to a wtlrsenlng (If the conflict’. (Tait, 1988, p. 369).

5. Het model past in deze v(Irm binnen het kader van het CCTA-model het m(Idel voor Constructief Tech-
nlIl(lgisch Aspectenonderzoek vanuit eonsumentenperspectief, zoals dat door SWOKA gehanteerd wordt
(zie Foftk, 1992). In het stappenplan dat uit dit eCTA m(Idel volgt worden steeds de lijn van de consu-
ment en de Iijn van de technologie afzonderlijk geanalyseerd en vervolgens getntegreerd.

6. ~Maatschappelijkeacceptatie’ wordt gemeten met de vraag: ‘Bent u er ~(l(l~ (Ifer tegen dat Ideze produk-
ten] lIp demarkt komen?”
~Koopbereidheid’w(Irdt gemeten met de vraag “Als [deze produkten] hetzelfde kosten als gewone Ipro-
dukten], zoo u Ideze prtlduktettl dan willen proberen?’~ (Hamstra, 1991).

7. Eerdere ori~nterende studies naar publieke Ilpinies r(Ind biotechnolt.Igie zijn in Nederland verricht door
Intomart Qualitatief (1985) en doorVan Gerwen (1987).
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5. lMj 65 ondervraging is gsbniik gemaakt van sen bestaand consunientenpanel, beheerd door het NIPO.
Het panel, hestaand uit ongeveer 1000 huishoudens, besotwoordt in principe wekelijks vragenlijsten via
sen homecomputer.

9. Als voorbeelden werden produkten gezocht die door het gebruik van genetisehe modifteatie sen zeker
c(lnsumentenvot)rdeelziluden (Ipleveren. Op die manier werdgeprilbeerd te voorkomen dat consumenten
al (I~ gr(Ind van isIs onbekends, namelijk sen nieuws en wellicht tedreigende technologie, sen produkt
tI~ vilorhand zouden afwijzen. Het consumentenvoordeel zou hen irteer prikkelen tot sen serisuze afwe-
ging.

10. Om dergelijke bewerkingen mogelijk te maken, zijo de categorie-antwoorden vervangen door PRIN-
CALS waarden, om ze op deze wijze (kunatmatig) op intervalniveau te krijgen. De PRINCALSwaarden,
gebaseerd op sen gemeenschappelijke factor voor oordelen op de negen produken, bleken overigens
zeer sterk Is correleren (minimaai 0,99) met de somacores van de categorieiin (your hstzij maatschappe-
lijke acceptatis, hetzij koopbereidheid).

II. Zowel de algemene houding tegenover gebruik van genstische m(Idificatis in de voedselproduktie, ala de
bezorgdheid waren factoren, samengesteld (met behulp van Principal Cllmponents Analysis) uit de sco-
res op groepen variabelen. v(Ior de eerstgenoemde was dat Sen set van twaalf vragen, waarin de inteme
samenhang, weergegeven in Cronbach’salpha, 0,92 bedroeg; R2 = 0,56. De tweeds, bezorgdheidsfactor
wasgebasserd op sen set van vier vragen met sen interns consistentie van 0,88 en R2 = 0,73.

12. Zowel de discussiedag ala de produktevaluatie zijn uitgeveord door en ten kantore van het tnstituut voor
Psychologiach Marktonderzosk teRotterdam.

13. Gedurende de dag werden de respondenten steeds verder getnformeerd (Iver biotechnologie en bet
gebruik daarvan in de vosdselproduktie. Dit gebeurde aan ds hand van sen informatieve tekat over bio-
technologie, sen aantal schriftelijke voorbeelden van toepassingen, twee presentaties van Sen spreker van
Gist-Brocades en sen spreker van de stichting Consument en Biotechnologie, en Sen videoftim.

14. De respondenten hebben sen trainingasessie bijgewoond tIm te leren omgaan met deze wijzs van beoor-
delen. Tijdens deze sessie hebben zij hun twee referentieprodukten beoordeeld. Later hebben zij thuis de
produkten in groepies van plm. 5 tsr beoordeling gekregen. Zij gebmikten daarbij steeds de serste pro-
dukten ala referentie. Deze faseringwas nodig om de respondenten niet Is zwaar Is belasten.

15. Of de data daadwerkelijk op rationiveau zijn, kan volgens Lodge (1982) gelostst wordenvia sen valida-
tieprocedure. Dit hebben wij gedaan (Hamstra, 1993); de uitkomsten waren tsvredenstellend. Qok m~t
validatieprocedure blijfl Sr echter fundamentele kritiek mogelijk op de assumptie, dat reaptlndenten op
rati(Iniveau kunnen antwo(Irden in dit soort beourdelingen. Niettemin blijvsn de data genuanceerder en
beter interpretabel dan categorie-data; ons inziens kunnen ze in elk geval op interval nivsau w(Irden ver-
werkt.

16. Getoetat met variantie-analyse (Pr> F 0,001).
17. Dit geeft, behalve sen beeld van het imago van de versehillende technologieen, in principe tevens de

gelegenheid om na te gaan in hoeverre de consumentenpsrcepties (I’/SrSSnstSmmSn met de wetenachap-
pelijk geaccepteerde feiten van sen technologis.Om Sen v(I(Irbeeld te noemen: consumenten verwachten
dat tomaten van substraatteelt minder goed van smaak zijn dan tomaten uit sen ‘gewone’ kas. Deze
Observatis is in princips toersbaar.

18. ZienootS.
19. Hiervan hebben 215 respondenten de vragen beantwoord met sobstrsatteelt ala hoofdonderwerp, 219

rssp(lndentsn kregen dezelfde vragsn, maardan over genetisehe modifteatie en 248 respondenten krsgen
de vragen met doorstraling ala thema. Dit betekent dat elks respondent twes technologie~n (5 beoordelen
kreeg.

20. Met ~eenv(Iudig’wordt bedoeld dat de motivation to comply’ niet ala variabele in het (InderzOek w(Irdt
tlpgenllmen, zoals in bet uitgebreidemodel van Fiabbein en Ajzen (Ettgel, Blackwell and Kollat, 1978).
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6. Eliciteren van subjectieve onzekere kennis met
ELI binnen marktonderzoek

Ti-LA. BIJMOLT EN I. VANLENTHE

SAMENVAT~ING

Binnen marktonderzoek speelt onzekerheid een belangrijke tol bij de besluitvorming van de
marktonderzoeker, van de marketing manager en van de consument. Bovendien wordt steeds
meer waarde gehecht aan de kwaliteit van de verzamelde gegevens. Het is derhalve van belang
kwalitatief goede metingen te verkrijgen vandeze mate van onzekerheid.
In dit artikel wordt ingegaan op het ontlokken (eliciteren) van subjectieve onzekere kennis door
middel van subjectieve kansverdelingen. Recentelijk is een nieuwe methodologie en bijbehoren-
de computerprogramma ELI ontwikkeld. Beide, de theorie en het programma, worden uitvoerig
besproken in dit artikel. Ook wordt aangegeven hoe ELI gebruikt kan worden binnen markt-
onderzoek.

1. INLEIDING

In een groot aantal situaties in het dagelijks leven is er sprake van onzekerheid en sub-
jectieve inschatting van deze onzekerheid. Bewust en onbewust maken mensen jedere
dag vele inschattingen van kansen. Zo zullen de verwachte weersomstandigheden voor
de volgende dag de plannen voor eentoeristisch dagje uit befnvloeden en het verwachte
resultaat van een sportwedstrijd de inzet in een weddenschap. Binnen de wetenschap-
pelijke wereld houdt men zich ook bezig met onderwerpen als onzekerheid en kansen.
Zo bestaan er vakgebieden als bayesiaanse statistiek en besliskunde waar veelvuldig
wordt gewerkt met subjectiefingeschatte waarden voor bepaalde grootheden.
Ook binnen marketing, of meer specifiek marktonderzoek, speelt onzekerheid een grote
rol. Daar consumenten over het algemeen afkerig zijn van risico, zal hun gedrag wor-
den be~nvIoed door onzekerheid van hun kennis (Bauer, 1960). Zo heeft bijvoorbeeld
onzekerheid omtrent de kwaliteit van een produkt invloed op het gepercipieerde risico
van de aankoop en/of consumptie van het produkt en dus op onder andere de preferen-
ties van consumenten (Dunn, Murphy en SkeHy, 1986; Peter en Ryan, 1976) en mer-
kentrouw (Cunningham, 1967). De meeste grootheden binnen marktonderzock zijn
bovendien niet objectief en zonder onzekerheid meetbaar. Consumenten moeten wor-
den ondervraagd en de gemeten waarden van de grootheden zijn veelal ‘slechts’ subjec-
tieve schattingen. De verkregen informatie bevat derhalve een bepaalde mate van onze-
kerheid. In onderzoek naar bijvoorbeeld aankoopintenties of preferenties is het dan ook
onvolledig alleen te vragen naar de meest waarschijnlijke waarde van deze grootheden.
00k de onzekerheid of variatie van deze geschatte grootheden is van belang. Deze sub-
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jectieve en onzekere kennis van consumenten kan worden verkregen door hen kansen
toe te laten wijzen aan altematieve waarden die de betreffende grootheid kan aanne-
men. Deze procedure resulteert in een zogenaamde Subjectieve KansVerdeling (SKy).
Ben 5KV is dus een representatie van onzekere kennis van consumenten ten aanzien
van cen bepaalde grootheid. In paragraaf 4 gaan we nader inop de wijze waarop deze
SKV’s kunnen worden verkregen.
Binnen marktonderzoek wordt steeds meer waarde gehecht aan de kwaliteit van dc ver—
zamelde gegevens. Men is zich meeren meerbewust van het feit dat de basis van goed
onderzoek en de juiste conclusies wordt gevormd door kwalitatief goede gegevens. Er
wordt dan ook de laatste jaren veel gepubliceerd over het meten van marketing con-
structen; voorbeelden hiervan in Jaarboeken van de NVvM zijn Bronnenberg (1988),
Van der Noort (1990) en Lemmink (1992). Hierbij wordt vooral ingegaan op de validi-
teit en betrouwbaarheid van de metingen. Ook bij het verzamelen van gegevens met
behuip van consumentenpanels of detaillistenpanels kan een vertekening in de gege-
vens ontstaan (Leeflang en Olivier, 1985; Leeflang, O1ivier~n PIat, 1985). Steenkamp
en Van Trijp (1991) geven aan hoe de validiteit en betrouwbaarheid met behuip van
LISREL kan worden onderzocht. Teneinde marktonderzoek in de praktijk en binnen de
wetensehap verder te helpen, is het van het grootste belang dat instrumenten beschik-
baar zijn, waai~ee belangrijke constructen betrouwbaar en valide gemeten kunnen
worden (Churchill, 1979). In dit artikel bespreken we een meetinstrument dat een
belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het beter meten van marketing construc-
ten.
In paragraaf 2 van dit artikel zal worden ingegaan op subjectieve onzekere kennis bin-.
nen marktondcrzoek. Vervolgens bespreken we de theorie achter SKV’s en beschrijven
we versehillende manieren waarop de SKV’s kunnen worden verkregen. In paragraaf4
wordt de ELI methodologie besproken en in paragraaf 5 het computerprogramma ELI.
Dc toepassingsmogelijkheden van ELI binnen marktonderzoek worden besproken in
paragraaf 6. Ten slotte wordenenkele concluderende opmerkingen gemaakt.

2. SUBJECTIEVE ONZEKERE KENNIS IN MARKTONDERZOEK

Inmarktonderzoek is vaak sprake van onzekerheid. Zowel bij de besluitvorming van de
marktonderzoeker, van de marketing manager, als van de consument spelen risico en
onzekerheid cen belangrijke rol (Naert en Leeflang, 1978; Smidts, 1990). Veelal is de
onderzoeker niet in staat een nauwkeurige meting te verkrijgen, omdat de respondenten
de beoordeling niet met volledige zekerheid kunnen maken of omdat bet te meten
aspect inherent onzeker is. Dc marktonderzoeker zal moeten overwegen of hij de
respondent op de ~6n of andere wijze zal vragen in hoeverre hij zeker is van zijn ant-
woord. Meestal wordt dit nagelaten en volstaat men met bet laten aangeven van de
incest waarschijnlijke waarde. De onzekerheid van de respondent wordt derhalve gene-
geerd. Voor zover ons bekend, is de studie Bronnenberg (1988) ~6n van de weinige
marktonderzoeken in Nederland waarin expliciet rekening wordt gehouden met onze-
kerheid in de beoordelingen. Bronnenberg (1988) lost bet probleem op door naast cen
evaluatie van de produkten tevens naar de mate van zekerheid (op een schaal van 0 tot
10) te vragen. Vervolgens dienen deze zekerheidsbeoordelingen als gewichten bij bet
berekenen van de gewogen som over de individuen. Analyse van de onzekerheden op
individuecl niveau vindt bij deze benadering dus niet plaats. Bovendien is gebleken dat
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deze vraagstellingsmethode niet de meest betrouwbare en valide antwoorden oplevert
(Van Lenthe, in pressb). Naar onze mening verdient het echter we] navolging in een
groot aantal situaties tevens te vragen naar de onzekerheid van een beoordeling.
Situaties waarbij sprake is van subjectieve onzekere kennis doen zich onder andere
voor bij de volgende typen onderzoek:
a. onderzoek naar aankoopintenties,
b. onderzoek naar preferenties en/of keuzes,
c. onderzoek naar percepties met behulp van multiattribuut scores.
In ieder van de bovenstaande drie situaties, is er sprake van onvolledige informatie bij
de respondent. Hierdoor is hij niet in staat met volledige zekerheid uitspraken te doen
over deze grootheden. De theorie van de drie onderwerpen zullen hieronder kort wor-
den besproken.

2.1 Onderzoek naar aankoopintenties

Aankoopintenties worden veelvuldig gebruikt in marktonderzoek, bijvoorbeeld voor
het testen van een nieuw produkt of voor het segmenteren van consumenten. Morrison
(1979) geeft een model voor bet analyseren van aankoopintenties. Hij stelt dat de
gemeten aankoopintentie een lineaire functie is van de werkelijke aankoopintentie, een
systematisehe fout en een random fout. Dit relateert hij indirect aan aankopen later in
de tijd. Doordat voor de consument de onzekere component bij gebruiksgegevens ont-
breekt, kunnen deze werkelijke aankopen betrouwbaarder worden gemeten door de
onderzoeker. Meestal worden aankoopintenties gemeten op 5-puntsschalen. Kalwani en
Silk (1982) onderzoeken het model van Morrison (1979) verder en geven onder meer
aan dat zowel de betrouwbaarheid als de systematisehe fout stijgt, indien bet aantal
schaalpunten van de aankoopintentieschaal toeneemt. Met de beschikbare meetinstru-
menten zal de onderzoeker dus een keuze moeten maken tussen een hoge betrouwbaar-
heid met een hoge systematische fout en een lagere be~rouwbaarheid met cen lagere
systematische fout.

2.2 Onderzoek naar preferenties en/ofkeuzes

Voor veel modellen en analysetechnieken die worden gebruikt in marktonderzoek
bestaat de invoer uit preferentie- of keuzegegevens, b:ijvoorbeeld conjunct analyse
(Vriens en Wittink, 1990) en ontvouwingsmodellen (Van Schuur, 1989). Deze prefe-
rentie- of keuzegegevens kunnen op verschillende manieren worden gemeten. Huber et
al. (1993) vergelijken een aantal meetmethoden van preferenties binnen bet raamwerk
van conjunct analyse. Ook Asselbergs (1981) beschrijft meerdere methoden waarmee
voorkeuren voor produkten gemeten kunnen worden. De methoden die worden bespro-
ken in Asselbergs (1981) en Huber et al. (1993) hebben echter bet nadeel dat alleen
gevraagd wordt naar een beste schatting en niet naar de mate van zekerheid omtrent dit
oordeel. Op zich is dat geen bezwaar, omdat voor de bestaande analysetechnieken
slechts een beste schatting van de betreffende grootheid als invoer vereist is. Consu-
menten verschillen echter niet alleen in hun preferenties of keuzes, maarook in de mate
waarin ze deze preferenties of keuzes zeker aebten. De ene persoon weet zeker dat hij
merk A kiest, de ander denkt ook merk A te kiezen, maar is hier lang niet zeker van.
Deze versehillen worden veelal veroorzaakt door verschilien in voorkennis van de con-
sumenten en de mate waarin dit resulteert in bet gepercipieerd risico van een merk.
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Cattin, Gelfand en Danes (1983) hebben een conjunct analyse model oniwikkeld waar-
in de voorkennis kan worden opgenomen. Ook hier gaat het echter slechts om punt-
schattingen als invoergegevens. Chatterjeeen DeSarbo (1991) beschrij~n cen ontvou-
wingsmodel waarbinnen zowel de preferenties voor als de bekendheid met de
verschillende merken zijn opgenoinen. Dit kan worden beschouwd als ~6n van de wei-
nige onderzoeken waarin onzekerheid van preferenties of keuzes worden gemeten 6n
meegenomen in cen analysemodel.

2.3 Onderzoek naarpercepties met behuip van multiattribuut scores

Het positioner~n van een merk op basis van percepties van consumenten is cen belang-
rijk onderzoeksterrein binnen marktonderzoek. Ben veel gebruikte methode is het ana-
lyseren van attribuutscores die respondenten hebben gegeven voor een aantal merken.
Dcrgelijke gegevens kunnen op een aantal manieren die alle resulteren in cen merken-
ruimte of ‘brandinap’, worden geanalyseerd (Bijmolt en Koornstra, 1992). Dc consu-
menten moeten hun scores veelal aangeven op Likert schalen. Woodruff (1972) geeft
aan dat bet beter is rekening te houden met de voorkennis van consumenten. Hij stelt
cen vraagmethode voor waarbij de respondent niet ~n waarde moet aangeven, maar
cen reeks van kansen aan alle punten op de schaal. Het meetinstrument dat hij gebruikt
is echter discontinu; de respondenten behoeven alleen voor een aantal schaalpunten de
aannemclijkheid aan te geven. Meyer (1981) en Pras en Summers (1978) hebben mul-
tiattribuut modellen ontwikkeld waarin de risico-perceptie ~f onzekerheid van consu-
menten wordt meegenomen. Deze onzekerheid wordt gerelateerd aan gebrekkige infor-
inatie bij de consument. In geen van beide analyse modellen wordt echter gewerkt met
onzekcrhcden in de beoordelingen die expliciet zijn gevraagd aan de respondenten. Het
is algemeen aanvaard dat er verschillen bestaan tussen consumenten wat betreft de per-
cepties vanconsumenten en hun zekerheid omtrent deze percepties (Ritchie, 1974).
Deze onzekerhcid hangt veelal samen met belangrijke kenmerken van consumenten.
Bijmolt en Wedel (1993) concluderen ondermeer dat de onzekerheid van consumenten
ten aanzien van hun percepties veelal negatief samenhangt met hun betrokkenheid. Het
is derhalve van belang de mate van deze onzekerheid te ontlokken (ofwel eliciteren) en
indien mogelijk op te nemen in cen analysemodel.

3. SUBJECTIEVE KANSVERDELINGEN

Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de subjectieve kennis van bet menselijk mdi-
vidu. Deze kennis is meestal vaag, onvolledig, onzeker en eerder kwalitatief dan kwan-
titatief van aai’d. Voor tal van toepassingen echter wordt de voorkeur gegeven aan
gegevens in kwantitatieve vorm. Daarom wordt onzekere kennis over een bepaalde
continue grootheid, bijvoorbeeld een percentage of proportie, vaak numeriek uitgedrukt
met behulp van cen Subjectieve KansVerdeling (SKV). Hierbij treden twee problemen
op. Ten eerste, hoe kom je aan deze SKV~s? Immers niemand hoest zo maar even de
formule op voor de kansverdeling die bet best past bij zijn of haar onzekere kennis. Ten
tweede, als je eenmaal SKV’s tot je beschikking hebt, hoe bepaal je dan hun kwaliteit?
Er zijn versehillende technieken ontwikkeld die helpen bij het eliciteren van SKV’s.
Deze elicitatietechnieken vari~ren van procedures waarin direct gevraagd wordt naar
bepaalde karakteristieken van de kansverdeling, zoals percentielen en parameters, tot
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allerlel indirecte procedures waarbij de relatie tussen de antwoorden en SKV minder
duidelijk is, bijvoorbeeld paarsgewijze vergelijkingen. Uitgebreide beschrijvingen
— ook van de voordelen en nadelen — kan men aantreffen in onder andere Lichtenstein,
Fischhoff en Philips (1982), Schijtt (1981) en Spetzler en Sta~l von Holstein (1975).
Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd om bij SKV’s te praten in termen van
goed of fout. Immers, zo kan met stellen, een SKV is niets meer en niets minder dan
een afspiegeling van wat iemand weet of denkt te weten. Wallsten en Budescu (1983)
hebben echter laten zien dat bet specificeren van SKV’s lijkt op het beantwoorden van
persoonlijkheidsvragen]ijsten en dat er dus eisen kunnen worden gesteld aan de
betrouwbaarheid en de validiteit van de SKy’s. Bij betrouwbaarheid gaat het om de
vraag in hoeverre SKV’s vari~ren tussen verschillende meetinstrumenten en meetmo-
menten. SKV’s worden betrouwbaar genoemd wanneer SKV’s (voor bepaalde vragen)
verkregen met techniek A niet te veel verschillen met de ~~KV’s(voor dezelfde vragen)
verkregen met techniek B op een later tijdstip. Bij de validiteit kan een onderscheid
worden gemaakt tussen inteme en exteme validiteit. Bij inteme validiteit gaat het om
de vraag of de SKV een goede afspiegeling vormt van de onzekere kennis van het mdi-
vidu. Deze inteme validiteit kan natuurlijk onmogelijk objectief worden vastgesteld.
Zoals verderop duidelijk zal worden kan inteme validiteit wel worden bevorderd door
gebruik te maken van bepaalde reproducerende scoringsregels.
Uitspraken over de exteme validiteit van de SKV’s kunnen worden gedaan wanneer na
kortere of langere tijd de werkelijke waarden bekend worden. Daarbij kan een onder-
scheid worden gemaakt tussen de calibratie van een groep SKV’s en de accuraatheid
van cen individuele SKy. Bij een groot aantal SKV’s wordt eerst voor iedere SKV bet
90%-betrouwbaarheidsinterval bepaald. Vervolgens wordt voor elke verdeling bekeken
of de werkelijke waarde binnen of buiten dit interval valt. Goede calibratie betekent dat
90% van de werkelijke waarden valt binnen de 90%-betrouwbaarheidsintervallen. Dit
kan vervolgens tevens worden nagegaan voor andere percentages en bijbehorende
betrouwbaarheidsintervallen. De calibratie is perfect, indien voor alle mogelijke per-
centages het juiste aantal werkelijke waarden binnen bet betrouwbaarheidsinterval valt.
De accuraatheid van individuele SKV’s kan worden bepaald door gebruik te maken
van bepaalde scoringsrege]s die een functie zijn van de gespecificeerde SKV en de
werkelijke waarde.
Ret ligt voor de hand om elicitatietechnieken te evalueren door te kijken naar de kwali-
teit van de ontlokte SKV’s. Verder spelen natuurlijk overwegingen op bet gebied van
de praktische bruikbaarheid van de techniek een belangrijke rol. Helaas blijkt geen
enkele elicitatietechniek in voldoende mate te beantwoorden ann alle eisen van
betrouwbaarheid, validiteit en praktische bruikbaarheid. Dit was voor Van Lenthe (in
pressa, in pressd) de aanleiding om een geheel nieuwe methodologie voor bet eliciteren
van onzekere kennis te ontwikkelen.

4. DE ELI METHODOLOGIE

Omdat de meeste mensen grote problemen ondervinden bij bet hanteren en interprete-
ren van kansverdelingen werd besloten dat de nieuwe methode, althans in de dialoog
met de respondent, geen gebruik zou mogen maken van statistisehe technieken en con-
cepten. Dit uitgangspunt bleek te kunnen worden gerealiseerd door een belangrijke
aanbeveling uit de literatuur te implementeren in een grafisch geori~nteerd computer-
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programma. De aanbeveling hield in dat bepaalde reproducerende scoringsrcgels cen
belangrijke rol zouden moeten spelen in de nicuwe techniek. Scoringsregels zijn in de
context van het specificeren van SKV’s om een aantal redenen van belang (Murphy &
Winkler, 1970; Sta~l von Holstein, 1970; Van Nacrssen, 1962; Winkler, 1986). Ten
eerste kunnen ze worden gebruikt om te bepalen in hoeverre een SKV correspondeert
met de werkelijkc waarde. Ze kunnen dus gebruikt worden voor het bepalen van de
accuraathcid van individuele SKV’s. Ten tweede kunnen deze accuraathcidsscores in
cen trainingscontext worden gebruikt voor het geven van feedback. Ten derde kan het
aankondiger~ van het gebruik van de specifieke categorie van reproducerende scorings-
regels er voor zorgen dat de inteme validiteit van de SKV’s wordt bevorderd. Door
reproducerende scoringsregels worden de respondenten aangemoedigd om zo nauwge-
zet mogelijk hun SKV’s te specificeren omdat ze hun verwachte score kunnen maxima-
liseren wanneer ze SKV’s specificeren die maximaal overeenkomen met hun werkelij-
ke subjectieve oordeel.

Figuur I. Dc dichtheidf(x) en de bilbehorende score curve S(f,t).

Het probleem was hoe de reproducerende scoringsregel inoest worden gefmplemen-
teerd in het computerprogramma. Laten we even aannemen dat iemand een vraag heeft
beantwoord met het selecteren van de kansdichtheid f(x) van Figuur 1. Laten we tevens
aannemen dat is gekozen is voor de logaritmisehe scoringsregel S(f,t)=ln(f(t)) voor het
bepalen van de score bij cen werkelijke waarde t. Cm de cbnsequenties in termen van
scores te kunnen overzien moet de respondent voor bcpaalde waarden (waarvan even
wordt aangenomen dat het de werkelijke waarde is) de bijbehorende score bepalen. Dc
gebruikermoet dus de scoringsregel toepassen op de geselecteerde SKV, het liefst voor
meerdere mogelijke werkelijke waarden t. Figuur I laat logaritmisehe scores (-3.4, 1.4,

Dichtheid I Score

dichtheid f(x)
Score curve S(f,t)

Percentage
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0.0) zien voor drie moge]ijke werkelijke waarden (30%, 60%, 75%). Omdat dit al snel
behoorlijk ingewikkeld en cognitief belastend wordt, werd besloten dat het computer-
programma zou moeten zorgen voor bet berekenen en grafisch weergeven van scores
voor alle mogelijke werkelijke waarden (zie score curve S(f,t) in Figuur 1). De score
curve geeft dus van te voren informatie over scores die men mogelijk kan behalen. Met
andere woorden een score curve geeft feedforward over mogelijke gevolgen van een
SKV specificatie. In de volgende paragraaf gaan we nader in op de interpretatie van de
score curve. Omdat er sprake is van een alternatieve score-representatie voor onzekere
kennis die waarschijnlijk beter aansluit bij de capaciteiten van de gemiddelde beoorde-
laar, werd tevens besloten om in de interactie met respondenten gebruik te maken van
deze score-representatie in plaats van de onderliggende kans-representatie.

5. HET ELI COMPUTERPROGRAMMA

De ELI methodologie is toegepast in eeneerste versie van bet grafisch georienteerde en
interactieve computerprogramma ELI (Van Lenthe, in pressa). Het toepassingsbereik
van deze versie bleef beperkt tot bet ondersteunen bij het schatten van percentages of
proporties. Onzekere kennis over percentages/proporties werd gerepresenteerd met
behulp van de familie van beta verdelingenfpq (x) = XP-’ (1-x)~-JIB (p,q) met 0 <x <1
p>O, q>0 en de beta functie B(p,q). De logaritmisehe scoringsregel S(j~jq,t) =

IO*ln(fp,q(t))werd gebruikt voor bet genereren van de score curves vanuit de onderlig-
gende b~ta kansdichtheden. De implementatie van een reproducerende scoringsregel
heeft geresulteerd in een vrij simpele schattingstaak. De respondent hoeft geen getallen

Instruct ion Screen 7 of 41

Try increasing the Uncertainty of the response by using the down—arrow key.
See how the interval between the Louer and Upper Bound becoMes larger and
how the curve becones flatter.

Try reducing the Uncertainty of the response by using the up—arrow key. See
how the distance between the bounds becoMes sutallei- and hou the curve
becoties peak jer’

Step size:

Louer bound:
Best guess:
Upper bound:

11.1
26.0
46.1

40

-a

-40

~ZL~lei :0 so 100

Figuur 2. Onzekerheid over een beste schatting kanworden aangegeven doorde score curve
platter of steiler te maken.
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in te voeren en hoeft zich ook niet te bekommeren over kansverdelingen of scoringsre-
gels. ELI zelf zorgt voor de nodige berekeningen. Het enige wat de respondent moet
doen is de score curve zodanig manipuleren dat bet een goede afspiegeling vormt van
zijn of haar onzekere kennis.
Dc score curva representeert cenbeste schatting, cen ondergrens en ecnbovengrens. Dc
beste schatting correspondeert met de top van de curve en de onzekerheid over die bes-
te schatting wordt weergegeven met de steilbeid van de curve. Door de curve met
behuip van cursortoetsen of de muis in z’n geheel naar links of rechts te verschuiven
kan men de gewenste beste schatting kiezen. Dc onzekerheid wordt behalve door de
steilbeid tevens doormiddel van cen ondergrens en een bovengrens weergegeven. De
ondcrgrens tsde laagste waarde en de bovengrens is de hoogste waarde die de respon-
dent nog mogelijk acht. Ben grotere onzekerheid kan worden aangegeven door de curve
platter te maken. Het interval tussen de ondergrens en bovengrens wordt daarbij auto-
matisch groter. Ben kleinere onzekerheid kan worden aangegeven door de curve steiler
te maken.
Ben curve representeert niet alleen een beste schatting en de onzckerheid danrover,
maar geeft tevens feedforward over de scores die men kan behalen. Binnen ELI wordt
uitleg gegeven hoe de score bij een bepaalde (aangenomen) werkelijke waarde kan
worden afgelezen aan de verticale score-as (Figuur 3). Dus de respondenten weten
vooraf dat de gespecificeerde SKV bij een werkelijke waarde die gelijk is aan de onder-
grens of bovengrens zal resulteren in een score nul. Ze weten ook dat werkelijke waar-
den die liggen tussen ondergrens en bovengrens zullen leiden tot positieve scores en dat
bij werkelijke waarden daarbuiten negatieve scores zullen worden behaald.
Bij veel toepassingen zal er sprake zijn van een elicitatiesessie waarin meerdere vragen
beantwoord moeten worden. Ben dergelijke ELI-sessie zal doorgaans bestaan uit een

Instruct ion Screen 12 of 41

When you are satisfied that the curve correctly reflects your feelings in
respect of both Best Guess and Uncertainty you press ‘O~ for Ok.

The scoring of the response is illustrated by adding two lines to the
diagrati. One running upwards froM the Actual Ualue point (22.0?.) on the
horizontal scale to the curve and one running froM this curve point to a
Score point (12.4) on the vertical scale.
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Step size: ~

Lower bound: 11.1
Best guess: 26.0

Upper bound: 46.1

True Ualue! 22.0
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Figuur 3. De curvegeeftfeedforward overmogelilke scores.

110



interactieve instructie, een aantal oefenvragen en de set van vragen waar het om begon-
nen is. Tijdens de instructie kan de respondent vertrouwd worden gemaakt met de
manipulatie en interpretatie van de score curves. Vervolgens kan een aantal trainings-
vragen worden opgenomen waarvan de antwoorden bekend zijn. Dit maakt het moge-
lijk om meteen na elk antwoord feedback te geven over de werkelijke waarde en de bij-
behorende accuraatheidsscore.
Evaluatieonderzoek heeft uitgewezen dat — in vergelijking met traditionele methoden —

ELI ondersteuning leidt tot een hogere betrouwbaarheid en validiteit van de SKV’s
(Van Lenthe, in pressb). Bovendien bleek ELI hoger te scoren op praktische bruikbaar-
heid. In een volgend experiment werd de effectiviteit van feedforward volgens een
reproducerende scoringsregel aan een nader onderzoek onderworpen (Van Lenthe, in
pressC). Het bleek een veelbelovende benadering te zijn voor het verbeteren van de
kwaliteit van de SKV’s. De benadering bleekbovendien robuust te zija met betrekking
tot de keus voor een bepaalde reproducerende scoringsregel. Vervolgens werd de effec-
tiviteit onderzocht van de ELI trainingsprocedure met feedback volgens een reproduce-
rende scoringsregel (Van Lenthe, 1993). Ben relatieve kleine set van 10 trainingsvragen
bleek voldoende te zijn om te zorgen voor een significante verbetering in de kwaliteit
van de daaropvolgend gespecificeerde SKV’ s.
De eerste versie van ELI werd met name ontwikkeld om de centrale gedachten achter
de methode empirisch te toetsen. Het bereik van mogelijke toepassingen van deze ver-
sie was daardoor beperkt. De ondersteuning beperkte zich tot percentages (of propor-
ties) en het was nog niet mogelijk om een extreme mate van zekerheid te specificeren.
Bovendien lag het verloop van een ELI sessie tamelijk vast. De huidige ELI versie’ is
veel flexibeler en op een breder terrein toepasbaar (Van Lenthe & Molenaar, in press).
Dc huidige versie biedt ondersteuning aan verschillende groepen respondenten bij het
specificeren van onzekere kennis omtrent verschillende soorten continue grootheden.
De eerste groep bestaat uit onderzoekers die ELI willen gebruiken voor het specificeren
van hun eigen onzekere kennis. De tweede groep bestaat uit bijvoorbeeld onderzoekers
die ELI gebruiken voor het ontwikkelen van een complete elicitatiesessie, die zal wor-
den afgenomen bij een aantal respondenten. De laatste groep bestaat uit individuen
(bijv. proefpersonen of inhoudelijke experts) die gevraagd worden om een dergelijke
elicitatiesessie te doorlopen. ELI kent drie modulen die corresponderen met de drie
gebruikersgroepen: het Estimate-moduul voor de individuele kansschatter, het Design-
inoduul voor de onderzoeker en het Run-moduul om een bepaalde sessie af te nemen.
ELI begint met de ELI Main Menu balk met de Options, Estimate, Design en Quit ELI
ingangen (Figuur 4). Het selecteren van Estimate, Design of Run resulteert in een nieu-
we Main Menu balk. De structuur van het scherm is steeds ongeveer hetzelfde en
bestaat van boven naar onder uit een menu balk gevolgd door twee informatie balken,
drie windows en een help balk onder aan het scherm (Figuur 5). Het hele ELI-gebeuren
speelt zich af in een menu-gestuurde (menu balken, pull-downmenu’s, windows, dialo-
gue boxes, context-afhankelijke help) grafische omgeving waarin muis en short-cut

Options EstiMate ~- Run Quit ELI

ELI Main Menu

File: EXAMPLE.ELI READY

Fignur 4. De opties van de ELI MainMenu balk.
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Instruct ion Screen 12 of 41

When you are satisfied that the curve correctly reflects your feelings in
respect of both Best Guess and Uncertainty you press ‘0’ for Ok.

The scoring of the response is illustrated by adding two lines to the
diagraM. One running upwards frau the Actual Ualue point (22.Ox) on the
horizontal scale to the curve and one running froM this curve point to a
Score point (12.4) on the vertical scale.
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Figuur 5. Een ELI scherm metde ELImenu balk, twee informatiebalken, drie ELI windows en de
ELI help balk. -

toetsen kunnen worden gebruikt voor de besturing. De grafische omgeving en de muis-
besturing zorgeri ervoor dat ELI cenvoudig te hanteren en vrij gemakkelijk te leren is.

6. TOEPASSING VANELI IN MARKTONDERZOEK

In paragraaf 2 hebben we reeds aangegeven dat subjectieve onzekere kennis ondermeer
voorkomt binnen de volgende onderzoeksterreinen in marktonderzoek: analyse van
aankoopintenties, analyse van preferenties en keuzes en analyse van percepties. Toe-

Tabel I. Voorbeeld vragen naar subjectieve onzekere kennis in ELI.

I Hoe groot schat u de kans dat u in dit jaar (1993) cen personenauto koopt?
2 Hoc groot schat u de kans datu in dit jaar (1993)ecn TVkoopt?
3 Hoe groot schat u de kans dat u een 2-literpak melk zou kopen indien die werd aangeboden

tegen de prijs van f 1,79?
4 Hoe groat schat u de kans dat u cen 1 -literfles Grolsch pus zou kopen indien die werd aange-

boden tegen de prijs van f 2,29?
5 Hoe beoordcelt u de volgendePC: 386 processor, kleurenscherffi,80 Mb harde schijf, 3.5 inch

HD disk drive, 16 Mhz?
6 Hoe beoordeelt u de volgende TV: merk Philips, zeer goed beeld, afstandsbediening, geen

teletekst, 30 kanalen?
7 In welkemate vindt u dat het kenmerk ‘dorstlessend’ past bij Coca-Cola?
8 In welke mate vindt u dat betkenmerk ‘zoct’ past bij 7-Up?
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Uraag 4 uit Tabel I

Figuur 6. Een voorbeeldvan een vraagscherm binnen ELI.

passingen van de hiervoor besproken ELI methodologie en programmatuur binnen deze
onderzoeksterreinen zullen in deze paragraaf besproken worden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de voorbeeldvragen in tabel 1. De vragert kunnen op cenvoudige wijze
door de onderzoeker zelf worden opgesteld en verwerkt tot een elicitatiesessie binnen
ELI. Figuur 6 laat zien hoe een dergelijke vraagstelling in ELI eruitziet.

6.1 Aankoopintenties meten met ELi

Zoals reeds in paragraaf 2.1 is vermeld, hebben Kalwani en Silk (1982) gevonden dat
in het model van Morrison (1979) niet alleen de betrouwbaarheid maarook de systema-
tische fout stijgt indien het aantal schaalpunten van de aankoopintentieschaal toeneemt.
Het meten van aankoopintenties met ELI levert een meting met een zeer hoog scha-
lingsniveau op. Bovendien is empirisch bewijs aanwezig dat de systematisch fout bij
ELI kleiner is dan bij vergelijkbare vragen beantwoord op papier (Van Lenthe, in
pressb). Voorbeelden van vragen naar aankoopintentie met ELI zijn de vragen I tot en
met 4 in tabel 1. Bij deze vragen wordt de respondent gevraagd zijn aankoopintentie zo
nauwkeurig mogelijk op een confinue schaal aan te geven, dus niet op bijvoorbeeld een
5-puntsschaal. Bovendien wordt tevens een indicatie verkregen hoe zekerhij is omtrent
de gegeven waarden. Verder onderzoek naar de betrouwbaarheid en de systematische
fout van dergelijke metingen van aankoopintenties is noodzakelijk. Ook de relatie tus-
sen de aankoopintentie en de gegevens van werkelijke aankopen, eventueel beide
gemeten met ELI, zal moeten worden bekeken. Jamieson en Bass (1989) hebben reeds
een groot aantal aankoopintentie meetmethoden vergeleken op basis van hun voorspel-
kracht van werkelijke aankopen. In toekoinstig onderzoek zal de voorspellende waarde

Hoe groot schat u de kans dat u een 1—literfles Grolsch pils zou kopen
indien die werd aangeboden tegen de prijs van f 2,29 ?
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van ELI hiermee vergeleken moeten worden. De verkregen maat voor onzekerheid zou

in het model van Morrison (1979) verwerkt kunnen worden.

6.2 Preferenties en/of keuzes meten met ELI

Invoer van gegevens vcrkregen met ELI maakt het mogelijk expliciet rekening te hou-
den met onzekerheid bij de consument. Voorbeelden van dergelijke vragen zijn de vra-
gen 5 en 6 inTab~l 1. Dc beste schattingen die hieruit resulteren kunnen worden geana-
lyseerd met conjunct analyse. Daarnaast zouden de onzekerheden afzonderlijk
geanalyseerd kunnen worden. Het is zeer aannemelijk dat de mate van onzekcrheid van
preferenties of keuzes gerelateerd is aan overige kenmerken consumenten, zoals bij-
voorbeeld produktbetrokkcnheid en risicoafkeer. Segmentatie van de consumenten op
basis van zowel preferenties/keuzes als de onzekerheid van deze grootheden (risicoper-
ceptie) kan additioneel inzicht in de markt verschaffen. Ben model of analysetechniek
waarin zowel de preferenties (of keuzes) en de bijbehorende onzekerheid zijn opgeno-
men, is echter nog niet beschikbaar.

6.3 Percepties meten met ELI

Binnen positioneringsonderzoek zou het toepassen vanELI met vragen als de vragen 7
en 8 in tabel I een additioneel voordeel kunnen hebben, omdat de onzekerheid bij de
consument per combinatie van attribuut en merk bekend is. Ben model waarin dit wordt
uitgewerkt, zou een zinvolle bijdrage kunnen leveren op het gebied van percepticanaly-
se met multiattribuut modellen. Dc mate van onzekerheid in de percepties van consu-
menten kan worden gebruikt om de positioneringen te corrigeren voor bet feit dat
bepaalde respondenten bepaalde gegevens slechts met zeer grote onzekerheid kunnen
verschaffen.Ee7n mogelijkheid is bet wegen van de beoordelingen aan de hand van de
gegeven onzekerheden, vergelijkbaar met Bronnenberg, 198g. Tevens is bet van belang
deze onzekerhcden te relateren aan kenmerken van de merken of van de consumenten
zeif. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kennis van en bekendheid met de
merken en betrokkenheid van de consumenten (Bijmolten Wedel, 1993).

7. SLOTOPMERKINGEN

Samenvattend kan worden gesteld dat de gegevens verkregen met ELI zeer bruikbaar
zouden kunnen zijn. ELI blijkt een gebruikersvriendelijke methode te zijn waarmee een
grote verscheidenheid aan marketing grootheden betrouwbaar en valide mee gemeten
kunnen worden. De verkregen gegev~ens bestaan niet alleen uit beste schattingen, maar
ook uit de mate van onzekerheid omtrent deze beste schatting. Dc beste schattingen
kunnen worden geanalyseerd met bestaande analysemethoden. Omdat er aanwijzingen
zijn dat deze gegevens verkregen met ELI nauwkeuriger en betrouwbaarder zijn dan
die verkregen met de traditionele papier-en-pen methode, is bet zinvol ELI op deze
manier toe te passen binnen marktonderzoek. Analyse van zowel de beste schattingen
als de bieraan gerelateerde mate van onzekerheid is met de buidige methoden echter
nog niet mogelijk. Nicuwe modellen en technieken zullen ontwikkeld moeten worden
om dit wel mogelijk te maken. Wanneer deze in de toekomst beschikbaar zijn, zal de
toepasbaarheid vanELI binnen marktonderzoek verder toenemen.
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NOTEN

I. De huidige ELI-versie is ontwikkeld in samenwerking met het Interuniversitaire expertise centrum Pro-
GAMMA. Het ELI programma (Nederlandse of Engelse versie) en de ELI handleiding zijn vanaf eind
1993 verkrijgbaar bij lec ProGAMMA, Poitbus 841, 9700 V Groningen (E-mail: gamms.post@gamma.
rug.nl).
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7. Marktonderzoek met de scenariobenadering
het verhaal van de consument

A.A.A. KUULEN

SAMENVATTING

De scenariobenadering is een nieuwe benadering die is ontwikkeld voor het bestuderen van corn-
plexe consumentenbeslissingen. Van complexe consumentenbeslissingen is sprake als verschil-
lende gedragingen op verschillende momenten van invloed zijn op de keuze van cen consument.
Dit zal meestal inhouden dat zo’n keuzeproces een zeker tijdsinterval bestrijkt waarin verschil-
lende invloeden op verschillende (keuze)gedragingen van de consument kunnen inwerken (bij-
voorbeeld reclame in de beginfase van bet keuzeproces kan leiden tot een toename in het aantal
bekende instellingen, aan het einde in bet afwijzen of accepteren van een specifiek produkt). Als
gevolg hiervan kan het individueel doorlopen keuzeproces voor een consument een uniek en
idiosyncratisch karakter krijgen. Onderzoek naar het unieke, idiosyncratische karakter vanconsu-
mentenbeslissingen, waarvan de scenariobenadering een voorbeeld is, biedt mogelijkheden om
marktonderzoek beter te laten aansluiten bij het marketingbeleid. Hiervoor moet echter een
bepaalde prijs worden betaald in de vorm van een complexere dataverzameling en data analyse.
In deze bijdrage zal worden ingegaan op de achtergronden, mogelijkheden en uitvoering van de
scenariobenadering. Een en ander zal worden toegelicht met behuip van voorbeelden uit een
onderzoek naarhypotheekbeslissingen van consumenten.

1. INLEIDING

Voor het bestuderen van consumentengedrag in een marketingcontext wordt doorgaans
gebruik gemaakt van een aantal algemene theorie~n en modellen (bijvoorbeeld attitude-
modellen en conjuncte analyse). Kenmerkend voor deze modellen is dat ult wordt
gegaan van een overwegend statisch consumentengedrag en dat weinig rekening wordt
gehouden met factoren die ertoe kunnen leiden dat er verschillen bestaan tussen indivi-
duele consumenten met betrekking tot de aard van bet beslissingsproces (‘extended
problem solving’, geen ‘problem solving’), de verschillende stappen die zijn gezet, de
wijze waarop keuzealtematieven zijn vergeleken, het aantal keuzealternatieven dat in
de beschouwingen wordt betrokken en bet feit dat causale factoren op verschillende
respondenten een verschillende invloed kunnen hebben. Wat aan deze modellen ont-
breekt, is de mogelijkheid om te acliterhalen welke stappen een consument daadwerke-
lijk zet in bet keuzeproces, wat de volgtijdelijkheid is van deze stappen en hoe deze
stappen worden beinvloed door persoonsgebonden (bijvoorbeeld socio-economische en
persoonlijkheidsvariabelen) en situatieve factoren (Voor en uitgebreide beschrijving
van deze modellen wordt verwezen naar Kuijlen, 1993).
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Door bet negeren van bet dynamische karakter van het consumentenkeuzegedrag bij
gebruik van bet attitudemodel en de conjuncte analyse zal wel de vraag worden beant-
woord waarom men een bepaald produkt heeft gekozen en welke attributen van een
produkt belangrijk worden gevonden, maar wordt geen antwoord verkregen op de fun-
damentele vraag waarom dit specifieke produkt werd gekozen en niet ~6n van de alter-
natieven. Juist dit inzicht is nodig voor het marketingbeleid om een beeld te krijgen van
de sterktes en zwaktes van de eigen marketing-mix in vergelijking met die van de con-
currenten.

Voornoemde bezwaren en tekortkomingen hebben geleid tot de formulering van een
aantal uitgangspunten die erop gericht zijif de waarde van toegepast consumentenon-
derzoek voor het marketingbeleid te vergroten. Hierbij staan de unieke1 idiosyncrati-
sche, aspecten van consumentengedrag centraal, waarbij rekening wordt gebouden met
het feit dat:

• onder gelijke omstandigbeden verscbillende consumenten verschillende gedragingen
kunnen vertonen,

• situatieve en andere factoren van invloed zijn op het keuzeproces en dat bet effect
van deze factoren tussen consumentenkan verschillen,

• consumenten hun opvattingen over keuzeobjecten in de loop van het keuzeproces
kunnen wijzigen.

Als reactie op de statische modellen is de scenariobenadering ontwikkeld. Deze bena-
dering gaat er expliciet vanuit dat consumentengedrag niet statisch is, dat beslissingen
tot stand kunnen komen met of zonder informatiezoek- en/of informatieverwerkingsge-
drag en met of zonder vergelijking van keuzealternatieven. Tevens wordt er vanuit
gegaan dat opvattingen van consumenten met betrekking tot keuzealternatieven in de
loop van het keuzeproces kunnen veranderen en dat onder gelijke omstandigbeden con-
sumenten een verschillend gedrag kunnen vertonen. De scenariomethode is een bena-
dering gericht op het traceren van de volgtijdelijkheid van individuele gedragingen van
consumenten in keuzeprocessen, en bet vinden van de factoren die daarop van invloed
zijn.

2. DE SCENARIOBENADERING

2.1 Uitgangspunten en definitie

De scenariobenadering is gebaseerd op de gedachte dat er fundamenteel grote verscbil-
len zijn in bet keuze- en beslissingsgedrag van individuele consumenten. Vanuit bet
perspectief van de scenariobenadering is bet dan ook tamelijk vrucbteloos om te tracb-
ten het consumentenkeuzegedrag te onderzoeken met als vertrekpunt een theorie of
ffieorie~n die er impliciet of expliciet van uitgaan dat consumentengedraghomogeen is.

Bij de scenariobenadering wordt aangenomen dat het keuzegedrag van consumenten
wordt bepaald, respectievelijk begrensd, door mogelijkheden, persoonsgebonden en
situatieve factoren en door andere beperkingen. Met name is hier de vraag van belang
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welke rol situatieve factoren spelen bij individueel consumentengedrag. Op grond van
de psychologische literatuur blijken situationele variabelen van belang voor de verkla-
ring van gedrag (zie bijvoorbeeld Blass, 1984). Begrippen als ‘situationele beperkin-
gen’ (zie bijvoorbeeld Monson e.a., 1982), ‘saillantie’, ‘situationele duidelijkbeid’ (zie
bijvoorbeeld Block and Block, 1981) en ‘situationele ncrmen of regels’ (zie bijvoor-
beeld Argyle, 1981) en ‘keuzevrijbeid’ (zie Proshansky e.a., 1970) geven aan hoe situ-
aties indirect (persoon-situatie-interactie) doorwerken in het gedrag. Miscbel (1973)
stelt in dit verband:

to the degree that subjects are exposed to powerful treatments, the role of
individual differences will be minimised. Conversely, when treatments are
weak, ambiguous or trivial, individual differences in person variables should
exert significant effects.’

Vertaald naar bet consumentengedrag kunnen mogelijkbeden en/of beperkingen in het
keuzegedrag van individuele consumenten beperkt worden door:

• middelen, zoals inkomen, tijd, fysieke of cognitive capaciteiten (bet beslisprobleem is
bijvoorbeeld te complex). Als gevolg van deze beperkingen kan de verzameling van
mogelijke keuzealtematieven worden ingeperkt of kunnen altematieven afvallen,
zonder dat een altematiefop relevante kenmerken is beoordeeld.

• standaarden, normen, waarden. Verscbijnselen zoals merkentrouw of instellings-
trouw kunnen ertoe leiden, dat de verzameling van keuzealtematieven wordt inge-
perkt op grond van niet intrinsieke kenmerken van goederen of diensten.

• zelfopgelegde beperkingen, die een gevolg kunnen zijn van factoren als zelfmanage-
ment, bet banteren van bepaalde beslisregels, et cetera.

• kenn is. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen objectieve kennis (bijvoor-
beeld: Hoe boog is de rente feitelijk?), subjectieve kennis (bijvoorbeeld: Hoe hoog is
de rente, denk ik?), en procedurele kennis (bijvoorbeeld: Hoe vind ik de instelling
met de Iaagste rente?).

• attitude. Bijvoorbeeld: Welke rente is acceptabel en hoe worden attributen gewaar-
deerd?

• situatievefactoren, die eenrol kunnen spelen, zijn:
— niet alle keuzealtematieven zijn (gelijktijdig) voorhanden, waardoor informatie
sequentieel moet worden verwerkt door de consument. Het gevolg biervan kan zijn
dat eerder afgewezen en vervolgens niet meer bescbikbare alternatieven acbteraf
toch als acceptabel moeten worden gekwalificeerd.
bet optreden van institutionele en marketingfactoren, zoals bet verscbijnen van
nieuwe aanbieders, fusies, reclame, mailingacties, speciale aanbiedingen, et cetera.

— de invloed van bet optreden van intermediairs en tussenpersonen (bijvoorbeeld op
de bypotbekenmarkt).

— veranderingen in de economische of gezinsomstandigheden van een consument.
— overige situatieve beperkingen of factoren, zoals fiscale maatregelen, hypotheek
contracten met bepaalde boeteclausules, conjuncturele ontwikkelingen (rentestand,
buizenprijzen of economische vooruitzichten, et cetera).

De vraag of deze omstandigheden al of niet voorzienbaar zijn (Bettman, 1969) is mis-
schien theoretisch interessant maar praktisch tamelijk irrelevant. Het zal per definitie
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problematisch blijven om door middel van prospectief, cross-sectioneel onderzoek vast
te stellen of, en zo ja, met welk gevolg onvoorziene en andere situatieve factoren van
invloed zullen zijn op het individuele keuzegedrag van consumenten. Het gaat om het
beantivoorden van de vraag waardm cen specifieke aanbiedcr en zijn produkt in enig
stadium van het beslissingsproces wordt afgewezen. Het bean nvoorden van d~ze vraag
vereist dat per aanbieder en per produkt kan worden actngegeven 6f afu’ijzing een
gevoig is van factoren, die door middel van marketing te beYnvloeden zijn en zoja, ‘,i’el-
ke concrete acties ondernomen kunnen worden om afr’ijzingge voorkomen.

Als gevolg -van het optreden van een of meer van de hier genoemde beperkingen,
mogelijkheden of situationele factoren kan zowel de aard van het door individuele con-
sumenten doorlopen keuzeproces, als de aard van en het aantal door consumenten in
bescbouwing genomen keuzealtematieven worden beinvloed, z6nder dat in alle geval-
len de eigenschappen van de produkten zelf de belangrijkste factor zijn geweest voor
bet afwijzen of accepteren van produkten of diensten of de aanbieders ervan.

De consequentie van deze stellingname is dat per respondent bet individueci doorlopen
keuzeproces en de specifieke omstandigheden moeten worden getraceerd. Dit vereist
een onderzoeksbenadering waarmee het mogelijk is om de verschillen tussen individu-
en en in individuele omstandigheden ~n de verscbillen in keuzeprocessen in kaart te
brengen.

Derhalve is-het nodig om een vragenlijst te ontwerpen met een routestructuur waarmee
de individueel verscbillende keuzeprocessen en antecedenten kunnen worden ge-
traceerd.

De scenariomethode beoogt het traceren van dergelijke individuele keuzeprocessen.
Uitgangspunt is dat de verschillende mogelijkegedragsvarianten voorafbekend zijn en
tevens dat bekend is welke variabelen van belang zijn voor het bepalen van de route-
structuur van de vragenlijst.
De factoren die bepalendzijn voor de individuele route van een respondent in de (sce-
nario)vragenlijst worden scenario’s genoemd. De scenariobenadering kan dus worden
onischreven als een onderzoeksbenadering die erop is gericht de idiosyncratische keu-
zeprocessen van consurnenten en de ornstandigheden, oorzaken en variabelen (scena-
rio’s) die tot die vcrschillen in keuzeprocessen aanleiding geven, in kaart te brengen.

Voor bet gebruik van de scenaxiobenadering is een grondige verkenning van bet onder-
zoeksprobleem, de vraagstelling 6n het ontwerp van de vragenlijst vereist. Het toepas-
sen van de scenariobenadering vraagt derhalve om een goed uitgeworkte theorie van
bet te onderzoeken keuzegedrag en verschilt daarin onder meer van bet exploratieve
onderzoek (Erickson en Nosancbuck, 1977).

Het gebruik van de scenariobenadering vergt dat een stroomschema wordt ontwikkeld.
In dit stroomscbema worden alle verscbillende gedragsmogelijkbeden van consumen-
ten met betrekking tot de keuze van een produkt of dienst in combinatie met de daar-
mee verband boudende factoren in kaart gebracbt. Hierbij wbrdt uitgegaan van een pro-
ces dat een zeker tijdsinterval bestrijkt, waarbij de factoren op verscbillende momenten
bun invloed op de beslissing kunnen doen gelden. Elk pad van opeenvolgende gedra-
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gingen in het stroomschema is een scenario. De kem van de scenariobenadering is het
in kaart brengen van de verschillende scenario’s en van de danrop van invloed zijnde
factoren.

2.2 De scenariobenadering en het gebruik van CAPI ofCATI

Op basis van bet ontwikkelde stroomscbema wordt een vragenlijst ontworpen. Door de
omvang en de complexiteit van de routing van de vragenlijst is de scenariobenadering
alleen uitvoerbaar met bebulp van een computergestuurde vragenlijst. De keuze voor
CATI of CAPI zal afhangen van de complexiteit van de vragenlijst, het maximale aan-
tal antwoordcategotie~n bij gesloten vragen en de noodzaak van face-to-face contact.

Een van de belangrijke voordelen van computergestuurcl enqu&eren bij de scenariobe-
nadering is dat respondenten geconfronteerd worden met voor bun situatie relevante
vragen. Dit zou veel moeilijker zijn geweest bij een ‘paper en pencil’ procedure, gezien
bet feit dat een stroomschema vele scenario’s kan bevatten en bet vooraf onduidelijk is
welke scenario’s een respondent zal doorlopen. Voor bet softwarematig aanbrengen
van de routestructuur van bet interview wordt gebruik gemaakt van het door bet CBS
ontwikkelde interviewprogramma BLAISE.

2.3 De scenariobenadering is retrospectief

Uit vooronderzoek is gebleken dat prospectief onderzoek naar bet beslissingsgedrag ten
aanzien van complexe produkten en/of beslissingssituaties een aanta~ problemen ople-
veil:

• de beslissing bestrijkt een langere tijdsperiode, waarin een consument een zeker leer-
proces doormaakt. Dit leerproces omvat ondermeer bet vaststellen van de beschikba-
re altematieven (zowel aanbieders als produktvarianten), de relevante keuzecriteria
en voor- en nadelen van beschikbare altematieven. De antwoorden van respondenten
zullen vari~ren al naar gelang dit leerproces meer of minder ver gevorderd is. In bet
algemeen kan worden gesteld dat de validiteit van de onderzoeksresultaten groter is
als een respondent verder gevorderd is met dit ‘leerproces’.

• voorafgaande aan of tijdens een individueel beslissingsproces kunnen zicb situaties
voordoen die een respondent op bet moment van een prospectief onderzoek niet kan
voorzien maarbet gedrag wel beinvloeden, waardoor de predictieve validiteit van bet
prospectieve onderzoek wordt aangetast. (De mogelijkheid van herhaalde metingen
wordt in dit verband als een tbeoretiscb wel aanwezige, maar praktisch niet uitvoer-
bare oplossing gezien).~

Prospectief onderzoek voor keuzegedragsonderzoek lijkt alleen dan zin te hebben als
een consument op bet moment van een interview over de informatie beschikt die nodig
en bepalend is voor de te nemen beslissing (zie bijvoorbeeld Kuijien en Verballen,
1982).

Mogelijke bezwaren tegen bet gebruik van retrospectief onderzoek zijn door Kuijlen
(1993) onderkend maar zullen in de praktijk geen doorsiaggevende aantasting van de
validiteit tot gevolg hebben omdat de omvang van mogelijke vergeeteffecten wordt
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teruggebracht door consumenten in het onderzoek te betrekken die recent een bepaald
produkt bebben gekozen. De mogelijke vertekening van de antwoorden als gevolg van
rechtvaardigingsgedrag wordt gereduceerd door de respondent tijdens bet interview
niet te vragen naar redenen (rechtvaardigingen) voor het gedrag, maar bet onderzoek
een registratief karakter te geven (zoals onderzoek naar bezit en gebruik van financi~1e
diensten).

3. HYPOThEEKBESLISSINGEN ALS VOORBEELD VAN TOEGE-
PAST ONDERZOEK MET BEHULP VAN DE SCENARIOBENA-
DERING

3.1 Opzet van het onderzoek

Het veldwerk voor bet onderzoek naar hypotbeekkeuzen van consumenten beeftplaats-
gevonden in de periode september-oktober 1991 bij bypotheekgevers (N=200), die
recent (minder dan 3 maanden geleden gerekend vanaf het interviewtijdstip) een bypo-
theek hebben afgesloten. Uit het kadaster is daartoe een aselecte steekproef van 200
hypotbeekgevers getrokken. De interviews hebben plaatsgevonden met bebuip van
draaghare computers bij de respondent thuis.

3.2 De hoofdstructuur van de computergestuurde vragenlijst

De vragenlijst voor bet bypotbeekonderzoek (voor de volledige documentatie zie Kuij-
len, 1993) kent de volgende hoofdstructuur:
• Administratieve gegevens en de huishoudbox. Dit blok bevat gegevens over met de
respondent gemaakte afspraken, redenen van non-response en de socio-economiscbe
kenmerken van bet buishouden zoals opleiding, werkzaamheid, beroep, et cetera. Per
]id van bet huishouden wordt gevraagd naar geslacht, leeftijd en plaats in bet buis-
houden.

• Indeling van financi~1e instellingen. In dit blok wordt achtereenvolgens gevraagd
naar de spontane bekendbeid, geholpen bekendbeid en de hypotbeekbekendbeid van
financi~le instellingen. Per bekende instelling wordt gevraagd of men deze al kende
v66rdat men een hypotheek nodig had, en zo nec, hoe men dan van die instelling
beeft gehoord. Vervolgens wordt gevraagd met welke van de (bekende) instellingen
men op voorband niets te maken zou willen hebben (en zo nee, waarom niet of zo ja,
waarom wel) en indien niet afgewezen bij welke van de overblijvende instellingen
men geen hypotheek zou willen (en zo nee waarom niet of zo ja waarom wel). Omdat
bet onderzoek retrospectief is, is er in dit blok een aantal vragen opgenomen om na te
kunnen gaan of eventuele afwijzing van instellingen bet gevolg is van specifieke
ervaringen tijdens het zoeken naar cenbypotheek of het gevoig van al cerder ingeno-
men standpunten. Tot slot zijn in dit blok opgenomen de vragen naar de relaties
(diensten) die men beeft bij verschillende financi~le instellingen, inclusief de buidige
bypotheek 6n de vragen of men op een of andere manier al cen relatie bad met de
instelling waar men nu de bypotheek heeft genomen. Dc opinie van de respondent
wordt in dit vragenblok op geen enkele manier rechtstreeks in verband gebracht met
de bypotbeekkeuze!
Dit gedeelte van bet interview is zeer complex en bet aantal uitsplitsingen dat een
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respondent kan maken, kan omvangrijk zijn. Dit ondercleel vervult bij de analyse van
de gegevens een belangrijke rol. In bet interviewprogramma worden dc betrokkcn
financi~le instellingen opgesplitst in cen aantal deelverzamelingen. Deze deelverza-
melingen worden vervolgens gcbruikt in de routefnstructies van het interviewpro-
gramma. Dc onderscheiden deelverzamelingen zijn in de analysefase van belang om
bet bypotheekbeslissingsproces in een aantal fasen uiteen te kunnen leggen. Het
opsplitsen van hypotheekinstellingen start met de gehele verzameling van bypotheek-
instellingen. Een nantal instellingen valt afomdat de consument ze niet kent. Daama
valt cen aantal instellingen af op grond van imago of ervaring met een instelling als
zodanig. Vervolgens vallen instellingen af op grond van aan produkten gerelateerde
redenen. Dc overblijvende instellingen blijken niet alle in de afweging te zijn betrok-
ken en tot slot wordt de uitsplitsing voortgezet met betrekking tot waar men beeft
geinformeerd, cen offerte aangevraagd en de bypotheek heeft afgesloten.

• Situatie met betrekking tot het hypotheekobject. Dc vragen in dit blok bebben betrek-
king op de aard van bet onderpand en enkele bijzonderheden van de (nieuwe) hypo-
tbeek en de vraag of men al cerder cen hypotbeek beeft gebad. Voorts wordt de
mogelijkbeid van de projectfinanciering uitgediept. Als men al eerder cen bypotheek
beeftgebad, en de nieuwe hypotheek bij cen andere instelling heeft afgesloten, wordt
naar de redenen gevraagd.

• Beschrijving gekozen hypotheek. In dit blok worden vragen gesteld over de ‘gevolgde
weg naar de keuze’ door te vragen boe men bij de buidige instelling terecbt is geko-
men en waarover men informatie heeft gevraagd. Voorts wordt gevraagd naar de
gekozen hypotbeekvorm, de naam en het hypotheekbedrag. Overige kenmerken zijn
in bet zogenaamde afweegblok ondergebracht.

• Informatie bij hypotheekinstellingen. In dit blok wordt nagegaan h6e men ertoc geko-
men is bij bepanlde instellingen informatie te vragen en waar6ver men informatie
beeft gekrcgen. Vervolgens wordt ingegaan op deelverzamclingen van instellingen,
die men wel acceptabel vond voor een hypotheek, maar waar gd~n informatie is
gevraagd.

• Het a.fweegblok en het voor- en nadelen blok. Dit blok is bet meest complexe dccl
van de vragenlijst. Voor elke instelling waar men informatie heeft gevraagd in ver-
band met de bypotheekmogelijkbeden moet allereerst worden nagegaan waarover
men informatie heeft gevraagd en vervolgens wordt per aspect nagcgaan of dit aspect
cen nadeel of cen voordeel was ten opzichte van de bypotheek, die men heeft bij de
buidige instelling. Daama moet worden nagegaan of men zicb nog kan berinneren
wat de exacte specificaties waren voor de bypotheek die men beeft afgewezen en de
bypotbeek die men uiteindelijk beeft gekozen.

3.3 Routes in het interviewprogramma

Het traceren van individuele hypotbeekbeslissingen van consumenten brengt met zich
mee dat de routestructuur van de computergestuurde vragenlijst zeer complex wordt.
Per respondent kunnen verschillende stappen zijn gezet in bet beslissingsproces.
Ondcrstaand wordt de hoofdstructuur geschctst van de verscbillendc routes zoals die
wordcn gebruikt bij de scenariobenadering.

In bet interviewprogramma kan cen zevental soorten routings worden onderscheidcn,
namelijk:
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1. Routings in de vorm van logische sprongvragen. Bijvoorbeeld, alleen als men een
woning beeftgekocbt, zal dit leiden tot vragen over rente en aflossing. Bij een huur-
woning zal naar huur worden gevraagd. Dc hier bedoelde routings hebben cen over-
eenkomstige functie als de traditionele ‘sprongvragen’ in PAPI vragenlijsten.

2. Routings die dienen om de indeling van financii!le instellingen te sturen. Het inter-
viewprogramma is zo opgezet dat eerst informatie wordt verzameld overde bekend-
heid (spontaan, geholpen en bypotheekbekendbefd) dan over bet al of niet afwijzen,
enzovoorts.

3. Routings die verband bouden met de veronderstelde invlaed van situatieve factoren
op bet hypothcekbeslissingsproces. Als men bijvoorbeeld een aangeboden project-
financiering (cen erkend belangrijke situatieve factor) heeft geaccepteerd bij cen
instelling waar men nog geen relatie mee bad, dan wordt eerst gecontroleerd of er
naast de instelling waar men de projeetfinanciering beeft geaccepteerd nog bij ande-
re instellingen is geinformeerd en zonee, dan wordt als extra controle gevraagd
waarom men nict bij de instelling(en) is geweest waar men al cen relatie mee had.

4. Routings die dienen om de informatie en de inzicbten die een respondent al bad
voordat er beboefte was aan cen bypotheek en de informatie die verkregen is door
bet zoeken naar cen bypotbeken zo goed mogelijk te scheiden. Deze routings zijn
bedoeld om antwoorden die specifiek cen gevolg zijn van bet retrospectieve karakter
van de scenariohenadering te corrigeren. Bijvoorbeeld als_men zegt cen instelling te
kennen als bypotheekinstelling, leidt dit_tot de vervolgvraag of men die instelling al
kende voormen een hypotheek nodig bad, of dat men de instelling beeft leren ken-
nen doordat men een bypotbeek nodig had.

5. Routings bedoeld om de consistentie in de antwoorden van cen respondent te bewa-
ken. Dc vragen en de routings met betrekking tot dit onderdeel zijn niet specifiek
voor de scenariobenadering en zullen verder buiten beschouwing blijven.

6. Routings bedoeld om vragen- toe te spitsen op specifieke indelingen of antwoorden
van respondenten. Bijvoorbeeld indien respondenten geen informatie bebben
gcvraagd bij instellingen die men wel acceptabel vond voor een bypotbeek worden
deze genegeerde instellingen opgesplitst in specifieke categotie~n, zoals instellingen
waarmee men cen relatie beeft, of instellingen, die men al kende voor men een
hypotheek nodig had, et cetera. Dc vervolgvragen worden dan toegespitst op deze,
per respondent mogelijk verscbillende, deelvcrzamclingen.

7. Routings bedoeld om de vragen met betrekking tot bet ajivegingsproces te sturen.
Deze routesti~uctuur is de incest ingewikkelde van bet gebele interviewprogramma.

4. EEN BESCHRIJVJNG VAN ENKELE RESULTATEN

In deze paragraaf wordt uiteengezet waarom de scenariobenadering bijzondere relevan-
tie beeft voor het marketingbeleid van een bedrijf. Daartoc worden in paragraaf 4.1
eerst de verscbillende fasen van (bypotbeek)beslissingsprocessen gescbetst en wordt
aangegeven hoe de sterktes en zwaktes van aanbieders van goederen/diensten op basis
van dit beslissingsproces met elkaar kunnen worden vergeleken. Vervolgens wordt in
paragrauf 4.2 e~h relatie gelegd tussen bet op consumentniveau gepresenteerde beslis-
singsproces en demarketing-mix. In grote lijnen wordt geschetst hoe de informatie van
individuele respondenten kan worden vertaald naar het niveau waarop marketing-mix
beslissingen worden genomen. Als voorbeeld van cen meer geavanceerde benadering

126



van deze vertaalslag wordt in paragraaf 4.3 een modelmatige henadering van het keuze-
proces gescbetst. Tot slot wordt in paragraaf 4.4 aangegeven dat voor een eenvoudiger
en meer beschrijvend benadering gebruik kan worden gemaakt van correspondentie-
analyse en aanverwante technieken.

4.1 Het hypotheekbeslissingsproces als ingang voor analyses

In deze paragraafworden enkele resultatenten tonele gevoerd die verkregen zijn uit bet
onderzoek naar bypotbeekbeslissingen van respondenten. Bedacht moet worden dat
andere marketingbeleidsvragen en/of andere keuzesituaties aanleiding kunnen geven
tot een andere structuur (en stroomschema) van de vragenlijst. Voor bet onderzoek naar
hypotheekkeuzen van consumenten bleek het noodzakelijk om bet hypotbeekbeslis-
singsproces op te splitsen in een aantal fasen en per fase specifieke vragen te stellen,
waarbij voor verscbillende consumenten verschillende factoren een rol kunnen spelen
in verscbillende fasen van het keuzeproces. Het probleem van de vaak niet-discrimine-
rende image-uitspraken, respectievelijk aan hypotbeekinstellingen of bypotheekvormen
verbonden niet-discriminerende voor- of nadelen, wordt aldus voorkomen.

Ret gebele beslissingsproces met betrekking tot hypotbeken omvat een aantal stadia.
Om eenhypotheek bij een bepaalde instelling te kunnen afsluiten, dient een consument
di~n of meer van deze stadia te doorlopen. De verschillende stadia in dit hypotheek-
beslissingsproces zijn:

• bekendbeid van de instelling als zodanig,
• bekendheid van de instelling als bypotheekinstelling,
• aanvaardbaarbeid van een bypotbeekinstelling,
• instelling is (in)direct in de besluitvorming betrokken,
• bij instelling is direct geinformeerd inclusief offerte,
• bij een instelling is een hypotheek afgesloten.

Daardoorkunnen instellingen worden ingedeeld naar:

1. bekendbeid,
2. hypotbeekbekendbeid,
3. aanvaardbaarheid,
4. indirect of direct iets te weten gekomen,
5. informatie ingewonnen overhypotheekmogelijkbedeniaanvraag offerte(s),
6. hypotbeekafname, en alle daaruit volgende combinaties van I tot en met 6, die hi&

rarcbisch geordend zijn. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de combinatie van niet-1 met
wel-5 ni6t kan voorkomen; de combinatie van wel-l met niet-5 is daarentegen w~l
mogelijk.

Benadrukt wordt dat met het voorgaande niet wordt bedoeld dat voorafgaande aan bet
hypotheekbeslissingsproces een bypotheekinstelling bekend of acceptabel zou moeten
zijn. Ret is heel goed mogelijk dat gedurende bet hypotheekoridntatieproces een instel-
ling pas bekend of aanvaardbaar wordt, bijvoorbeeld als gevolg van bet optreden van
intermediairs zoals makelaars, Vereniging Eigen Huis, De Hypotbeker, en dergelijke.
Per instelling en per beslissingsstadium kan bet percentage consumenten worden bere-
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kend. Deze resultaten geven aan, per categoric van instellingen, boe groot de kans is
dat cen constiment van de ene fase van dit hypotheekbeslissingsproces overgaat naar
een volgende. Naar analogie van zogenaamde ~survivalmodel1en’zullen deze kansen
worden aangeduid met ‘overlevingskansen.

Door bet bypotbeekkeuzeproces op te vatten als cen survivalproces kunnen de indivi-
dude gegevens op een voor bet marketingbeleid zinvolle manier worden geaggregeerd.
De overlevingskansen per instelling (of categorie van instellingen) geven een indicatie
van de mogelijkbeden om de effectiviteit van verschilende marketinginstrumenten
en/of distributiekanalen te verbeteren, wanneer niet alleen de overlevingskansen sec,
maar ook de factoren die deze overgangskansen beYnvloeden in de analyse worden
betrokken. Met bebulp van deze overlevingskansen kunnen ook de sterktes en zwaktes
van verscbillende bypotheekaanbieders worden geanalyseerd.

Op basis van de eerder onderscbeiden fasen in bet bypotheekbeslissingsproces kan per
hypotbeekaanbieder een profiel van overlevingskansen worden bepaald. Op basis van
dit profiel kunnen bypotbeekaanbieders onderling worden vergeleken en kunnen mar-
ketingdoelstellingen worden ge~valueerd of bijgesteld. In figuur I worden deze profie-
len, in termen van de eerder genoemde overlevingskansen, voor de zeven categotie~n
van verscbillende bypotbeekaanbieders weergegeven.

Figuur 1 laat zien dat, hebalve bij de specifieke hypotheekbanken, de instellingsbe-
kendbeid in bet algemeen zeer boog is. De bypotheekbekendbeid ligt voor een aantal
instellingen lager dan de instellingsbekendbeid. Verder kan uit figuur 1 worden opge-
maakt dat er aanzienlijke verschillen zijn in de mate waarin een instelling aanvaardbaar
wordt gevonden als verstrekker van bypotbecaire leningen. Ook voor de overige fasen
van bet beslissingsproces zijn er grote verschillen tussen de verscbillende instellingen.
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Opmerkelijk is dat een groot deel van de consumenten een bepaalde instelling welis-
waar acceptabel vindt, maar dat deze niet in de verdere overwegingen betrekt. Deze
instellingen zullen verder worden aangeduid met de term ‘grijze muizen’. In figutir I
zijn de resultaten weergeven in termen van overlevingskansen. Hierbij ligt de nadruk
op de vraag tot welke fase van bet hypotbeekbeslissingsproces de instelling ‘in de race’
blijft.

Een andere en vaak inzicbtelijker benadering is die waarmn bet proces wordt bescbreven
in termen van overgangskansen; dit zijn de kansen dat een consument die al in fase t is
aangekomen ook in fase t+1 terecbt komt. De overgangskansen zijn weergegeven in de
figuur 2 (waarbij zij aangetekend dat bij de berekening van de overgangskansen fase
steeds op 100 wordt gesteld).

Figutir 2 laat zien dat de bypotheekbanken en de verzekeringsmaatscbappijen er zeer
goed in slagen om bij consumenten die daar om informatie vragen ook daadwerkelijk
een bypotbeek af te sluiten.

4.2 Een vertaling naarde marketing

In bet voorgaande is gesteld dat de sterktes en zwaktes van aanbieders met bebulp van
de scenariobenadering in kaart kunnen worden gebracbt. l)e gegevens van individuele
respondenten dienen daartoe te worden vertaald naar bet niveati waarop marketingbe-
slissingen worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld gesehieden met behulp van de detail-
handelsomzet-formule van Van der Kind (zie zijn bijdrage in deze bundel):

OMZET - MA * MO = VG *01* C * BB,
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waarbij: -

MA marktaandeel (positie op produktmarkt)
MO marktomvang (omzet potentie markt, totale vraag)
VG verzorgThgsgebied (het gebied dat wordt ‘bediend’)
01 opkomstindex (percentage uit verzorgingsgebied dat een winkel bezoekt)
C conversie (percentage bezoekers van eenwinkel dat een aankoop doet)
BB = bet bestede bonbedrag perbezoeker = omzet perklant.
VG * 01 is extem gericht, de zogenaamde primaire marketing-mix,
C * BB is in~&~n gericht, de zogenaamde secundaire marketing-mix.

Ret omzethegrip heeft een relatie met de 8 P’s. Wanneer een formule of aanbiedervan
goederen of diensten erin slaagt om veel publiek naar de ‘winkel’ te trekken is er spra-
ke van externe dominantie. Dit is dan een gevolg van een succesvolle primaire marke-
ting-mix. De externe dominantie (de trek naar de winkel toe) wordt bepaald door:

P1: Publiek (doelgroep)
P2: Plaats (vestiging)
P3: Promotie
P4: Produkt (assortiment).

Wanneer de verkopen in de winkel qua aantallen en bestede bedragen groot zijn, is er
sprake van interne dominantie en van een succesvolle secundaire marketing-mix. De
externe dominantie wordt bepaald door:

P5: Presentatie
P6: Personeel (service kwaliteit/hedieningsvorm)
P7: Prijs (opbouw)
P8: Physieke distributie (goederen dienen aanwezig te zijn)

Naar analogie van voorgaande kan het hypotbeekbeslissingsproces worden onderver-
deeld in twee categorie~n:

1. exteme dominantie. waaronder:
— totale instellingsbekendheid,
— hypotbeekbekendheid,
— aanvaardbaarbeid van een instelling als hypotheekverstrekker,

2. inteme dominantie, waaronder:
— informatie bij instelling.
— aanvraag offerte,
— afname van een hypotheek,
— boogte van eenhypotheek,
— eventueel aanvullende diensten (verzekeringen etcetera).

Vervolgens kan met behuip van geschikte technieken (zoals bet survival model) wor-
den nagegaan welke factoren bepalen of een consument afvalt in een hepaalde fase van
het beslissing~proces. Deze factoren kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met bet
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optreden van concurrenten (prijskortingen, inscbakelen tussenpersonen, et cetera), ima-
ges van insteflingen, socio-economische kenmerken van consumenten (inkomen, socia-
le klasse, leeftijd et cetera), psychologisehe kenmerken van consumenten (zoals loyali-
teit, cognitieve complexiteit), behoeften (produktspecifiek gemeten, dus in termen van
‘benefits’). De resultaten van dergelijke analyses kunnen direct vertaald worden in con-
crete marketingacties. Als bijvoorbeeld veel potenti~le kianten afvallen in de fase ‘aan-
vaardbaarbeid van een financi~le instelling’, zal de analyse aangeven wat daarvan de
oorzaken zijn (prijs, produkt, distributiekanaal of imago).

4.3 Een modelmatige benadering van het keuzeproces

In figuur 1 en 2 zijn de overlevingskansen en de overgangskansen voor de verscbillen-
de fasen van het bypotbeekkeuzeproces gepresenteerd. De figuren I en 2 geven enig
inzicht in bet verloop van bet bi~rarchiscbe beslissingsproces. Wat we ecbter willen
weten is waarom bepaalde instellingen afvallen in hepaalde fasen van het beslissings-
proces en/of instellingen daarin onderling verschillen. Idealiter zouden we willen weten
in welke fase van de beslissingshi~rarchie welk soort factoren van invloed is op de kans
dat een instelling afvalt. Globaal kan worden gesteld dat in de eerder onderscbeiden
fasen van de besIissingshi~rarchie de volgende soorten variabelen domineren:

fase van de besIissingshi~rarehie variabelen die domineren

bekendbeid marktaandeel
reclame-inspanning
optreden intermediairs
gebruik direct marketingtechnieken
(institutionele en marketingfactoren)

aanvaardbaarbeid instelling image
reputatie
servicekwaliteit

aanvaardbaarbeid bypotbeek drempels (bijvoorbeeld prijs en produkt
voorwaarden)

overwogen bypotheek evoked-set
trade-off van hypotbeekvoorwaarden

keuze bypotbeek specifieke voordelen
loyaliteit instelling
kosten eventueel royement bestaande
hypotheek

De elementen in deze globale sturctuur kunnen echter voor versehiflende instellingen
en/of verschillende (groepen) respondenten een verschillend gewicht hebben (waarbij
ook bet gewicbt 0 kan voorkomen). In Kuijlen (1993) is beschreven hoe survival- en
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andere keuzeprocesmodellen kunnen worden geformuleerd die rekening houden met
alle hier genoemde factoren. Met deze modellen kan worden aangegeven boe verscbil-
len in overgangskansen tussen instellingen onderzocht kunnen worden, of en in welke
mate de overgangskosten beinvloed worden door situationele factoren en/of consumen-
ten op de overilevenskansen en bet keuzegedrag van consumenten. --

Met bebulp van deze modelmatige benadering kan dus een antwoord worden verkregen
op de vraag welke factoren van invloed zijn op de overlevenskansen van financi~1e
instellingen in de verscbillende fasen van bet bypotheekbeslissingsproces en boe deze
gegevens vertaald kunnen worden naar marketing-mix beslissingen. Daamaast is het
mogelijk de gegevens die zijn verkregen met de scenariobenadering weer te geven in
een stroomschema. Uitgaande van de boomstructuur waarin de gegevens worden
gepresenteerd kunnen bepaalde takken worden geaggregeerd of samengevoegd. Aldus
kan op een heel praktiscbe manier een aantal marketingvragen worden beantwoord,
zoals ‘Geefde beslissingshi~rarchie en/of hoomstructuur van die respondenten die bun
bypotheek via een bepaald distributiekanaal bebben betrokken’. Met adequate software
kan flexibel met de relatief complexe gegevens worden omgegaan en kunnen desge-
wenst ook simulaties worden uitgevoerd. Ook minder geavanceerde analyses zijn
mogelijk om een beeld te krijgen van de sterktes en zwaktes van een aanbieder van
goederenen diensten van en zijn concurrenten. Een voorheeld daarvan wordt in de vol-
gende paragraaf gegeven.

4.4 Images van financii~le instellingen

Een van de uitgangspunten van de scenariobenadering is om de vragen zoveel mogelijk
toe te spitsen op voor de respondent berkenbare of relevante situaties. Dit houdt bij-
voorbeeld in, als bet gaat om het meten van images, dat niet zoals gebruikelijk per
instelling wordt gevraagd of cen uitspraak wel of niet (meer of minder) van toepassing
is. Eerst wordt nagegaan hoe -de verscbillende instellingen door de respondent worden
ingedeeld in termen van bekendbeid, ervaring en aanvaardbaarbeid. Per instelling
wordt nagegaan, na vaststelling van de spontane en geholpen bekendheid (en bekend-
beid als hypotheekverstrekker), welke instellingen acceptabel zijn, bij welke instellin-
gen of over welke instellingen men iets te weten is gekom7en, respectievelijk bij welke
instellingen nien beeft geinformeerd naar de hypotbeekmogelijkheden en tenslotte bij
welke instelling men de bypotheek beeft afgesloten.
Door deze benadering wordt bijvoorbeeld bewerkstelligd dat instellingen, waarover
men geen gefundeerd oordeel heeft niet worden beoordeeld, respectievelijk, dat image-
uitspraken expliciet worden gericbt op aanvaardbare en niet-aanvaardbare instellingen.
Vooral is van belang dat door de selecties op basis van de beslissingsfasen, financi~le
instellingen kunnen worden ingedeeld in, voor de respondent, zinvolle groepen (dit wil
zeggen: homogeen met betrekking tot de image-uitspraken die bij een bepaalde inde-
ling passen).

Er kan dus gericht worden gevraagd naar redenen (image-uitspraken) om een instelling
als zodanig of als hypotheekverstrekker af te wijzen of te accepteren. Bovendien kan
per instelling een onderscheid worden gemaakt tussen instellingsspecifieke en produkt-
specifieke redenen voor afwijzing of acceptatie. Aldus wordt bet nadeel van de gangba-
re manier van imageonderzoek, namelijk de onduidelijkheid van de betekenis die een
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Figuur3. Resultaten correspondentieanalyse op de redenen waarom men klant zou willen zijn bi]
een instelling.

uitspraak (‘image-statement’) voor bet beslissingsgedrag van de consument heeft,
ondervangen. Door image-uitspraken te relateren aan afwijzing of acceptatie van instel-
lingen kan de relatie tussen image-uitspraken en beslissingsgedrag wel worden gelegd.

Voor de verschillende fasen van bet hypotheekbeslissingsproces kunnen de images of
redenen voor acceptatie of afwijzing van hypotheekinstellingen en/of hypotbeekmoge-
lijkheden worden vergeleken. In figuur 3 is bij wijze van i~1ustratie weergegeven waar-
voor men bepaalde bypotbeekverstrekkers acceptabel vindt en in boeverre er versehil-
len zijn tussen aanbieders voor wat betreft de genoemde redenen. Daartoe is gebruik
gemaakt van correspondentieanalyse (zie bijvoorbeeld Greenacre 1984).

Op grond van figuur 3 kan worden geconcludeerd dat degenen die eventueci bij de
Rabobank klant zouden wiflen zijn, dit vooral zeggen omdat deze bank ‘dichthij’ is en
men er ‘zo goed mogelijk wordt gebolpen’, maar ook omdat ze er ‘aandacbt hebben
voor je als klant’ en omdat ‘bet personeel er vriendelijk is’. Voor de groep spaarban-
ken, de NMB en de hypotheekbanken geldt dat, ook al is men er niet negatief over, er
eigenlijk weinig meer over te zeggen valt, dan dat men er ‘niets slecbts over kan zeg-
gen’ of ‘geen bijzondere redenen’ heeft om positief te zijn; kortom het beeld van de
‘grijze muis’. De Postbank blijkt te worden gezien als een instelling waar men je ‘niet
zal tracbten te benadelen’, als ‘snel en efficient’ en als ‘niet dutir’. De verzekerings-
maatscbappijen, tot slot, worden gemiddeld genomen iets vaker als ‘deskundig’ gezien.
In deze contekst beeft deze uitspraak vooral betrekking op de kwaliteit als verzekeraar
en niet zozeer op de kwaliteit als aanbieder van bypotbeken. Uitspraken als ‘ken deze
instelling uit verhalen van anderen’, ‘goed hekend’, ‘betrouwbaar’ et cetera. blijken
niet te discrimineren tussen de betrokken categorie~n van instellingen.
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5. TOT SLOT

In bet voorgaande is op beknopte wijze de scenariomethode geschetst als een manier
om met bebulp van computergestutirde vragenlijst complex beslissingsgedrag te onder-
zoeken. Gebmik maken van de scenariomethode vereist dat bet mogelijke gedragsre-
pertoire vooraf goed in kaart wordt gebracbt teneinde een stroomschema te kunnen
maken op basis waarvan de mogelijke routings binnen de computergestutirde vragen-
lijst kunnen worden bepaald. De kwaliteit van bet stroomschema, in feite de neerslag
van de tbeorie acbter bet te bestuderen beslissingsgedrag, is bepalend voor waarde en
toepasbaarbeid van dit type marktonderzoek voor bet marketingbeleid. In geval van
bypotbeekbeslissingen bleek de kern van bet stroomscbema te worden bepaald door en
beslissingshierarchie. Voor andere typen consumentenbeslissingen zal echter opnieuw
een dergelijk stroomscbema moeten worden gemaakt. Voor een aantal produkten is dit
inmiddels gebeurd. Voor bijvoorbeeld sparen blijkt bet accent te moeten worden gelegd
op het inventariseren van veel versehillende situatieve factoren. Kortom, hoewel de
scenariobenadering een sterk toepassingsgericbt karakter beeft, niets is zo praktisch is
als een goede tbeorie inzake bet te onderzoeken gedrag.

NOTEN
I. Oak bij p~e1onderzoek zal gelden dat voor het keuzeproces belangrijke gedragingen, gebeurtenissen of
situaties kunnen zijn opgetreden tussen verschillendemeetpunten, waardoor oakbij panelonderzoek retro-
spectiefgeiichte vragen noodzakelijk blijven. - =
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8. Definiiiring van het kwaliteitsbegrip ten
behoeve van het marktonderzoek

P. SEVERENS

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een methode beschreven waannee complexe begrippen als ‘de kwaliteit van
de dienstverlening’, en de intersubjectieve verschillen in de beleving ervan, in kaart gebracht
kunnen worden. Deze methode, die we ARIADNE hebben genoemd, is oorspronkelijk ontwik-
keld als een beslissingsondersteunend instrument. Met de methode moest bet mogelijk zijn om
helderheid te verschaffen in de discussies overhet kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg; door
ter plaatse, in de discussie zeif, de beelden te analyseren van het kwaliteitsbegrip van de verschil-
lende betrokkenen. ARIADNE is echter ook geschikt om de beleving van consumenten in beeld
te brengen ten aanzien van complexebegrippen.

1. INLEIDING

Begrippen als ‘de kwaliteit van de dienstverlening’, het imago, ‘de redactieformule’,
‘klantvriendelijkheid’ vormen de basis voor een groot gedeelte van het marktonder-
zoek. Wat deze begrippen met elkaar gemeen hebben is dat ze theoretische constructen
zijn waar alleen globale grenzen van zijn gedefinieerd. Het exacte domein en de
reikwijdte ervan zijn nog onbekend. Deze complexe begrippen behoeven dan ook
een nadere operationalisering voordat ze ineen onderzoek gehanteerd kunnen worden.
De begrippen waar we bier op doelen zijn allereerst samengesteld. Ze bestaan uit een
groot aantal concretere zaken die alleenbinnen een theoretisch kader ondereen noemer
zijn te brengen. Zo bestaat bijvoorbeeld de kwaliteit van dienstverlening uit vele
domeinen (bijvoorbeeld: informatievoorziening, bejegening, bereikbaarheid etc.) die in
een ingewikkelde verhouding tot elkaar staan en tot overrnaat van ramp elkaar beYn-
vloeden. We noemen theoretische constructen als image, kwaliteit e.d. dan ook wel
complexe begrippen.
Wat deze complexe begrippen ook met elkaar gemeen hebben is dat ze in principe
oneindig zijn qua inhoud. Ze breiden zich continu uit naar nieuwe terreinen. Wat
betreft milieuvriendelijkheid moet een auto tegenwoordig niet alleen zuinig zijn maar
mag hij ook geenschadelijke verbrandingsresten meerproduceren. Aan bet begrip wor-
den zo steeds nieuwe domeinen toegevoegd. Discussies over een complex begrip als
kwaliteit gaan dan ook minder vaak in de diepte dan in de breedte. Er kunnen ook
domeinen verdwijnen. Een portier hoort bij de huidige warenhuizen niet meer tot het
domein van de bejegening van kianten.
Het laatste belangrijke kenmerk van een complex begrip, is dat het zeer subjectief is.
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Voor ieder individu, of iedere ieder bedrijf of instelling heeft het weer een andere
inhoud en behoren andere zaken tot het domein.

2. KAN MEN VOLSTAANMET KWALITATIEF VOORONDER-
ZOEK?

Voordat we complexe begrippen gaan meten moeten we ons van dit alles eerst reken-
schap geven. Het te meten begrip moet cerst zorgvuldig in kaart gebracht worden.
Anders vergeten we essenti~le onderdelen, vragen overbodige zaken of we vragen de
verkeerde zaken aan de verkeerde populatie.
Tot zover wordt hier weinig nicuws verteld. Elk gerespecteerd onderzoeksbureau zal
een kwalitatieve voorfase in het onderzoek inbouwen om het te complexe begrip te
exploreren. Het begrip wordt daarin teruggebracht tot de concrete samenstellende
delen. Het begrip imago brengen we bijvoorbeeld terug tot de perceptie van de lever-
sneiheid, de nauwkeurigheid van werken, de procescontrole e.d. Ret imago van ecn
gezondheidszorginstelling bestaat weer uit; de bejegening van de pati~nten, het ver-
strekken van informatie, de telefonische bereikbaarheid e.d.

Een kwalitatieve voorfase heeft daarom een duidelijke meerwaarde. Toch heeft ze, als
het daarbij blijft, ook enige nadelen. Ret belangrijkste nadeel is dat bet begrip alleen
semantisch, als losstaande onderdelen wordt omschreven. De onderliggende relaties
tussen de samenstellende delen van het begrip komen onvoldoende aan bod. Daardoor
wordt er geen helder kader gemaakt van waaruit statements gegenercerd kunnen wor-
den. Bij kwaliteitsonderzoek is inzicht in de afhankelijkheden zeer belangrijk. Ret heeft
bijvoorbeeld geen zin om de veiligheid van een trein of busstation te verbeteren als de
trein of de bus zeifnog steeds onveilig is of lijkt.
Hoewel de vraag naar de afhankelijkheden ook nadat een kwantitatieve vragenlijst is
uitgczet beantwoord kan worden (bijvoorbeeld door een factoranalyse uit te voeren op
de score patronen) is het toch zinvol om dit vooraf te bepalen. Afhankelijke statements
vormen samen specifieke domeinen. Als deze domeinen bekend zijn kan daar rekening
mee gehouden worden bij de constructie van een item-schaal.
Wat hiermee samenhangt is het inzicht in de grootte van het domein dat de statements
beschrijven, ofwel het abstractieniveau. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat dit de
waardering van die statements sterk beinvloedt. Abstractere statements, die een groot
gebied omschrijven krijgen over het algemeen veel hogere belangscores dan meerdere
concretere statements over hetzelfde thema. Te abstracte statements moeten daarom
opgesplitst worden in meerdere concrete statements. Meettechnisch is een lijst van sta-
tements van hetzelfde abstractieniveau bet meest ideaal. We moeten daarom controle-
ren of er stateThents zijn die de inhoud van enige andere (dus minder abstracte) state-
ments al volledig dekken.

Een andere goede reden om meer dan alleen puur kwalitatief vooronderzoek te verrich-
ten is bet verkrijgen van inzicht in de cognitieve structuren die respondenten hanteren
om bet complexe begrip inhoud te geven. Daardoor kunnen we ook inzicht krijgen in
de domeinen die in de toekomst toegevoegd zouden kunnen worden aan bet begrip.
Deze potentidle domeinen zouden als test kunnen worden meegenomen in cen vragen-
lijst. -
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Tenslotte kan het belangrijk zijn om vooraf al een globaal inzicht te hebben in de sub-
jectieve verschillen (per categorie kiant, betrokkene etc.).

Om op deze vragen een antwoord te krijgen kunnen we een methodiek hanteren die na
een kwalitatieve inventarisatie, de geinventariseerde gegevens kwantitatief verder struc-
tureert.

3. HET INVENTARISEREN VANCOMPLEXE BEGRIPPEN

Een methode die complexe begrippen in kaartbrengt moet aan een aantal voorwaarden
voldoen.

— Ze moet een zeer groot aantal uitsprakenkunnen hanteren. Kwalitatieve sessies leve-
ren immers een groot aantal uitspraken op. 60 tot 100 uitspraken is een aantal dat
snel wordt gehaald. Om de methode zo zuiver mogelijk te houden moeten al deze uit-
spraken zoveel mogelijk worden meegenomen, zonder in te grijpen in de vorm. Ook
uitspraken die niet heel concreet zijn, of uitspraken over zaken die de respondenten
moeilijk kunnen verwoorden.
De respondenttaak moet hieraan aangepast worden. Ze moet eenvoudig gemaakt
worden zonder dat we te veel relevante informatie verliezen.

— De methode moet latente indelingscriteria (cognitieve structuren) opleveren die de
respondenten gebruiken om de samenstellende delen van het begrip te ordenen.

— Ze moet kunnen aangeven in hoeverre respondenten overeenstemmen in hun oordeel
en in hoeverre ze individueel de nadruk leggen op specifieke indelingscriteria. Dan
ontstaat de mogelijkheid om groepen van respondenten te identificeren met verschil-
lende visies op het complexe begrip.

De methode wordt erg handig om in te zetten als ook nog aan de volgende voorwaar-
den wordt voldaan.

— De respondenttaak moet eenvoudig genoeg zijn, zodat deze zonder continue hulp uit-
gevoerd kan worden. Ret is dan mogelijk om de methode in te zetten aansluitend op
een kwalitatieve sessie, met dezelfde deelnemers.

— De invoer van gegevens en de analyse moet zo voorgestructureerd zijn dat binnen
zeer korte tijd resultaten kunnen worden getoond. Het is dan mogelijk om de metho-
diek in een managementsessie met de opdrachtgever toe te passen. Het beeld dat het
management heeft van bijvoorbeeld het imago, kan dan ter plekke vergeleken wor-
den met het beeld van de consument.
Bij beleidsonderzoeken kunnen de beelden van de verschillende actoren (inclusief de
opdrachtgever) worden vergeleken.

Er bestaat een aantal methodieken dat gedeeltelijk aan de bovenstaande voorwaarden
voldoet. De Research International techniek Natural Grouping (zie Knylen en Verhal-
len, 1989) kan veel uitspraken aan en structureert deze op een unieke en zeer adequate

137



wijze. Dc methodiek is dan ook zeer goed in te zetten om complexe begrippen in kaart
te brengen. Een nadeel is dat de methode een intensieve respondenttaak hanteert waar-
door ze tijdrovend is. Ret is niet mogelijk om binnen een dag zowel gegevens te verza-
melen als te rapporteren. Verder is de methode niet zover geautomatiseerd dat ze auto-
matisch groepen met overeenkorustige indelingscriteria identificeert en rapporteert.
Er zijn ook nogal wat niet-kwantitatieve methodieken om uitspraken te ordenen. E~n
van die methodieken, Meta Plan, wordt veel ingezet in het organisatie-advies werk. Ret
nadeel hiervan is dat er moeilijk groepen van respondenten mee geidentificeerd kunnen
worden, omdat er geen informatie op individueel niveau wordt verzameld. Gok worden
geen ‘harde’ gegevens verzameld over de afhankelijkheden tussen de uitspraken. Lad-
dering (zie o.a: Reynolds en Craddock, 1984) kent het eerste nadeel niet, het tweede
wel. Daarentegcn is het voordeel van laddering weer dat het in kaart te brengen begrip
meer in de diepte wordt uitgewerkt dan bij andere methodieken. Aan de concrete uit-
spraken worden al in de respondenttaak achterliggende normen en waarden gekoppeld.
Bij Natural Grouping kan dit laatste meestal pas achteraf door interpretatie van de
gegevens door de onderzoeker gebeuren.

De hierboven genoemde methoden hebben allemaal hun sterke en hun zwakke kanten
als we ze willen gebruiken voor het doel wat we eerder beschreven hebben. ARIADNE
combineert de sterke aspecten van die methoden. Ret is eerr krachtige techniek die een
complex begrip als de kwaliteit van dienstverlening zeer uitgebreid kan inventariseren,
en die een goed inzicht geeft in de beelden van de verschillende betrokkenen of consu-
menten. De techniek is daarom uitermate geschikt om in te zetten bij het vooronder-
zoek van een SMART (zie Sikkel, 1992) traject t.b.v. de verbetering van de kwaliteit
van dienstverlening.

4. ARIADNE: EEN METHODEOM COMPLEXE BEGRIPPEN
IN KAART TE BRENGEN

ARIADNE bouwt voort op a] eerder ontwikkelde methodenom vergaderingen met ver-
schillende partijen met sterk afwijkende meningen op ~n lijn te krijgen door samen te
zoeken naar een denkkadcr dat door alle groepen gedeeld wordt. Deze methoden wer-
den in meer of minder gestructureerde vorm, en met meer of minder hulp van statisti-
sche procedures, al gebruikt in het organisalieadvieswerk. T.b.v. de discussies over de
kwaliteit van de gezondheidszorg is een standaardprocedure ontwikkeld, die uiteinde-
lijk geleid heeft tot een breder inzetbare methodiek met de naam ARIADNE. Een ande-
re methodiek, met de naam Concept Mapping (zie Trochim, 1989), heeft hiervoor oor-
spronkelijk model gestaan. De methodiek is echter zodanigyeranderd en uitgebreid dat
ze cen nieuwe naam verdiende.

De wijze van gegevensverwerking die ARIADNE hanteert is gebaseerd op een traditie
binnen de psychologie die Q-sort wordt genoemd. Deze na~m moet tii~it verward wor-
den met een aan ARIADNE v~rwaiite tei~hniek, maar dan zonder statistische procedu-
res, die binnen het organisatie-advieswerk we] gebruikt wordt. Ze draagt, geheel vol-
gens de traditie binnen het organisatie-advies werk, om grootse namen te geven aan
eenvoudige zaken, ook de naam Q-sort.
De methode Q-sort is aanzienlijk veelomvattender. Ze omvat een hele manier van den-
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ken. De methode is ook controversieel. Ze kijkt anders naar de empirie dan de gangba-
re methoden.
Bij de traditionele verwerking van itemschalen gaat het niet om het individu maar om
groepskenmerken. Bij samenhang tussen items gaat bet niet om samenhang binnen de
antwoordpatronen van de individuen, maar om samenhang binnen de antwoordpatro-
nen van een groep individuen.
Q-sort draait de zaak om en kijkt alleen naar de samenhang binnen ~n individu. Dit
lijkt vreemd, samenhang heeft in de statistiek nu eenmaal altijd te maken met een aan-
tal waamemingen N, waarbij de waargenomen eenheden meestal individuen zijn.
Wordt naar 6~n individu gekeken dan is de N 1, naar drie dan is de N 3 etc. Gaan we
kijken naar de samenhang tussen items binnen ~n individu dan blijft de N dus ~n en
valt er, tenminste vanuit de bekende traditie, niets te vergelijken.
Binnen de Q-sort traditie wordt de N echter gedefinieerd als het aantal malen dat een
persoon op een groep items geantwoord heeft. De Q-sort wordt, om dit enigszins
vreemd aandoende omdraaien van de ‘werkelijkheid’ nooit echt serieus genomen bin-
nen de main-stream van de sociaal-wetenschappelijk methoden en technieken.
Pas de laatste vijftien jaar is deze wijze van denken weer in opkomst. De literatuur in
de psychologie heeft er ondertussen weer een groot aantal publikaties aan gewijd (zie
o.a. Heiser, 1990).

5. ARIADNE: DEWERKWIJZE

ARIADNE iseen gefaseerde methodiek die globaal bestaat uit vier fasen.

In de eerste fase worden de deelnemers aan de bijeenkorust geselecteerd. Hierworden
vragen opgeworpen over de aard van de deelnemers en de ideale samenstelling en
grootte van de groep. Bij een bijeenkomstover bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg in
de gezondheidszorg gaat bet om een breed begrip waar veel partijen mee te maken heb-
ben. De belangrijkste van deze partijen worden dan ook uitgenodigd; de inspectie,
managers van instellingen, hulpverleners, verzekeraars en cli~nten. Bij een bijeenkomst
over bijvoorbeeld produktkwaliteit is de selectie minder ingewikkeld en kan worden
volstaan met een goede steekproef van consumenten.
Gok wordt een focus vastgesteld. De focus kan gesteld worden in de vorm van een zin
die de deelnemers moeten afmaken: ‘een voorwaarde voor een kwalitatief goede zorg
is....’ of ‘het terrein waarop onze onderneming zich beweegt is

In de tweede fase wordt een semantische, globale omschrijving van bet begrip ge-
maakt door het in een kwalitatieve sessie uiteen te rafelen in samenstellende bestandde-
len.
Een brainstorm achtige sessie is hierbij de aangewezen methode. Hier wordt een asso-
ciatief proces in gang gezet. De deelnemers kunnen, zoveel mogelijk vrij associerend,
uitspraken doen over de focus van de bijeenkomst. Ze biengen elkaar op idee~n over
wat allemaal tot het domein van het in kaart te brengen begrip behoort. Hoe beter dit
proces loop hoe meer potenti~1e domeinen van het begrip inbeeld komen.

Terugkomend op het voorbeeld bij fase 1, wordt aan de deelnemers gevraagd om kwa-
Iiteitscriteria te genereren. Ze moeten concrete punten noemen die zij van belang ach-
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ten voor de kwaliteit van de zorg. Het kan gaan over zaken als: de verstrekking van
duidelijke informatie aan de cli~nten, het onderhouden van goede contacten met de
huisarts en de bereikbaarheid van de hulpverleners. Deze fase hoeft ecbter niet beperkt
te blijven tot een brainstorm alleen. Allerlei kwalitatieve technieken kunnen vooraf en
tijdens de brainstorm worden ingezet om de deelnemers aan de discussie zich in te
laten leven in bet thema.

Het is van belang dat iedere deelnemer die criteria noemt die hij of zij belangrijk vindt
vanuit zijn of haar achtergrond. Als hulpmiddel bij bet verzinnen van criteria wordt
steeds verwezen naar de focus.

Dc uitspraken worden meteen in de computer ingevoerd, zodat na afloop van de brain-
storm de verzamelde criteria op kaartjes gezet kunnen worden. Dit is het tevens bet
moment dat de deelnemers even op adem kunnen komen.

De brainstorm kan ook vervangen worden door een kwalitatieve interviewrondc. Het
spontane en associ~rende karakter van de brainstorm gaat dan ecbter verloren. Dc winst
is dat de onderzocker meer controle heeft overde uitspraken die in de latere fases wor-
den ingcbracht.

In de derde fase wordt in individuele interviews gevraagd alle uitspraken te waarderen
op bijvoorbeeld een schaal van 1 tot 5, onafhankelijk van alle andere deelnemers. Het
gaat bier niet om belangrijkheid maarom de vraag of een uitspraak we] of niet tot bet
domein van bet te inventariseren begrip behoort. Eventueel kan deze vraagstelling, al
naar gelang de bedoeling van bet onderzoek worden aangepast om icts anders (bijvoor-
becid bet belang) te meten.
Daama wordt gevraagd om de criteria in betekenisvolle groepen in te delen. Dit is bet
meest essentWle onderdeel van de derde fase. Elke respondent kan zijn of haar eigen
clustering van uitspraken maken en benoemen. Zo kan iemand uitspraken als ‘de
patient behoort vriendelijk bejegend te worden’ en ‘de patii~nt moet uitleg krijgen over
de bebandeling die bem te wacbten staat’ indelen in een groep met de naam ‘patWnt-
vriendelijkheid’, een ander kan beide uitspraken indelen in twee andere groepen met
verscbillende namen zoals ‘bejegening’ en ‘informatievoorziening’. De resultaten van
fase 3 worden geregistreerd en in de computer ingevoerd.

In de vierdefase worden de resultaten van de individuele interviews zodanig bewerkt
dat:
— Er imaginaire afstanden tussen de uitspraken berekend kunnen worden.
— De imaginaire afstanden tussen de uitspraken teruggebracht kunnen worden tot een
zo klein mogelijk aantal dimensies (latente variabelen).

— Per respondent scores gegenereerd worden die aangeven in boeverre ze indelen op
basis van welke dimensies.

— Er groepen gevormd worden van respondenten met dezelfde indelingscriteria.

ARIADNE hanteert een combinatie van statistische tecbnieken; Multi Dimensional
Scaling (MDS) en Clusteranalyse. Hieronder wordt systernatisch uitge]egd hoe deze
worden toegepast in de verscbillende fasen. Daarna wordt ingegaan op de interpretatie
van de resultaten van de technieken.
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Nadatde deelnemers de items geclusterd bebben, worden de individuele clusters in bet
programma ingevoerd.
Per deelnemer maakt het programma nu een individuele matrix aan van gelijkenissen
tussen de items. Een nul betekentdat de beide items geen en een66n dat de beide items
wel gelijkenis vertonen. De diagonaalwaarden van de matrix zijn daarom altijd ~6n.
Eventueel kan de mate waarin respondenten vinden dat de uitspraken tot het domein
van bet in kaart te brengen begrip behoren, meegenomen worden. Hierdoor ontstaat er
geen individuele matrix van nullen en enen maar een van afstanden op interval niveau.

De volgende taak die het programma moet uitvoeren is bet aggregeren van alle indivi-
duele matrices van afstanden tussen de items.

In de eenvoudigste analyse van ARIADNE wordt de geaggregeerde matrix gemaakt
door alle individuele matrices op te tellen. Deze matrix, en daarmee de geaggregeerde
afstanden (simolarities: hoe groter het getal, hoe kleiner de afstand), worden door bet
programma gebruikt als input van eennon-metrisehe Multi-Dimensional Scaling proce-
dure. MDS is een techniek om de afstanden (of in dit geval gelijkenissen) tussen items
of andere entiteiten om te zetten in cot~rdinaten in een meerdimensionaal vlak. Non-
metrisch betekent bier dat erniet gewerkt wordt met de werkelijke (absolute) afstanden
maarmet de relatieve. Vanbelang is niet boe groot de afstand tussen twee items werke-
Iijk is maarof deze afstand groter is dan die tussen twee andere items.

In de meest geavanceerde analyse (INDSCAL) wordt de geaggregeerde matrix niet
aangemaakt door een eenvoudige optelling van de individuele matrices. Eerst worden
de individuele afstanden tussen de uitspraken met elkaar vergeleken op overeenkom-
sten. Zo kunnen groepen worden gemaakt met binnen de groepen overeenkomstige, en
tussen de groepen verscbillende beelden van bet inkaart te brengen complexe begrip.

Na de aggregatie van de individuele matrices kunnen (Ian zoveel meerdimensionale
vlakken met co&dinaten van uitspraken worden berekend als er groepen zijn. Er kun-
nen dus meerdere beelden van betzelfde complexe begrip ontstaan, afhankelijk van
hoeveel groepen er worden gevormd.

De beelden zijn te beschouwen als een optelling van evenzovele Q-sorts (zie boven) als
er respondenten in een groep zijn. De dimensies die in een MDS gevormd worden,
kunnen gezien worden als de onderliggende ordeningsprincipes die alle beoordelaars
gebruiken om de items te groeperen. Deze ordeningsprincipes kunnen sterk afwijken
van het principe dat de beoordelaars zelf denken toe te passen.
De dimensies kunnen, net als de factoren bij een factoranalyse, benoemd worden aan
de band van de items die er op scoren.
De interpretatie wordt vergemakkelijkt doordat bet ARIIADNE programma de items,
binnen de twee door de MDS berekende dimensies, op bet scherm plot.

Het programma deelt de items op de landkaart vervolgens nog eens in groepen in door
op de co6rdinaten van de items een clusteranalyse uit te voeren. De gebruikte methode
is Ward’s. Dit blijkt de best interpreteerbare groepen op te leveren. Het aantal clusters
kan gevarieerd worden afhankelijk van de mate waarin dat gezien de inhoud van de
clusters, nog zinvol is.
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De clusters worden in de point-plot weergegeven door vierkanten of cirkels rond de
items van ~6ncluster.

Ook de clusters worden benoemd door de onderzoeker. Bij een inventarisatie zaken die
van belang zijn voor de relatie van chroniscbe pati~nten met de gezondbcidszorg wor-
den bijvoorbeeld de uitspraken die gaan over de relatie met de arts gegroepeerd onder
de noemer ‘arts-patient relatie’.

Vervolgens kan (afhankelijk van de vraagstelling in fase 3) per cluster worden aange-
geven in boeverre respondenten vinden dat dit cluster tot bet domein van bet in kaart Ic
brengen begrip behoort.

Het resultaat is een zo volledig mogelijk, grafiscb overzicht van bet in kaart te brengen
complexe begrip. In figuur I wordt een voorbeeld gegeven.

Er zijn twee duidelijk dimensies te onderscbeiden. De eerste loopt van links naar
recbts. We bebben deze genoemd ‘verdwalen in de GZ — de weg weten in de GZ’. De
tweede dimensie loopt van boven naar beneden. We bebbendeze genoemd ‘zelf kiezen
— samen met de arts een behandeling kiezen’.

Het aantal lijnen om de clusters geeft aan in hoeverre de deelnemers vinden of ze tot
bet in kaart te brengen domein beboren. Duidelijk is dat ‘verdwalen in de GZ’ niet tot
dat domein beboort.

Omdat we bij deze analyse INDSCAL gThariteerd bebb~n, is ervoor iedere deelnemer
aan de discussie een maat berekend die aangeeft in boeverre deze, bij bet indelen in
groepen rekening beeft gehouden met de dimensies in de geaggregeerde plot. De
gemiddelden van deze scores van de vier aan de discussie deelnemende organisaties
worden gegeven in tabel I.

organisaties verdwalen —
de weg weten

zelfkiezen —
met arts kiezen N

organisatie 1
organisatie 2
organisatie 3
organisatie 4

.7182

.8447

.6083

.7528

.5303

.2983
.7171
.5380

34
19
17
23

93

Tabel 1. Scores van de vier aan -de discussie deelnemende organisaties op twee dimensies
(INDSCAL).
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Duidelijk is dat de leden van organisatie 2 de uitspraken veel meer bebben ingedeeld
op de dimensie ‘verdwalen — de weg weten’ dan bijvoorbeeld de leden van organisatie
3; deze leden zijn dit station blijkbaar gepasseerd. Ze leggen meer de nadruk op de
dimensie ‘zelf kiezen — samen met de arts kiezen voor een behandeling’. Alle deelne-
mende organisaties vinden ecbter cluster 7 (wederzijds respect arts-patient) het belang-
rijkste.
De plots van de individuele organisaties lijken veel op elk aar, ondanks dat de organisa-
ties niet dezelfde nadruk leggen op beide dimensies.

6. DE VALIDITEIT EN DE BETROUWBAARHEID VANARIADNE

De metbode is in kwaliteitsdiscussies in de gezondbeidszorg uitgebreid getest. Meer-
malen zijn een groot aantal groepen ondervraagd over hetzelfde thema en zijn de gege-
vens vergeleken.
Daarbij bleken de uitkomsten bij steeds wisselende, maar wel qua functie vergelijkbare
groepen, ook als deze klein waren (vanaf N=10), zeer grote overeenkomsten te tonen
na interpretatie van de dimensies en domeinen. De dimensies kwamen altijd overeen,
de domeinen (clusters) konden binnen bepaalde grenzen wisselen. Meestal vielen 66n
of twee domeinen bij de ene groep niet en bij de andere wel samen. Blijkbaar kan er

t
Figuur 1. Pati~nten en de gezondheidszorg.

143



nog icts verbeterd worden aande stabiliteit van de clusteranalyse op de co~Srdinaten van
deMDS.

Waar de metbode gebruikt werd om vergaderingen te structureren reageerden de deel-
nemers vaak instemmend op de resultaten. De deelnemers herkenden zich in de uit-
komsten en vonden dat de verschillen tussen de aanwezige groepen opvallend belder
waren weergeven.

Dc methode is ondertussen ook enkele malen getest in bet marktonderzoek. Ten beboc-
ye van de validatie van de uitkomsten van de SMART tecbniek werden erkwaliteitsas-
pecten van kledingzaken mee gestructureerd. Voor een onderzoek van VROM werden
gepercipicerde mi]ieu-effecten gegenereerd en gestructureerd. De resultaten biervan
stemmen hoopvol en hebben geleid tot een, voor bet verdere verloop van bet onder-
zoek, zeer bruikbaar inzicbt in de gebanteerde begrippen. Wellicht kan ARIADNE in
de toekomst vaker bijdragen aan een bewust gebruik en cen heldere operationalisering
van theoretiscbe concepten in bet marktonderzoek.
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9. Het Nut van Foto-Realistische Pictoriiile
Stimuli in Conjuncte Analyse

M. VRIENS, G. LOOSSCHLLDER, E. ROSBERG~N EN D.R. WITTINK

SAMENVAThNG

In dit artikel beschouwen we de voordelen die foto-realistische pictori~1e stimuli kunnen hebben
in conjuncte analyse. Om deze mogelijkheden in perspectief te plaatsen bespreken we eerst de
beperkingen welke zich in de dataverzamelingsfase van een conjuncte analyse experiment voor
kunnen doen. Daama onderzoeken wewelke beperkingen ge~Iimineerd kunnen worden wanneer
gebruik wordt gemaakt van foto-realistische pictori~le stimuli, die met behulp van geavanceerde
computergestuurde ontwerp- en tekenprogramma’s gecre~erd kunnen worden. Vervolgens pre-
senteren we de resultaten van een empirische studie, waarin enkele van deze mogelijkheden wor-
den geillustreerd. Tot slot gaan we kort in op de implicaties van onze studie voor hetgebruik van
conjuncte analyse in de praktijk en stippen enkele aspecten aan die verder onderzocht dienen te
worden.

1. INLELDING

De conjuncte analyse heeft zich, sinds de introduktie in marketing door Green en Rao
(1971), mogen verheugen in een niet aflatende weterischappelijke en commerci~1e
belangstelling. De wetenschappelijke belangstelling heeft geresulteerd in een groot
aantal studies die zich gericht hebben op de ontwikkeling van de methodologische of
toepassingsgerichte mogelijkheden van de conjuncte analyse. De methodologisehe ont-
wikkelingen zijn onder andere besproken door Rao (1977), Green en Srinivasan (1978),
Louviere (1988), Green en Srinivasan (1990), Vriens en Wittink (1990) en de Bont,
Schoormans en Oppedijk van Veen (1993). De toepassingsgerichte ontwikkelingen zijn
besproken door Vriens (1 992a, 1994) en Stokmans (1993). AIs gevoig van bovenge-
noemde ontwikkelingen en het op de markt komen van een aantal gebruikersvriendelij-
ke softwarepakketten, waarmee een conjuncte analyse siudie betrekkelijk gemakkelijk
opgezet en uitgevoerd kan worden, is ook de commerci~1e belangstelling de laatste
jaren sterk toegenomen (Wittink en Cattin, 1989; Wittink, Vriens en Burhenne, 1993).
Hoewel de conjuncte analyse veel perspectieven heeft te bieden voor het oplossen van
marketing problemen (cf. Vriens, 1994), kent de benadering nog steeds een aantal
beperkingen. Deze beperkingen kunnen zich zowel voordoen in de dataverzamelingsfa-
se als in de data-analyse fase. Doordat echter, ons insziens, de ontwilckelingen op het
gebied van de data-analyse sneller zijn gegaan dan de ontwikkelingen op het gebied
van de dataverzameling manifesteren de belangrijkste beperkingen zich vooral in de
dataverzamelingsfase van een conjuncte analyse studie. In dit artikel laten we zien op
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welke wijze pictori~le stimuli van nut kunnen zijn bij het elimineren van sommige van
de beperkingen die zich in de dataverzamelingsfase kunnen manifesteren. We geven
tevens aan wanrom deze beperkingen alleen ge~limineerd kunnen worden indien
gebruik wordt gemaakt van foto-realistische pictorWle stimuli, die verkregen kunnen
worden door gebruik te maken van gecomputeriseerde ontwerp- en tekentechnicken.
Om deze mogelijkheden in perspectief te plaatsen presenteren we, in paragraaf 2, eerst
een inventarisatie van de beperkingen waar in de dataverzamelingsfase van een con-
juncte analyse studie rekening mee gehouden dient te worden. In paragraaf 3 analyse-
ren wevervolgens de mogelijkheden die de hiervoorgenoemde fotorealistische pictori~-
le stimuli kunnen bieden in de dataverzamelingsfase van een conjuncte studie. Een
aantal van deze mogelijkheden zal daama in de bespreking van een empirisch onder-
zoek, naar de preferenties voor carstereos, geTliustreerd worden in paragraaf4. Tot slot
zal in paragraaf5 eenkorte conclusie en discussie volgen.

2. BEPERKINGEN INDEDATAVERZAMELINGSFASE

In een conjuncte analyse studie kunnen we een onderscheid maken tussen een dataver-
zamelingsfase en een data analysefaset. In zowel de dataverzamelingsfase als de data-
analyse fase kunnen we een aantal stappen of keuzemomenten onderscheiden. Dc ver-
schillende stappen en keuzemomenten die in de dataverzamelingsfase gemaakt worden
staan in Schema I afgebeeld. In elke stap dienen we een keuze te maken die gevolgen
kan hebben voor de volgende stappen in de dataverzamelingsfase en de data-analyse
fase2. Het beschouwen van deze gevolgen laat zien waar de beperkingen van de con-
juncte analyse liggen.

Schema 1. Stappeii en keuzemomenten in de dataverzamelingsfase.

I. Selectie en definitie van de relevante attributen

2. Bepalen van de relevante niveaus binnen attributen

3. Nadenken over het preferentie model

4. Keuze van de dataverzamelingsmethode
(i.c. (l)full profile methode, (2) tradeoffmatrix methode, (3) methode van paarsgewijze
vergelijkingen en (4) ACA-procedure).

5. De keuze van de afhankelijke variabele
(i.c. rangorde, rating, magnitudeestimation)

6. Het construeren van de set vanstimuli (i.e. de keuze vaneen fractioneci faddiiecl design).

7. De keuze van een stimulus presentatie methode
(i.c. verbale profielen, paragraph descriptions, pictori~1e presentaties en feitelijke pro-
dukten).

8. De keuze van de dataverzamelingsprocedure
(i.c. mondeling interview, schriftelijk telefonisch etc.)
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Zo neemt bijvoorbeeld, bij een toenemend aantal attributen, en bijbehorende niveaus
zowel het aantal als de complexiteit van de, door de respondent, te evalueren altematie-
yen toe. Met betrekking tot het aantal wordt in het algerneen aanbevolen respondenten
niet meer dan plusminus 30 stimuli te laten beoordelen. De toegenomen vermoeidheid
en afgenomen motivatie van de respondenten kunnen bij het negeren van dergelijke
grenzen (lees: beperkingen) de resultaten nadelig beinvioeden. Doordat echter ook de
informatieverwerkende capaciteit van respondenten beperkt is, dient daamaast rekening
te worden gehouden met de complexiteit van de stimuli. De complexiteit vande aange-
boden stimuli hangt af van bet aantal attributen en niveaus, en van de gehanteerde data-
verzamelingsmethode. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de full profile methode
worden stimuli die gedefinieerd zijn op meer dan zes attributen erg moeilijk te beoor-
delen. Green en Srinivasan (1990) bevelen, om deze reden, aan om de full profile
methode niet te gebruiken waimeer er inhet onderzoek meerdan zes attributen een rol
spelen. Bij meer dan zes attributen maar minder dan 10 attributen bevelen Green en
Srinivasan, onder andere, de tradeoff procedure aan en in geval we te maken hebben
met 10 of meer attributen wordt de ACA-procedure aangeraden (zie Johnson, 1987; en
Vriens en Wilms, 1991)3. Dit betekent dat bij een toenemend aantal attributen de keu-
zemogelijkheden van de dataverzamelingsmethode beperkterworden.
De keuze van de dataverzamelingsmethode kan ook weer consequenties hebben voor
de verdere mogelijkheden in de studie. Op de eerste plaats heeft de keuze van de data-
verzamelingsmethode gevolgen voor de mogelijkheid oni interactie-effecten te identifi-
ceren. Wanneer bijvoorbeeld de tradeoffmatrix methode gekozen wordt, betekent dit
dat het identificeren van interactie-effecten onmogelijk wordt, hetgeen dus een beper-
king van de conjuncte analyse studie inhoudt4. Ook voor de ACA-procedure geldt dat
het opnemen van interactie-effecten moeilijker wordt. Doordat de keuze van bet aantal
attributen en bijbehorende niveaus gevolgen heeft voor de keuze van de dataverzame-
lingsmethode, heeft de keuze van het aantal attributen en bijbehorende niveaus dus
indirect ook invloed op de moge]ijkheid om interactie-effecten te identificeren. Op de
tweede plaats kan alleenbij deftdl profile methode gebruik worden gemaakt van proce-
dures die het schatten van het conjuncte model en bet segmenteren op basis van de
geschatte deel-utiliteiten simultaan uitvoeren (zie Vriens, Wedel en Wilms, 1992). Op
de derde plaats, heeft de keuze van de dataverzamelingsn-iethode consequenties voor de
wijze waarop de stimuli gepresenteerd kunnen worden. Wanneer gekozen wordt voor
de tradeoffmatrix procedure of de ACA-procedure voor het verzamelen van data bete-
kent dit dat het aanbieden van pictori~le stimuli niet meer tot de mogelijkheden
behoort.
De volgende stap heeft betrekking op de keuze van de afhankelijke variabele. Wanneer
we genoegen nemen met rangorde data betekent dit wederom dat alleen, gegeven ook
een geschikte dataverzamelingsmethode, het identificeren van crossover interactie-
effecten nog tot de mogelijkheden behoort. Bij gebruilc van rating scale data en magni-
tude estimation (zie Steenkamp en Wittink, 1993) zijn we, in principe, ook in staat om
noncrossover interactie-effecten te identificeren (zie Vriens en Wittink, 1993).
Nade keuze van de dataverzamelingsmethode dienen weeen verzameling van conjunc-
te stimuli te construeren die aan de respondenten voorgelegd gaat worden. Wanneer we
gebruik maken van de full profilemethode zal hierbij in veel gevallen de totale verza-
meling van mogelijke altematieven terug gebracht moeten worden tot een hanteerbaar
aantal, door middel van fractionele factori~le designs, omdat we de respondent immers
niet lastig willen vallen met meer dan plusminus 30 stimuli. Ook dit betekent dat in de
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meeste gevallen slechts een bcperkt aantal interactie-effecten onafhankelijk van de
hoofdeffecten g~chat kunnen worden.
Met betrekking tot de keuze van de stimuluspresentatie bestaan er eveneens cen aantal
mogelijkheden. Op grond van de literatuur kunnen we de volgende mogelijkheden
onderscheiden: (I) verbale representaties, (2) pictori6le representaties, (3) een combi-
natie van pictori~le en verbale representaties, en (4) feitelijke produkten. Binnen de
verbale representaties kunnen we vervolgens een onderscheid maken tussen key word
beschrijvingen en narratieve beschrijvingen (paragraph description). Bmnnen de picto-
ri~lc representaties kunnen we een onderscheid maken tussen een grove twee-dimensio-
nele representatie (een sketch of tekening) en een meer verfijnde twee-dimensioncle
representatie. In Schema 2 en Figuur I staan de verschillende mogelijkhedenmet voor-
beelden weergegeven.

Schema 2. Voorbeelden van verbaleprofielen.

Ook in deze fase manifesteren zich enkele beperkingen. Op de eerste plaats kunnen we
constateren dat het gebruik van verbale representaties tot gevolg heeft dat het meene-
men van een attribuut zoals product design of vormgeving nagenoeg onmogelijk wordt
(zie de Bont, 4992). De voorbeelden uit de literatuur laten echter zien dat ook bij
gebruik van pictori~le representaties het weergeven van het design van een produkt
moeilijk is (zie bijvoorbeeld Holbrook & Moore, 1981; Page en Rosenbaum, 1987; en
de Bont, 1992~. Gok hier kunnen we dus constateren dat de keuze van bet aantal attn-
buten indirect gevolgen kan hebben voor de mogelijkheid om een attnibuut zoals
vormgeving’ mee te nemen. Bij meer dan zes attributen wordt immers afgeraden om
de full profile methode te gebruiken. Op de tweede p]aats vormen de verbale stimuli
natuurlijk een tamelijk grove abstractie van de werkelijkheid. Hoewel pictori~le repre-
sentaties cen minder abstracte weergave van de werkelijkheid vormen dan verbale
representaties kunnen we constateren dat ook bier de voorbeelden die in de literatuur
gevonden kunnen worden nog veel te wensen overlaten wanneer bet gaat om de mate
waarin de conjuncte stimuli lijken op de werkelijke produkten (zie bijvoorbeeld Hol-
brook en Moore, 1981). Op dit moment levert alleen het gebruik van feitelijke produk-
ten een realistische representatie op (zie voor een voorbeeld hiervan Wedel, Vriens en
DeSarbo (1992). Het construeren van feitelijke produkten zal echter in de meeste
gevallen vanwege de te hoge kosten die aan een dergelijke aanpak verbonden zijn niet
mogelijk zijn. Het gebruik van pictori~le representaties kan ecbter nog andere voorde-

Key word beschrijving

Indash Cassette deck
spelers ii metDolby B

RDS Ia
Frekwenties AM& FM
Beveiliging Slede
Prijs f 999,—

Narratieve beschrijving

Met deze car stereo kunt u de radiozenders ont-
vangen die viade korte (FM) of middengolf (AM)
worden uitgezonden. Daamaast is de car stereo
voorzien van het RadioDataSystem (RDS).
Naast een radio is deze car stereo ook uitgerust
met een cassette deck voorzien van Dolby B.
Het beveiligingssysteem wordt gevormd door de
slede-uitvoering van deze carstereo.
De prijs van dcze car stereo bedraagt f 999,—
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Figuur I. Voorbeelden vanpictoriele representaties.

DIIW~IW~
o~a t3I1~J~ i~D F~

A 4~8W

Een voorbeeld van grove twee-dimensionelepictorii~le representatie.

len opleveren, mits de kwaliteit van deze representaties verbeterd kan worden. In de
volgende sectie worden enerzijds de mogelijke voordelen van pictori~le representaties
nader onderzocbt en anderzijds wordt bet nut van CAD-tecbnieken bier toegelicbt.

3. PICTORIELE REPRESENTATIES EN CAD-TECHNJEKEN

Uit een recent onderzoek naar bet commercieel gebruik van conjuncte analyse in Euro-
pa (Wittink, Vriens en Burbenne, 1993) bleek dat in 78% van de toepassingen verbale
bescbrijvingen gebruikt worden om conjuncte stimuli te representeren (waarvan 75%
door middel van key words en 3% door midde] van narratieve bescbrijvingen). In
slechts 9% van de gevallen bleek gebruik te worden gemaakt van pictori~le representa-
ties. In 7% van de gevallen werd een combinatie van pictorieel en verbaal gebruikt en
in 6% werd gebruik gemaakt van feitelijke produkten.
Hoewel bet gebruik van verbale key words (zie Schema 2) een gemakkelijke en goed-
kope manier is om de conjuncte stimuli te representeren kunnen pictori6le representa-

Een voorbeeldvan een meer verfijndepictori~’Ie representatie.
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ties om een aantal redenen tocb zodanig de voorkeur verdienen boven verbale represen-
taties dat de extra inspanningen die nodig zijn voor de implementatie van pictori~le sti-
muli gerecbtvaardigd worden. Een beschouwing van dergelijke redenen zal tevens dui-
delijk maken welke van de hiervoor besproken beperkingen mogelijkerwijs
ge~limineerd kunnen worden wanneerpictoriele representaties gebruikt worden.
Dc eerste situatie waarin bet gebruik van pictori~le representaties gerechtvaardigd kan
zijn is wanneer bet attribuut vormgeving of design een belangrijke rol kan spelen bij de
preferentie voor bet produkt. In de literatuur zijn slecbts een zeer beperkt aantal p0gm-
gen ondemomen om door middel van pictori~le representaties bet attribuut vormgeving
op te nemen in een conjuncte analyse studie. Holbrook en Moore (198D, bijvoorbeeld,
maakten gebruik van een combinatie van verbale bescbrijvingen en scbcmatische
scbetsen om hypotbetisebe sweaters te representeren. In de studie van Page en Rosen-
baum (1987}werd getracht om die ajtrib~iten die betrekking li~dden opde vormgeving
van groentesnijmachines te representeren door middel van scbematische tekeningen.
Dc Bont (1992), tenslotte, gebruikte voor bet eerst CAD-techniekenom de vormgeving
van bypothetische koffiezetapparaten te representeren. Daamaast gebruikt de Bont ook
verbale keywords om een aantal overige attributen te representeren.
Een tweede argument dat kan pleiten voor bet gebruik van pictoriele stimuli betreft bet
aantal attributen dat meegenomen kan worden in de conjuncte analyse studie. Green en
Srinivasan (1978), bijvoorbeeld, veronderstellen dat de respondent bij pictori~le stimuli
niet eerst een grote boeveelbeid informatie boeft te lezen en te visualiseren. Paivio
(1971) veronderstelt dat pictori&le stimuli holistiscb verwerkt worden terwijl verbale
stimuli eerder zouden leiden tot een sequentWle informatie verwerking. Indien de
respondent de stimuli sequentieel verwerkt kan de respondent deze sequentie ook kor-
ter maken wanneer de stimuli teveel attributen bevatten. Bij pictori~le stimuli mag ver-
wacbt worden dat deze kans kleiner is. Een consequentie van deze overwegingen is dat
ecn verbale bescbrijving en ecn pictori~le beschrijving van betzelfde produkt versebil-
lende betekenissen kan genereren (Paivio, 1978; Finn, 1985).
Het derde mogelijke voordeel van pictori~le representaties bangt nauw samen met de
twee hiervoor genoemde voordelen en betreft de toegenomen mate van realisme. Dc
Bont (1992) fonnuleert in dit verband bet concept ‘de mate van realisme’. Volgens de
Boat wordt de mate van realisme bepaald door twee factoren: (I) de boeveelbeid infor-
matie die de conjuncte stimulus bevat en (2) de wijze waarop de conjuncte stimuli
gerepresenteerd worden. De hoeveelbeid informatie wordt bijvoorbeeld bcpaald door
de hoeveelbeid attributen die meegenomen kunnen worden. Met betrekking tot factor 2
veronderstelt de Bont (1992) dat pictorii~le representaties leiden tot cen hogere mate
van realisme dan verbale representaties, omdat in pictori~le representaties (1) de vorm-
geving meegenomen kan worden, (2) meer attributen meegenomen kunnen worden en
(3) er per attribuut meerdetail verstrekt kan worden. Het aanbieden van realistiscbe sti-
muli heeft tot gevoig dat de evaluatie taak van de respondent meer lijkt op de handelin-
gen die de respondent in werkelijke koopsituaties verricbt, en als zodanig zal Iciden tot
resultaten die grotere predictieve validiteit bebben. Met andere woorden, als de consu-
ment in werkelijke koopsituaties kiest nit alternatieve produkten waarbij de keuze sterk
beinvloed wordt door pictori~le representaties (de feitelijke produkten of foto-afbeel-
dingen), dan is bet wenselijk om ook in een conjuncte analyse studie te werken met
pictori~le representaties (zie ook Wittink, 1994).
De biervoorgeanalyseerde voordelen kunnen ons insziens slechts gerealiseerd worden
wanneer de kwaliteit van de afbeeldingen zodanig is dat de respondent geconfronteerd
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wordt met een realistische representatie van de hypothetische produkten (i.c. profielen).
De ontwikkelingen op bet gebied van de computer-gestuurde ontwerp- en tekentecbnie-
ken (CAD-technieken, computer-aided designing, zie voor een bespreking van de
mogelijkbeden Loosschilder en Schoormans, 1993; en Loosscbilder, Vriens, Rosbergen
en Wittink (1993), zijn de laatste jaren van dien aard geweest dat aan de hiervoor gefor-
muleerde voorwaarde kan worden voldaan. Beschouw in dit verband de foto-realisti-
sche representatie in Figuur 2.

I I V ‘ I. ~t

— — — —-~‘~ Copyng t0.1ff UnIversity of Technology. Fa~utty of industrial Oes~qn En~n~q

Figuur 2.Een voorbeeld van eenfoto-realistischepictorie~le representatie.

We merken op dat er nauwelijks sprake is van empiriscbe onderbouwing van de
genoemde, op inhoudelijke gronden beargumenteerde, voordelen. In de empiriscbe illu-
stratie die we in sectie 4 presenteren laten we zien dat we met bebulp van de huidige
tecbnologie in staat zijn om foto-realistiscbe representaties van bypothetiscbe produk-
ten te construeren. In deze illustratie tonen we aan dat bet eerstgenoemde voordeel, bet
meenemen van een vormgevingsattribuut, inderdaad gerealiseerd kan worden. Tevens
laten we zien dat bet mogelijk is om meer dan 10 attributen in de conjuncte analyse te
betrekken. Hoewel een holistische informatie verwerking moeilijk aan te tonen is, kun-
nen we daar indirect, door bet bescbouwen van de invloed van interactie effecten, een
indicatie van krijgen. De vraag of foto-realistiscbe pictori~1e representaties op een meer
bolistiscbe wijze verwerkt worden dan verbale representaties zal in deze studie niet aan
de orde komen. Ook zal pas in een volgend onderzoek ingegaan worden op de vraag of
bet verboogde realisme leidt een verhoogde predictieve validiteit.
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4. EEN EMPIRISCHE ILLUSTRATIE

Gedurende de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van carstereos aanzienlijk toege-
nomen en verbeterd. Zo introduceerde Sony in 1984 CD indasb en in 1985 de CD wis-
selaar. Andere belangrijke introducties zijn bet Radio Data System (RDS door Blau-
punkt en Philips in 1990), bet afneembare front (door Pioneer in 1991) en de key card
(door Blaupunkt in 1992). In bet algemeen geldt dat de introducties na zes tot negen
maanden door de andere producentenwerden geimiteerd. De bovengenoemde introduc-
ties bebben zowel gevolgen gebad op produktgroep- als op merkniveau. Zo resulteer-
den de introducties niet alleen in een toename van bet aantal verkocbte car stereos,
maar ook in een stijgende gemiddelde prijs per verkochte car stereo. Door bun intro-
ducties stegen de marktaandelen van Sony en Pioneer. Voor Blaupunkt en Pbilips ver-
beterde bet marktaandeel daarentegen niet met de introductie van RDS, ondanks de
goede verkoopcijfers van RDS. Vanwege de pas zeer recente introductie en promotie
van de key card is op dit moment nog niet duidelijk hoe bet marktaandeel van Blau-
punkt zich als gevolg van deze introductie ontwikkelt.
Het is voor een producent van car stereos van belang in een vroeg stadium te weten
hoe succesvol een op stapel staande introductie of verbetering zal zijn. Immers, wan-
neer mocht blijken dat een bepaalde innovatie niet winstgevend zal zijn, kan bet dure
ontwikkelingsproces vroegtijdig worden afgebroken en kunnen grote verliezen worden
vermeden. Maar ook in bet geval dat er geen produkt-innovaties gepland zijn, moet de
producent, door de attribuutniveaus (~ mogelijkbeden) van de car stereos te defini~ren,
bepalen uit welke car stereos bet nieuwe assortiment zal gaan bestaan. Door markton-
derzoek uit te (laten) voeren, kan een producent gedurende dit beslissingsproces reke-
ning bouden met de wensen van consumenten en zodoende de kans reduceren dat
onverkoopbare car stereos deel uit gaan maken van bet assortiment. In de bier bescbre-
yen studie is conjuncte analyse gebruikt om de wensen van consumenten in kaart te
brengen. De studie is uitgevoerd in samenwerking met een producent van consumen-
ten-electronica. Het doel van de studie is twee~rlei van aard, te weten een wetenschap-
pelijk en een praktisch doel. Het wetenschappelijke doel is te onderzoeken in boeverre
de hiervoor bescbreven voordelen van bet gebruik van CAD-tecbnieken daadwerkelijk
bebaald kunnen worden en bet testen van de praktische toepasbaarheid van CAD-tech-
nieken binnen conjuncte analyse. Het praktische doel van de studie is voor de participe-
rende ondememing antwoord te geven op de vragen: (I) Wat is bet relatieve belang van
de voor car stereos relevante attributen en bun niveaus?; (2) Hoe worden deze niveaus
tegen elkaar afgewogen?; en (3) Zijn er met betrekking tot de eerste twee vragen ver-
scbillen aan te geven tussen groepen consumenten (segmenten van de markt)?
De door ons uitgevoerde studie en de daarbij genomen beslissingen zullen stapsgewijs
worden bebandeld. Daarbij geldt dat de stappen overeenkomen met de in Schema 1
genoemde stappen en keuzemomenten binnen de dataverzamelingsmethode. Vanwege
de vertrouwelijkbeid van de resultaten zullen de drie bierboven gestelde vragen alleen
in zoverre bebandeld worden als relevant is voor de wetenschappelijke doelstelling van
de studie.

4.1 De opzet van de conjuncte analyse studie

Stappen I en 2. Selectie van de relevante attributen en hun niveaus
In overleg met twee managers van de participerende ondememing is een lijst opgesteld
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met de voor deze studie relevante attributen en bun niveaus. In tegenstelling tot con-
juncte analyse studies waarbij gebruik wordt gemaakt van verbale profielen, kan in
deze studie niet alleen volstaan worden met de definitie van de variabele attributen
(dezekunnen per profiel verscbillen), maar zullen ook enkele constante attributen (deze
zijn voor alle profielen betzelfde) gedefinieerd moeten ~vorden.Deze laatste categorie
attributen is noodzakelijk om te voorkomen dat er sprake is van onrealistische afbeel-
dingen van car stereos. De lijst met constante attributen is weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1. Lijst met constante attributen en hun niveaus.

Tuner • 6 voorkeurzenders (mci. knoppen)

(zoeken van frekwenties) • Zoek- & programmeerknoppen

• FMIAM-knop

Display Digitaal; vermeldt informatie omtrent
• geselecteerde programma
• huidige frekwentie
• frekwentie bereik

Versterker Bedieningsknoppen voor volume, bass, treble, balans en fader

Naast deze constante attributen zijn een elftal variabele attributen gedefinieerd. Deze
attributen met de bijbeborende niveaus staan bescbrevenin Tabel 2.
Ten aanzien van de variabele attributen moeten nog enkele kanttekeningen geplaatst
worden. De niveaus van bet attribuut “Ontwerp” worden gevormd door afbeeldingen
van drie verschillende basismodellen car stereos binnen bet assortiment van de onder-
neming. Om te voorkomen dat onrealistiscbe car stereos deel uitmaken van de stimuli
is bet noodzakelijk om de prijs van een car stereo voorzien van een CD wisselaar
f 600,- hoger te stellen dan de prijs van een soortgelijke car stereo zonder CD wisse-
laar (een dergelijke constructie is ook gebanteerd door Goldberg, Green en Wind
(1984)). Deze samenstelling van de prijs is terug te vinden in Tabel 2.
Het attribuut “Merk” ontbreekt omdat de participerende ondememing meer ge’fnteres-
seerd is in een evaluatie van de techniscbe attributen van car stereos dan in een concur-
rentie-analyse.

Stap 3. Nadenken overhetpreferentie model
Ten aanzien van preferentiemodellen kan een tweedeling worden gemaakt tussen
modellen met alleen hoofdeffecten (additieve modellen) en modellen waarmn naast de
boofdeffecten tevens een beperkt aantal interactie-effecten zijn opgenomen. Tussen de
attributen “CD wisselaar” en “Indash spelers” wordt een interactie-effect verondersteld.
De mogelijkbeid wordt onderzocbt dat de extranutswaarde van eencassettedeck en CD
Indash beYnvloed wordt door de aan- of afwezigheid van CD wisselaar. Het in deze fase
nadenken over de waarscbijnlijkbeid waarmee interacties zullen optreden is van belang
omdat dit consequenties heeft voor de set te construeren conjuncte stimuli. Andere
overwegingen die betreking hebben op bet preferentie model kunnen later gemaakt
worden omdat deze geen invloed bebbenop de set te construeren stimuli.

153



Tabel 2. Lust met variabele attributen en hun niveaus.

1. Ontwerp
1. Lage prijsklasse model
2. Midden prijsklasse model
3. Hoge prijsklasse model

2. CDwisselaar
1. Ia
2. Nee

3. Indashspelers
1. Geen
2. CD Indash
3. Cassettedeck
4. Cassettedeck met Dolby B

4. RadioData System (RDS)
l.Ja
2.Nee

5. Frekwenties
1. AM & FM
2. AM,FM & korte golf
3. AM,FM & lange golf
4. AM,FM, lange en korte
golf

6. Bediening
1. Alleenop front
2. Afstandsbedfening
3. Afstandsbediening op
stuurwiel

4. Joy-stick

7. Versterker vermogen
1. 10Watt
2. 15 Watt
3. 20 Watt
4. 30 Watt

8. Aansluiting voor cen subwoofer
1. Ia
2. Nee

9. Digital Sound Processor (DSP)
1. Ia
2.Nee

10. Beveiligingssysteem
1. Slede
2.Geheel afneembaar front
3.Gedeeltelijk afneembaar front
4.Geheel afneembaar front met
key card

11. Prijs (2 situaties)
— MetCD wisselaar
l.f 1299,—
2.f 1399,—
3.f 1499,—
4.f 1599,—

— ZonderCDwisselaar
l.f 699,—
2.f 799,— —

3.f899,— —

4.f 999,—

Stap 4. De Keuze van de dataverzamelingsmethode
Zoals uit Schema I blijkt, kunnen er vier dataverzamelingsmetboden worden onder-
scheiden. Dc methode van paarsgewijze vergelijkingen kan zowel in combinatie met de
tradeoffals met defullprofile metbode worden gehanteerd. In deze studie komt de tra-
deoffmatrix methode niet in aanmerking, omdat bet met deze methode onmogelijk is
om met pictori~1e stimuli te werken. De ACA-procedure kan ook niet worden geban-
teerd, omdat binnen ACA de aan de respondent gepresenteerde stimuli op basis van de
tot dan toe door de respondent zelfgegeven antwoorden worden geconstrueerd (Vriens
en Wilms, 199 17). In geval van pictori~le afbeeldingen is dat tot nu toe onmogelijk om
uit te voeren. Vandaar dat gekozen is voor de fullprofilemethode.

Stap 5. Dekeuze van de afhankelijke variabele
Uit de in Schema I genoemde mogelijkbeden is gekozen voor magnitude estimation.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van magnitude estimation wordt de respondent
gevraagd om de aantrekkelijkbeid van een car stereo te vergelijken met de aantrekke-
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lijkheid van een referentiemodel. De respondent kan zijn waardering voor een stimulus
aangeven door bet noemen van een getal (numerical estimation) dat in dezelfde ver-
bouding staat tot bet getal dat door de onderzoeker is toegekend aan bet referentiemo-
del als de aantrekkelijkbeid van de stimulus staat tot de aantrekkelijkbeid van bet refe-
rentiemodel (zie ook Steenkamp en Wittink, 1993).

Stap 6. Het construeren van de stimuli
Zoals in stap 4 beschreven is maken we in deze studie gebruik van de full profile
metbode, betgeen betekent dat de stimuli aan de band van alle, in het onderzoek, gede-
finieerde attributen worden bescbreven. Op basis van de in Tabel 2 weergegeven attri-
buten is bet mogelijk om 196.608 verschillende car stereos te defini~ren. Om dit nantal
te reduceren is gebruik gemaakt van een fractioneel factorieel design. Rekening bou-
dend met bet in stap I en 2 genoemde interactie-effect is gekozen voor Compromise
Design 3 bestaande uit 32 profielen (Steenkamp, 1985). Aangezien dit design louter uit
kolommen met twee niveaus bestaat, zijn een aantal van de door Steenkamp (1985)
beschreven transformaties uitgevoerd om kolommen met bet gewenste aantal niveaus
te verkrijgen (in de bijlage staat bet uiteindelijk door ons gebanteerde design). Als refe-
rentiemodel voor de magnitude estimation taak fungeert stimulus 29 van bet design,
aangezien deze stimulus als een gemiddelde stimulus wordt beschouwd.
Naast deze 32 stimuli zijn nog vier andere stimuli gedefinieerd (holdouts) die gebruikt
worden om de consistentie van de gegeven antwoorden en de validiteit van de resulta-
ten te toetsen. Ook deze stimuli staan in de bijiage weergegeven.

Stap 7. De keuze van een stimulus presentatie methode
In deze studie is gekozen voor bet gebruik van pictoriele representaties van de car ste-
reos. Len eerste reden voor deze keuze is dat de niveaus van bet attribuut “Ontwerp”
alleen op een realistische wijze nan de respondenten getoond kunnen worden wanneer
gebruik wordt gemaakt van ecbte produkten of van pictori~1e representaties. Daarnaast
geldt dat er een groot aantal attributen is gedefinieerd. Wanneer, zoals bier bet geval is,
de full profilemethode gebanteerd wordt, leidt dit grote aantal attributen al gauw tot bet
‘information overload’-probleem (zie ook Green en Srinivasan, 1978). Een mogelijke
manier om dit probleem te ondervangen is door gebruik te maken van pictori~le repre-
sentaties (Page en Rosenbaum, 1987). Een uitgebreide beschrijving van bet maken en
gebruiken van met de computer gemaakte pictoriele stimuli in een conjuncte analyse
studie kan worden gevonden in Loosscbilder et a]. (1993) en Loosschilder en Verkaute-
ren (1993).

Stap & De keuze van de dataverzamelingsprocedure
Vanwege de complexiteit van de tecbniscbe attributen zoals die in deze studie zijn
opgenomen en vanwege de complexe dataverzamelingsmetbode (pictori~le representa-
ties en magnitude estimation), is besloten om de interviews persoonlijk af te nemen. Op
die manier zijn we in staat om eventuele onduidelijkbeden bij respondenten weg te
nemen en problemen op te lossen.
De populatie bestant uit mannen tussen de 18 en 55 jaar die minimnal vijfuur per week
in hun auto, voorzien van een car stereo, rondrijden. Om de mening van zakenrijders
(mensen die vooral vanwege hun werk in de auto zitten) ~n de mening van priv6-rijders
te registreren, zijn zowel respondenten in de binnenstad ils bij wegrestaurants geselec-
teerd en geYnterviewd. In totaal zijn er 127 mannen met een gemiddelde leeftijd van
35,2 jaargeinterviewd.
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Nadat de respondenten geselecteerd zijn, worden ze uitgebreid getraind in bet gebruik
van de pictori~le representaties van de carstereos en de waarderingstaak. Na een korte
inleiding over bet doel van de studie, worden de functies van de niveaus van de techni-
sche attributen op een neutrale toon bescbreven en wordt getoond hoe deze attribuutni-
veaus kunnen worden berkend op de afbeeldingen. Dit is gedaan om qua bekendheid
met attributen verscbillen tussen respondenten te reduceren en om te voorkomen dat
eenrespondent pas balverwege de taakeen attribuutvoor bet eerst ziet.
Vervolgens worden respondenten in de magnitude estimation taak getraind. De respon-
denten wordt gevraagd om door bet noemen van een getal bun inscbatting van de leng-
te van een zestal lijnen (2 tot 196 mm.) ten ~pzichte van de lengte van een referentielijn
weer te geven. De referentielijn met een lengte van 32,5 mm. had bet getal 100. Na
deze oefentaak dienen de respondenten op soortgelijke wijze de attractiviteit van de car
stereos ten opzicbte van de attractiviteit van bet referentiemodel (= 100 punten) te
waarderen. Halverwege en na afloop van bet evalueren van de overige stiumuli worden
de respondenten gevraagd om de vier holdouts te evalueren.
Om de consistentie van de gegeven antwoorden vast te kunnen stellen, is de responden-
ten gevraagd de attractiviteit van de holdouts tweemaal te waarderen. Als maatstaf voor
de consistentie is per respondent een rangcorre1atie-co~ffici~nt tussen de eerste en
tweede reeks waarderingen berekend met bebulp van Kendall’s tau. Uit de berekenin-
gen blijkt dat bet meerendeel van de respondenten de holdouts consistent waardeert.
Daarnaastblijkt ecbter ook dat de consistentie in de waardeting sterk verbetert wanneer
voor de holdouts een andere waarderingsmethode wordt gebanteerd dan voor de 31
basisstimuli6, zoals ook uit Tabel 3 blijkt.

Tabel 3. Consisteiitie van de antwoorden vanrespondenten.

Percentage respondenten

Waarschijnlijkheid~
Magnitudeestimatton
(45resp.b)

Rangordening
(83 resp.)

Totaal
(127 rcsp.)

<10%
10- 25% —

24,4%
36,6% -

63,9%
27,7%

-

30,6%
>25% - - 39,0% 8,4% — 18,5%

Per respondent is met behulp van Kendall’s tau de correlatie-co~ffici~nt tussen de werkelijke
en de voorspelde rangordening van de holdouts berekend. Vervolgens is met behulp van de
verdeling van Kendall’s tau de waarschijnlijkheid bepaald dat een waarde voor Kendall’s tau
gevonden wordt die groter of gelijk is aan de berekende waarde (zie Burr, 1960; Sillitto, 1947).
Op basis van deze waarschijnlijkheid zijn de respondenten in drie grocpen onderverdecld,
namelijk (I) een groep respondenten waarvnor geldt dat deze waarscbijnlijkheid minder dan
10% is, (2) een groep respondenten waarvoor geldt dat dezewaai~chijnlijkh~i4 tussen de 10 en
25% ligt, cn (3) een groep respondenten waarvoor geldt dat deze waarschijnlijkheid groter dan
25% is.

b Voor drie respondenten was bet niet mogelijk om de rangeorrelatie op basis van Kendall’s tau
te berekenen. Deze respondenten hebben minimaal ~n van beide keren de vier holdours gelijk
gewaardcerd.
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Ten slotte worden via een vragenlijst nog enkele acbtergrondvariabelen verzameld. Uit
de antwoorden bleek, cok volgens de betrokken managers vande participerende onder-
neming, dat de verdeling van de respondenten over de diverse merken car stereos aar-
dig overeenkomt met de werkelijke marktaandelen.
Het totale interview nam ongeveereen half uur in beslag. Als dank voor bun deelname
aan bet onderzoek ontvingen de respondenten een CD of eenboek.

4.2 De resultaten

In eerste instantie zijn de antwoorden van de respondenten op individueel niveau
geanalyseerd. We hebben hierbij per respondent een viertal modelspecificaties onder-
zocht7:

Model I: Len boofdeffecten model met een part-wortb flinctie model voor alle attribu-
ten behalve voor bet attribuut “Prijs”, een vector model voor bet attribuut
“Prijs”, en een interactie-effect tussen de attributen “CD wisselaar” en
“Indash spelers”.

Model 2: Len hoofdeffecten model met een part-worth ftinctie model voor alle attribu-
ten en een interactie-effect tussen de attributen “CD wisselnar” en “Indash
spelers”.

Model 3: Len boofdeffecten model met een part-worth functie model voor alle attribu-
ten behalve voor bet attribuut “Prijs”, een vector model voor bet attribuut
“Prijs”, maarzonder interactie-effect.

Model 4: Een hoofdeffecten model met een part-worth functie model voor alle attribu-
ten, maar zonder interactie-effect.

Nadat, in navolging van Steenkamp en Wittink (1993), de logaritme van de waardering
van de respondenten voor de diverse modellen car stereos is genomen, zijn de vier
modellen met behulp van Ordinary Least Squares (OLS) gesehat. De geschatte model-
len zijn onderling vergeleken op basis van bun predictieve validiteit. Er zijn een drietal
maatstaven voor de predictieve validiteit gehanteerd, te weten:

1. Het aantal first choice hits, betgeen overeenkomt met bet aantal keren dat de door de
respondent meest geprefereerde holdout (van de vier holdouts) correct wordt voor-
speld.

2. Len rangcorrelatie-co~ffici~nt tussen de werkelijke en de voorspelde rangordening
van de holdouts, berekend met behulp van Kendall’s tau.

3. Hagerty’s ExpectedMean Square Error ofPrediction (EMSEP)-co6ffici~nt (1986),
die de voorspellende kracbt van twee modellen vergelijkt op basis van de verklaren-
de kracht van de modellen daarbij rekening houdend met bet verschil in bet aantal
vrijbeidsgraden (= aantal waamemingen — aantal te schatten parameters) tussen de
modellen.

De resultaten met betrekking tot deze drie evaluatiemaatstaven staan vermeld in Tabel
4. Zoals uit deze Tabel blijkt zijn de versebillen tussen de vier modeispecificaties wat
betreft de predictieve validiteit niet erg groot. Op basis van de resultaten met betrek-
king tot Hagerty’s EMSEP-co~ffiei6nt is uiteindelijk gekozen voor Model 1, bet hoofd-
effecten model met interactie-effect en vector-specificatie. Vanwege de vertrouwelijk-
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heid van de resultaten is bet niet mogelijk om bier meer aandacht nan de resultaten van
de analyses op individueel niveau te besteden.

Tabel 4. Evaluatie van de vier modeispecificaties.

First cboice5 Kendell’s taub ~ EMSEP
Percentage Gemiddeldd
laagstc

Model 1 51,1% 0,456 28,3% 0,872
Model 2 5 1,1% 0,460 27,6% 0,856
Model3 51,1% 0,495 23,6% O,911
Model 4 52,0% 0,497 20,5% 0,937

In deze kolom staat voor jedermodel betpercentage respondenten waarvoorgeldt dat de meest
geprefereerde holdout door dit model correct voorspeld is. -

b In deze kolom staat voor jeder model de gemiddelde correlatie-coeffici~nt tussen dewerkelijke
en de voorspelde rangordening van de holdouts, berekendmet bebuip van Kendall’s tau.

C In deze kolom staat voor ieder model bet percentage respondenten waarvoor geldt dat de
EMSEP-cc~fficient voor dit model bet laagst is.

d In deze kolom staat voor ieder model de berekende gemiddelde waarde voor de EMSEP-coef-
ficiCnt.

In de prnktijk zal een product- of marketing-manager vaak meer geinteresseerd zijn in
resultaten die gelden voor groepen van consumenten. Het samenvatten van de resulta-
ten van de analyses op individueel niveau vormt niet de ideale weg om deze resultaten
te verkrijgen. Daamaast kleeft er ook een tecbnisch bezwaar aan bet schatten van
modellen op individueel niveau. Door bet geringe aantal vrijbeidsgraden zullen de
schattingen van de parameters niet stabiel zijn. Om nu ann de wens van de manager en
bet technisehe bezwaar tegemoet te komen, zijn de antwoorden op segment niveau
geanalyseerd8. Dit boudt in dat de respondenten op basis van overeenkomsten in bun
preferenties voor car stereos in segmenten worden ingedeeld en dat per segment een
preferentiemodel wordt geschat (deze vorm van segmentatie wordt ook wel benefit seg-
mentation genoerud (Wedel, 1990)). Ofr deze manier worden stabielere scbattingen
voor de parameters verkregen, terwijl toch deels rekening wordt gehouden met de ver-
schillen tussen respondenten. De procedure die is toegepast, schat, gegeven bet nantal
segmenten, de parameters van de preferentiemodellen en de wnarscbijnlijkbeid dat een
respondent tot een bepanld segment beboort, simultnan. Anders dan bij de analyses op
individueel niveau wordt bierbij gebruik gemaakt van eenMaximum Likelihood schat-
tingsprocedure (Wedel, Vriens en DeSarbo, 1991). Het optimale nantal segmenten
dient op een beunistische wijze bepanid te worden, hetgeen inboudt dat de analyses
voor een verscbillend nantal segmenten berhanld moeten worden. De analyses tonen
dat er drie segmenten onderscbeiden kunnen worden, die respectievelijk 56%, 26% en
18% van de respondenten bevatten. Voor elk segment afzonderlijk stann in verdekte
vorm de relatieve belangen van de attributen in Tabel S vermeld (de in deze tabel
gebanteerde letters komen op geen enkele manier overeen met de cijfers in Tabel 2 en
de segmentenX, Y en Z kunnen niet gelezen worden als de segmenten 1, 2 en 3).
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Tabel 5. Relatieve belangen van de attributen (verdekt).

Segment niveau

Segment X Segment Y Segment Z

Prijs 14% 4% 6%
Ontwerp 8% 7% 4%
Attribuut A 8% 13% 6%
Attribuut B 5% 8% 7%
Attribuut C 4% 3% 4%
Attribuut D 5% 4% 3%
Attribuut E 5% 6% 3%
Attribuut F 31 37% 51%
Attribuut G 10% 8% 5%
Attribuut H 10% 10% 11%

Voor zover de vertrouwelijkbeid van de resultaten niet in bet geding is, willen we bier
nog een nantal opmerkingen met betrekking tot de resultaten van de analyses op bet
segment niveau maken. Allereerst is duidelijk bet nut gebleken van de mogelijkbeid om
een attribuut als “Ontwerp” in een conjuncte analyse studie op te nemen. Uit de resulta-
ten blijkt namelijk dat een door de ondememing als veelbelovend gezien ontwerp niet
nanslant bij de consument. Danrunast valt bet relatief lage belang van bet attribuut
“Prijs” op. Danrbij geldt dat er een grote groep respondenten is die een boge prijs meer
wanrdeert dan een lage prijs (slechts voor 6~n segment geldt bet tegenovergestelde).
Mogelijke verklaringen voor deze laatste constatering zijn: (1) respondenten associ6ren
bogere prijzen met een betere kwnliteit, of (2) de prijzen van de door de respondenten
te evalueren carstereos liggen vrij boog, wanrdoor deze prijzen te hoog worden gevon-
den en de respondenten prijsongevoelig worden. De respondenten overwegen toch niet
om ooit zo’ndure car stereo te kopen.

5. DISCUSSIE EN CONCLUSIE

In dit artikel is op de eerste plants een inventarisatie gemaakt van de beperkingen die in
de dataverzamelingsfase van een conjuncte analyse studie op kunnen treden. Vanuit dit
perspectief is vervolgens onderzocht welke van deze beperkingen mogelijk geelimi-
neerd kunnen worden wanneer gebruik wordt gemnakt van foto-renlistiscbe pictori6le
stimuli, die gemaakt zijn met bebulp van gecomputergestuurde ontwerp- en tekentech-
nieken. We bebben laten zien dat bet gebruik van foto-realistiscbe pictori~le stimuli ons
in stant stelt om: (1) bet attribuut vormgeving op adequate wijze mee te nemen in de
conjuncte analyse studie en (2) een groter nantal attributen mee te nemen. Het is ook
mogelijk doordat de stimuli een bogere mate van realisme bezitten, dat de predictieve
kracbt van de resultaten beter is dan voor verbale representaties.
In de bespreking van de empiriscbe illustratie is nangetoond dat de creatie van foto-
realistisebe stimuli inderdand mogelijk is. Ook is nangetoond dat bet nttribuut vormge-
ving adequnat meegenomen kan worden in een conjuncte analyse studie (i.t.t. de eerde-
re studies van Holbrook & Moore, 1981; en Page & Rosenbaum, 1987). Tot slot laten
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de empiriscbe resultaten zien dat respondenten werkelijk in staat zijn om pictori~le sti-
muli, zonder gebruik te makenvan (aanvullende) verbale key words, te evalueren. Hoe-
wel de identificatie van bet type informatie verwerking (bolistiscb versus sequentieel)
niet bet dod was van onze studie doet de invloed van de door ons geidentificeerde
interactie-effecten, op individueel nivean, we] vermoeden dat biervan in een aantal
gevallen sprake is geweest. De wijze van informatieverwerking zal in een vervolgstu-
die nader aan de orde komen. Ook zal in de vervolgstudie onderzocht worden of en in
welke mate bet gebruik van foto-realistiscbe stimuli zal leiden tot een bogere predictie-
ye validiteit danbet gebruik vanverbale stimuli.
In dit artikel bebben we laten zien dat we met bebulp van computergestuurde ontwerp-
en tekentecbnieken foto-realistische pictori~le stimuli kunnen maken. Het nut van der-
gelijke stimuli is geillustreerd in een conjuncte analyse. Het zal echter duidelijk zijn dat
de toepassingsmogelijkbeden van computergestuurde ontwerp- en tekentecbnieken
(CAD-tecbnieken) verder reiken dan de toepassing in conjuncte analyse alleen (zie
biervoor Loosscbilder, Vriens, Rosbergen en Wittink, 1993; en Looscbilder en Schoor-
mans, 1993).
Natuurlijk dient bij de keuze voor bet gebruik van foto-realistiscbe stimuli, die ge-
cre~erd worden met bebulp van CAD-tecbnieken, de afweging met de bogere kosten
gemaakt te worden. Op dit moment kunnen de bogere kosten, aismede de specifieke
expertise die nodig is om deze foto-realistiscbe stimuli te cre~ren, de implementatie in
bet commerci~le onderzoek nog enigszins in de weg staan. —

NOTEN

1. Beide fasen zfjn uiteraard aan elkaar gerelateerd. Een uitputtende besehouwing van de relatie tussen beide
fasenvalt buitende opzet van dit artikel. Zie hiervoor Vriens en Wittink (1993).

2. Zie voor de stapPenen keuze-momenten in de data-analyse fase vi-jens (l992b). -

3. Uiteraard zijn er meerdere methoden your handen urn de bantering van grotere santallen altributen moge-
lijk te maken (zie hiervuor vriens en Wittink (1992)). Zie echter Hubcr Ct al. (1993) vuor resultaten van
cen studie wa~rin zowel ACAals Full Profile tuegepast werden up situaties met zuwel 5 als 9 attributen.

4. Behalve als attributen gecombineerd kunnen wordenmeegenomen in cen matrix.
5. Ecn car stereo iscen autoradjo, eventueel voorzien van een cassettespeler en/ofeen CD-spcler.
6. De Cerste 45 respundenten dienden de holdouts te evalueren volgens de magnitude estimation task. Van-
wege rekentechnischc prublemen (de vele geljike waarderingen) is besloten om deze task IC veranderen in
ecn volledige rangordening van de holdouts.

7. voor de hoofdeffecten modellen kan per attribuot een keuze worden gemaakt ujt drie specificaties (Green
en Srinivasthi, 1978), Ic weten: het vector model, bet idesal-puns en het part-wonh functic model. Voor
lien altributen is het part-worth functie model gekozen, omdat een theoretische basis voor de keuze van
een andere mndelspecificatWontbreekt. Alleen voor bet attribuut ‘Prijs’ is zowel een vector model (Cr
bestast cen lincair afncmend verband tussen de prtTs en het daaraanontleende nut) als een part-worth fune-
tie model gehanteerd. Daamaass zijo zowel de modellen met als zonderinteractie-effectic tussen de attn-
buten ‘CD wisselsar’ en ‘Indash spelers’ gespecificeerd.

8. Ret is onk mogclijk urn your alle respondenlen tezimen ~n pref~nt~Yi~id6l te schatten. Nadeel van dit
analyse niveau is dat er totasl geen rekening wordi gebouden met versehillen tussen respondenten, waar-
dour sprakekan zijn van een emstigemisspecific~tie van het preferentiemudel.
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Bijiage
Het in deze studie gebanteerde design ziet er uit zoals in Tabel 6 is weergegeven. In
deze tabel stelt jedere kolom een attribuut voor, waarbij geldt dat de nummering van de
kolommen overeenkomt met de in Tabel 2 gehanteerde nummering. Hetzelfde geldt
voor de nummering van de niveaus per attribuutbinnen elke kolom.

Tabel 6. Het compromisedestgn

Profiel I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I I I 2 4 1 4 2 1 1 1299
2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1399
3 3 I 1 1 3 2 3 2 2 3 1599
4 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1499
5 1 2 1 2 3 4 2 1 2 4 699
6 2 2 1 2 1 2 4 2 1 3 799
7 3 2 1 1 4 3 1 1 1 2 999
8 2 2 I I 2 1 3 2 2 1 899
9 1 1 2 1 2 4 3 2 1 2 1399
10 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1299
It 3 1 2 2 1 3 4 2 2 4 1499
12 2 1 2 2 3 1 2 1 1 3 1599
13 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 799
14 2 2 2 1 3 3 3 2 1 4 699
IS 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 899
16 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 999
17 1 1 3 2 4 3 3 1 2 3 1499
18 2 I 3 2 2 1 1 2 1 4 1599
19 3 1 3 1 3 4 4 1 I 1 1399
20 2 I 3 1 1 2 2 2 2 2 1299
21 1 2 3 2 3 2 I 2 1 2 899
22 2 2 3 2 1 4 3 1 2 1 999
23 3 2 3 1 4 I 2 2 2 4 799
24 2 2 3 1 2 3 4 1 1 3 699
25 1 1 4 I 2 2 4 1 2 4 1599
26 2 1 4 1 4 4 2 2 1 3 1499
27 3 1 4 2 I 1 3 1 1 2 1299
28 2 1 4 2 3 3 1 2 2 I 1399
29 I 2 4 1 1 3 2 2 1 1 999
30 2 2 4 1 3 1 4 1 2 2 899
31 3 2 4 2 2 4 1 2 2 3 699
32 2 2 4 2 4 2 3 I 1 4 799

4 1299
2 999
2 699
2 1599

Holdout 1 2 1 1 2 3 4 4 2 1
Holdout 2 I 2 2 1 3 4 4 2 2
Holdout 3 2 2 2 2 3 1 4 2 2
Holdout 4 1 1 1 1 4 4 4 2 1
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10. De kwaliteit van SERVQUAL
een toepassing bij zeven diensverlenende organisaties

A. SMIDTS

SAMENVATI’ING

Het SERVQUAL-model met bijbehorende standaardvragenhijst is een hulpmiddel bij de diagnose
van kwaliteitsproblemen in dienstverlening. De methode mag zich in een groeiende belangstel-
ling verheugen bij dienstverleners in de praktijk. In dit artikel worden de resultaten vergeleken
van een toepassing van de methode bij een zevental dienstverlenende organisaties. Hierdoor
wordt inzicht verkregen in de betrouwbaarheid en validiteit van de methode en in de praktische
bruikbaarheid. Daarnaast wordt met deze vergelijking een referentiekader geboden voor de
grootte van de versehillende gaps in het model. Op deze wijze kan een organisatie haar eigen
resultaten met de methode afzetten tegen onze resultaten bij de zeven organisaties. Uit de bevin-
dingen blijkt dat het model op veel punten een betrouwbaar en valide beeld geeft van de externe
kwaliteitstekorten en de inteme oorzaken daarvoor. Verbeteringen in de methode kunnen met
name aangebracht worden bij: de meting van de verwachtingen (biedt te weinig extra informa-
tie), de meting van de inteme organisatiegaps (weinig bruikbaarwant erg globaal) en de meting
van de antecedente factoren voor de inteme gaps (te onbetrouwbaar). Concrete aanbevelingen
worden gedaan om de waarde van demethode te verhogen.

1. INLEIDING’

De kwaliteit van dienstverlening staat al weer enige jaren in grote belangstelling van
zowel de wetenschap als de praktijk. In de marketing heeftbet SERVQUAL-model van
Parasuraman, Zeithami en Berry (1985, 1988) verreweg de meeste aandacht gekregen.
Edn verkiaring voor de aandacht kan zijn dat het model relatief eenvoudig en intuftief
aansprekend is. Het model, waaraan sinds 1983 gewerkt is, bestaat uit enkele diagram-
men waarin de meest belangrijke variabelen die kwaliteitsoordelen van kianten bepalen
gelnventariseerd zijn. Een tweede aantrekkelijk aspect van bet model betreft de verbin-
ding die gelegd wordt tussen de externe beoordeling van kwaliteit door klanten en een
aantal inteme factoren in de organisatie. Een derde succesfactor is waarschijnlijk de
standaardvragenlijst die de auteurs bij bet model geleverd hebben. Dit maakt SERV-
QUAL tot eon gemakkelijk toe te passen hulpmiddel bij de diagnose van kwaliteitspro-
blemen.
Inmiddels heeftniet alleen de marketingwetenschap, maarook de praktijk bet model en
do vragonlijst ontdekt. Het is in korte tijd eenpopulaire motbode geworden om de kwa-
litoit van dienstverloning in kaart te brengen. Ook in Neclorland is volgens Lemmink
(1992) al eon groot aantal empirische ondorzoekon uitgovoord met bet model en uit
eigon obsorvatie blijkt dat in monigo bodrijfskundige afstudoerscriptie die betrokking
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heeft op dienstverlenende organisatios, do methode wordt toogepast. Hiermee lijkt bet
model en bet meetinstrumont in do groeifase van do levenscyclus to verkoren. Do keer-
zijde van bet succes is ecbter dat or enige sleet in do metbode kan komen. Do indruk
bestaat dat do toepassingon soms iets to onnadenkend uitgevoerd wordcn en dat
SERVQUAL droigt to reduceren tot eon standaardtruc. Daamaast beeft bet model
onigszins to kampen met to hoog gespannen verwacbtingon, alsof bet model hot medi-
cijn is voor alle kwaliteitskwalon.
Do doelstelling van dit artikol is hot bespreken van do resultaten van en do ervaringen
met eon aantal toopassingon van SERVQUAL in do praktijk. Niet alleen willen we op
doze wijze moor inzicbt krijgen in do validiteit en betrouwbaarheid van hot model en do
methode, maar ook komen met aanbevolingen over boo do motbodo bet best toegopast
kan worden en welko risico’s bet gebruik van do methode beeft. Daamaast kan dit
overzicbt helpen bij bet schoppen van eon reforentiekader voor organisaties die do
metbode gebruikon. Bij iedore toopassing komt namelijk vroeg of laat do vraag aan do
orde of een bepaalde meting in do oigen organisatie ‘groot’ of ‘klein’ is in vergelijking
met die bij andere organisaties.
Opgemerkt moet worden dat bet in dit artikel uitdrukkelijk niet do bedoeling is uitgo-
breido, fundamentole kritiek op bet model to govon. Hiermee wil niot gezegd zijn dat
doze kritiek niot mogelijk is of niet relevant is. Vole anderen bebben zich reeds in kriti-
scbe zin over bet model uitgelaten en ook do ontwerpers van bet model blijven werkon
aan verbetoringon. Zo is onlangs eon belangrijke tbeoretische verdieping gegeven aan
do vorwachtingoncomponont van bet model (Zeitbaml et al. 1993) en is hot statiscbe
model omgozot in eon dynamiscb model (Boulding ot al. 1993). Wij beperken ons hier
ecbter tot oen kritiscbe blik op eon standaardtoepassing van bet oorspronkelijko
SERVQUAL-model en stellen ons do vraag wat van die toopassingon geleerd kan wor-
den in afwachting van fundamentele verbetoringen. Hiertoc worden do resultaten bij
zeven dienstverlenendo organisatios met elkaar vergoleken on wordt bet model op
metanivoau booordeeld.

2. HET SERVQUAL-MODEL

Voor eon beschrijving van bet model en do metbode wordt verwozen naar do oorspron-
kelijke auteurs. Met name bet book van Zeithaml ot al. (1990) geoft eon uitstekende
inleiding. Eon uitgebroide Nederlandstalige boschrijving is recent verscbenen in dit
Jaarbook (Lemmink 1992). op doze p]aats wordt de bespreking van hot model zoor
beknopt gebouden.
Do ossentie van bet model is dat kwaliteit gedefinieerd wordt als bet vorschil tusson do
dienstverlening die do kiant verwachton do dienstvorlening die do klant ervaart (perci-
pioort) (zie figuur I). Wanneer do dienstverloning niet togemoet komt ann do verwach-
ting is or sprako van eon kwaliteitstekort (eon gap). Do kwaliteit van dienstverlening
wordt volgens hotmodel gebasoerd op vijfkwaliteitsdimonsios: (I) do tasthare aspecton
van do dienst en dienstvorlonor (‘tangiblos’); (2) do botrouwbaarboid: ‘nauwgezet doen
wat jo bolooft’; (3) do rospolisivitoit: ‘ecbte bereidheid om do kiant te belpon en doze
prompt en alert van dienst to zijn’; (4) do deskundigheid en beleefdhoid (‘assurance’):
‘do goloofwaardigboid, deskundighoid on boffelijkbeid van hot personeel; do klant hot
vertrouwen geven dat bij/zij in goode banden is’; en (5) do ompatbie: ‘begrip en aan-
dacbtvoor do klant als eon individu en zijnlbaar specifioke wonson’.2
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Figuur I. HetSERVQUAL-rnodel.
Bron: Zeithami ot al. (1990).
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Jeder van do vijf dimensies wordt gomoton met bebuip van eon aantal attributon
(items). In totaal zijn or in do standaardvragonlijst 22 items geformuleerd om do kwali-
toit in kaart to brongen. Naast do porcoptie on do verwachtingon met betrekking tot do
22 items, wordt kianten ook govraagd aan to geven wat hot relatieve bolang is van do
vijf kwaliteitsdimensies. Hiertoe diont do respondent 100 punton to verdolen over do
vijf dimensies naar bolangrijkheid.
Do grootto van do kwalitoitsgap (gap 5) wordt in hot model afhankolijk gestold van do
grootto van eon viertal intorno organisatiogaps. Als kianton eon tekort aan kwaliteit
ervaren dan kan dat komen doordat: (a) hot (top)managomont slecht op do hoogte is
van wat kianton eigenlijk verwachton van do dienstverlening (gap 1); (b) hot
(top)managomont or onvoldoendo in slaagt do vorwachtingon van klanten vast to loggen
in oxpliciote richtlijnen en specificaties voor do dienstverloning (gap 2); (c) do mode-
workers or onvoldoonde, of niet consistent, in slagon do d:ionstverlening op hot gewen-
ste nivoau to Leveren (gap 3), on (d) do extome communicatie niet aansluit bij do in
werkelijkheid geloverde dienstverlening (hot niot volleclig kunnen voldoon nan do
beloften). Do grootte van gaps I en 2 wordt gemoten bij hot (top)managemont, die van
gaps 3 en 4 bij do medewerkers die in direct contact staan met do kiant.
In hot zogenaamdo Extonded-SERVQUAL model is do grootte van jeder van do vior
gaps afhankelijk gostold van eon nantal antocedonte factoren. Doze antecedenten zijn in
figuur 2 opgesomd. Hierbij is voor do duidolijkheid do Engelstalige bonaming gehand-
haafd. In eon enkel voorbeeld wordon doze antocedente factoren hier toegelicht. Do
grootte van gap I (bet management is onvoldoende bekond met do vorwachtingon van
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klanton) wordt volgens bet model vooral bopaald door: (1) to weinig marktondorzoek
onderklanten, (2) eon sleebte ‘upward communication’ zodat kennis van kianten die bij
medewerkors op do werkvloor aanwozig is, niot aankomt op (top)management niveau,
on (3) toveol lagen in do organisatie die do informatiostroom van beneden naar boven
belemmeron en do afstand van management tot medewerker en kiant erg groot maakt.
Voor do overigo gaps golden vergelijkbare factoren.

3. DATAVERZAMELING

In dit artikel worden do resultaton bosproken van do toepassing van hot SERVQUAL-
model bij zoven dienstverlenende organisatios. Doze organisatios zijn: twee concurre-
rondo vakantiebungalowparken, eon landelijke vereniging (professioneel georgani-
seerd), eon regionale luchthaven, eon touroperator, eon restaurantketen en eon
ziekenhuis. Do mooste, maar niet aJIe organisatios, kunnen beschouwd worden als ~A-
merken’ in bun branche. Do organisatios zijn divers qua dienstverloning. Tegenover do
bungalowparken waar do fysieke olementon van do dienstvorlening zoals do bungalow
en hot zwombad heel belangrijk zijn, staan bijvoorbeeld de touroperator en do vereni-
ging waar do tastbaro aspecton van do dienstverlening rolatief minder relevant zijn.
Naast dienston die do consument good kan beoordelen op kwaliteit (bijvoorbeeld bet
restaurant) staat do dienstvorloning in bet ziekenhuis waar vortrouwen in do kwaliteit
voorop staat. Tevens zijn twee niet-op-winstgericbte organisatios (voreniging en zie-
kenhuis) in hot onderzoek opgonomon. Hot samenstel van organisatios maakt hot moge-

Figuur 2. De antecedentefactorenvoor de vier interne kwaliteitsgaps.
Bron: Zeithami ot al. (1990).
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lijk tot op zekere boogte do validiteit van SERVQUAL to bepalen. Zo zou hot bijvoor-
beeld vorwondoring wekkon als do ‘tangiblos’ dimonsie bij bungalowparken door klan-
ten niot belangrijkor wordt gevonden dan dezelfdo dimonsie bij do touroporator of do
voroniging.
Vanwoge do gewensto gohoimhouding van do individuelo organisatios zullon do rosul-
taton in dit artikel op totaalniveau gerapportoerd wordon. Meestal zal naast minimum
en maximum waarden van eon variabolo, hot gemiddelde of do medinan van do zeven
organisaties gegeven wordon. Bij do intorprotatie en toelichting zal gewozen worden op
specifieke resultaten voor bopaalde organisatios, meestal zondor do prociozo scores to
vermelden.
Voor alle organisatios is zowel hot intomo deel als hot klantendeel van SERVQUAL
uitgevoord. Er is eon Nederlandso vertaling gomaakt van do vragonlijst die is gopubli-
ceerd in Zeithaml ot al. (1990). Doze vertaling was overigens niet altijd oonvoudig en is
van to voren uitvoorig gotost bij vorsehillende proefporsonen on vorvolgons aangopast.
Om eon optimale vorgelijking tusson do organisaties to kunnen makon, zijn zo woinig
mogelijk organisatiospecifieke voranderingen in do vragerilijst aangebracht. Sporadisch
zijn vragen aan do lijst toogovoogd. Dit is met name hot geval gowoost bij do bunga-
lowparkon waar do ‘tangibles’ dimensie is uitgebroid met extra vragon over do kenmor-
kende fysieke elementen van hot park. Eon enkole koer zijn enigo items vorwijdord of
veranderd omdat hot aspect bij do specifioke organisatie niet van belang blook of eon
andoro inboud bad.

Alle vragenlijston zijn schriftolijk afgenomen. Bij do touroperator on hot ziokenhuis is
eon postale enqu~te gehouden, bij do overige organisaties werden do vragenlijsten na
afloop van do dionstverloning tor plokko door klanton ingevuid. Do dataverzamoling
word uitgevoerd door derdo- en vierdejaars studenten bodrijfskunde. Hot voidwerk
vond plaats in 1991.
In tabel I worden do anntallen rospondonten en rosponspercentagos vormeld. Hot mini-
mum aantal klanten dat is ondervraagd bodraagt Ill en hot maximum aantal 1789. Dit
laatste aantal is uitzonderlijk (hot op ~n na hoogste nantal rospondonten bedraagt 241)
en hooft betrokking op eon uitgebreid ondorzoek bij 6~n van do bungalowparken. In
twee verschillende vostigingon werden zowel midweekgaston als weekendgasten
ondervraagd. Naast Nederlandso gaston word ook do moning gevraagd van Belgisehe
en Duitso gaston. Hierdoor was bet mogolijk zeer specifieke verscbillon tussen markt-
sogmenten en vestigingen op to sporen met botrekking kwaliteitsoordelen en verwach-
tingon. Do rosponspercentagos lopen uiteon van 37% (bij hot ziokenhuis) tot 87% (op
do lucbthaven). Op do lucbthaven zijn ovorigons zakonroizigers geintorviewd (business
class roizigors, waarvan do helft Nodorlanders) die zoer bereid blekon do vragonlijst in
to vullen.
Do vragenlijsten voor do modowerkers en hot (top)managemont zijn ook schriftolijk
afgenomen. Bij bet management waren do interviewers 5O~5 porsoonlijk aanwozig tij-
dens hot invullen. Hierdoor ontstond eon gecombineerd gosloten en open interview. Bij
diverse vragen kwam hot management met extra opmerkingen naar aanleiding van eon
vraag. Dit gaf vaak waardovolle informatie die bij do intorprotatie van do resultaten is
gobruikt. Ook bij do modewerkers zijn interviewers gorogeld nanwozig geweost om
opmorkingen en anekdotes to notoren. Do indruk bostaat dat doze combinatie van eon
gostructureordo vragenlijst met do mogelijkheid tot doorvragon, zoer aanbovolingswaar-
dig is.
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Tabel I. Responsaantal (n) en responspercentage (%) bijzeven organisaties.

Mediaan Minimum Maximum

Kianten n 149 111 1789
% 53% 37% 87%

Medewerkers n 47 15 156
% 46% 25% 89%

(Top)managemeiit n 14 7 24
% 88% 28% 100%

Hot responspercontago bij do medewerkers lag bij vijf van do zeven organisaties icts
onder do 50% (zie tabel 1). Do laagsto respons was bij do veroniging (25%). Eon gun-
stige uitzondering was do touroporator met eon rosponsporceruage van 89%. Dezo orga-
msatie heeft zich veel moeite gotroost om voor medewerkers hot belang van hot onder-
zook aan to govon. Vooroon hoge respons is bet vooral zaak absolute anonimitoit te
garandoren en do medowerkers daarvan ook to overtuigon. Met name hot deel van de
vragonlijst dat betrekking beeft op do antecedente factoren voor do intorne gaps, bevat
vragen die to maken maken hebben met bet oordeol van do medewerker over hot
management. Hot biedon van zekerbeid aan rospondonten dat men vrijuit kunnon praten
zonder consequentios, is dan uiteraard zeer wezonlijk. Bij do interpretatie van do gege-
vons moot rokening geboudon worden met do mogelijkheid dat eon deel van do non-
respons bestaat uit zelfselectie. Mogelijk hobben vooral tevreden medowerkers do vra-
gonlijst ingevuld. Hierdoor kunnen sommigo resultaten to positief geklourd zijn.
Do betrokkenboid van het management bij bet onderzoek lijkt in hot algemoen hoger
dan van do medewerkors. Do mediaan van do rospons ligt bij 88% en bij eon tweotal
organisatios-was do respons zelfs 100%. In hot ziekenhuis bleek do respons vrij laag
(27%). Eon m~ge1ijke vorklaring voor doze telourstellende respons kan zijn dat eon
aantal hoofden van afdelingen kwaliteit vooral associoorr met modisch-technische kwa-
liteit on do klantgencbte definitie van kwalitoit, zoals die in SERVQUAL naar voren
komt, minder relevant vindt.

Onze orvaringch bij do zevon organisaties laten zion dat bij cen SERVQUAL toepas-
sing rokening gehouden kan worden met eon respons van ongeveer 50% bij klanten on
modewerkors en eon vrij boge rospons bij (top)managemont. Bij voorkeur dienen do
schriftolijke vragenlijsten bij iedervan do drie groepen respondenten aangevuld to wor-
den met eon aantal open interviews naar aanleiding van do vragenlijst. Op doze wijzo
kan extra informatie verzameld worden die van groot bolang blijkt bij do intorpretatie
en rapportago van de ‘kale’ cijfers.

4. HET OORDEEL VAN KLANTENOVER DEKWALITEIT

4.1 Het relatieve belong van de kwaliteitsdimensies

In label 2 zijn, zowel voor klanton als voor bet management, do gomiddoldo gewicbten
weergegeven die aan do kwaliteitsdimonsies worden gobecht. Do gewichten sommeren
tot vijf hetgoen wil zeggen dat als allo dimensies even belangrijk zijn, elke dimonsie hot
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gewicbt van 1 boeft. Per dimensie zijn tevons minimum en maximum waarden vor-
meld.

Tabel 2. Belangrijkheid van de vijfdimensies volgens kianten en volgens (top)management (tus-
sen haakjes de rangorde met1 = hetbelangrijlcsO.

Gemiddelde Minimum Maximum

Dimensies Kianten Mngt. Klant Mngt. Kiant Mngt.

Tastbarozakon 1.00 (2) 0.99 (2) .65 .43 1.55 1.95
Betrouwbaarheid 1.34 (1) 1.32 (1) .90 .65 1.80 2.08
Responsiviteit 0.97 (3) 0.98 (3) .86 .88 1.00 1.21
Deskundigheid 0.91 (4) 0.87 (4) .75 .65 1.10 1.05
Empathie 0.78 (5) 0.84 (5) .65 .70 .95 .96

Als voor klanten do gemiddelde gewicbten vorgeleken worden dan blijkt dat betrouw-
baarbeid do belangrijkste dimonsie wordt gevonden (1.34). Doze bevinding blijkt vrij
universeel to zijn (Zoitbami et al. 1990). Do tastbaarbeden dimensie komt op do tweedo
plants. Empathie wordt gemiddold bij doze zeven organisaties bet minst bolangrijk
govonden als kwalitoitsdimensie (0.78); doze dimensie komt telkons op do vierdo of do
vijfde plaats qua belangrijkheid.
Hot algemone patroon dient ecbtor stork genuanceord to worden. Hot belang van do
‘tangibles’ varioort maximaal tusson do organisatios. Bij drie organisaties is bet do
belangrijkste dimensie: bij do twee bungalowparken (gorniddeld 1.5) en bij do rostau-
rantkoton (1.2), bij do overige organisaties is bet do minst belangrijke dimensie (gomid-
deld 0.7). Botrouwbaarbeid scoort consistent hoog (als oerste of twoode). Rosponsiviteit
is vaak do twoede of derdo dimensie. Opvallend is dat empatbie, do individuole en
zorgzame aandacht voor do kiant, bij do klanten op do vierde of vijfdo plaats komt
behalve bij do pati~nton in bet ziekenhuis. Pati~nton vinden ompathie van groot bolang
bij do beoordoling van kwaliteit (eon gedoelde tweede plaats met rosponsiviteit, 0.95).
Interessant is dan om na to gaan in hoevorre hot ziekonhuis or ook in slaagt doze empa-
thie to biedon aan do pati~nton. Hier komen we later op torug.

Ook aanhot management is gevraagdaan to gevenhoe beiangrijk do kianten do dimon-
sios vinden. Hot idee hierbij is dat als hot management denkt dat klanten andero zaken
belangrijk vindon dan wat kianten workelijk vindon, zij zich bij hot marketingbeleid op
do verkeerde dimensies coneentreren. Gemiddeld blijkon management en kianten tot
dezelfde rangorde van do dimensies to komen. Ook per organisatie komt do volgordo
redelijk ovoroen. Er zijn ocbter eon aantal opmerkolijke verschillen to constateren. Bij
~n van do bungalowparken blijkt dat hot management donkt dat responsivitoit aanzien-
lijk belangrijker wordt gevondon dan do klanten zeif aangevon (1.2 togenovor 1.0), tor-
wiji hot belang van do ‘tangiblos’ door hot management wordt ondersehat (1.2 tegon-
over 1.4). Hot management van hot andere bungalowpark oversehat bet bolang van do
‘tangiblos’ echter stork (2.0 togenovor 1.6). Hoewel bij beide parken do klanten woinig
vorsehillen in hot bolang dat zij aangevon, versehilt hot management mogelijk wel in do
nadruk die zij loggen op do fysioke omgeving als bepalend voor hot kwaliteitsoordeol.
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Dit versebil zou tot uiting kunnen komen in do gekozenmarketingstrategie.
Ook bij bet ziekenhuis is do rangorde van belangrijkbeid gelijk tusson management en
pati~nten. Opvallond is ecbter do groto nadruk die bet management legt op betrouw-
baarheid. Met 2.1 is dit do boogsto score van do zeven organisaties, terwijl pati~nten
hot belang van botrouwbaarbeid aangeven met 1.4. Daartegenover ondersehat het
management bet belang dat pati~nton in eon ziekenbuis bechten aan do ‘tangibles’ (0.4
tegenovor 0.8). Eon mogolijke verklaring voor doze verscbillen kan zijn dat hot
management do botelfunctie van eon ziekenhuis voor eon klant ondersehat. Terwijl hot
management bij ‘tangibles’ vooral gefocussed zal zijn op modornitoit van do mediscb-
tecbnische apparatuur, gaan pati~nten or wollicbt vanuit dat die apparatuur per definitie
perfect is en bouden zij bij do booordoling van do kwaliteit relatief moor rekening met
do ‘tangibles’ die to makenbebben met do botelfunctie van eon ziekenhuis.

4.2 De verwachtingen en percepties van kianten

Do resultaton in doze paragraafzullen vermeld worden op dimensioniveau. Uiteraard is
bet zo dat voor do organisaties do rapportago niot boperkt is goblevon tot doze samon-
gevatte informatie. Juist do rosultaten op itemniveau bieden, naast do gemiddolden op
do dimensies, zeer veel detailinformatie over waar do kwalitoitsproblomon zitton. Zo is
bet porcentagoontovrodenon per aspect vaak zoor instructief.
In tabol 3 zijn do gemiddelde vorwachtingon on percepties weergegeven, naast per
dimensie bet minimum on hot maximum. Do vorsebilseore tusson verwacbtingen on
perceptios is do meting van do kwaliteit (gap 5 in hotmodel). Hot blijkt dat do verwach-
tingen van klanten booggospannen zijn: gemiddeld 6.27 o~een schani van 1 t/m 7. Do
boogsto vorwachtingen hebben do klanten van hot ziekenhuis (gemiddeld 6.6), do laag-
-ste vorwachtingen komon voor bij do rostaurantkoten (6.0). Do gemididoldo porcoptie
van do kwaliteit is ecbter ook boog (5.81), met als resultaat dat bet kwaliteitstekort
beporkt is (gap 5 bedraagt 0.46).
Vorgeleken met do andere organisatios voldoot do luchtbaven hot minst aan do ver-
wacbtingen. Do kwalitoitsgap is hior bet grootst (1.0). Dit komt vooral doordat do
beoordeling vrij laag is (5.1), terwijl do verwacbtingen realistiseb zijn (6.1). Mogolijk
wordt do lage beoordoling veroorzaakt door bet feit dat zakenreizigers zeer kritisch
staan togonovor dienstverloning en over vool vergelijkende ervaring met andero lucht-
havens boschikken. Hot zou in dit verband interossant goweost zijn naast zakenreizigers
ook tourist-class roizigers to interviowon om doze hypothoso to onderzoeken.
Do op ~dnna~rootste kwaliteitsgap blijkt to bestaan bij bet ziekenbuis. Dit konit echter
niet omdat pati~nten do kwalitoit als laag pereipi~ron. Intogendool, bet ziokonhuis
scoort zoer boog. Do roden is ecbter dat do verwacbtingon zoor hooggespannonzijn met
als gevoig dat do gap relatief groot is (0.54). Overigens is do porcoptie van do bij bet
ziekenbuis bolangrijko dimensie empathic bet boogst van alle organisaties (6.3), maar
valt bet niet moo to voldoen aan do bogo verwachtingon (6.7).

Als we do kwaliteitsgap vergolijken tusson do dimensies dan blijkt do grootste gap to
bostaan voor do belangrijkste dimensie: botrouwbaarbeid (0.68). In do literatuur is or
reeds op gewezen dat van do dimensies die bet belangrijksto gevonden worden, ook do
verwacbtingon vaak hot boogst gespannen zijn (Zoitbaml et al. 1990). Do kleinste gap
bestaat voor do dimensie tastbaarboden (0.31).
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Tabel 3. Verwachtingen, percepties en kwaliteitsgaps bij zevenorganisaties.

Gemiddelde Minimum Maximum

Dimensies
Verw. Perc. Kwaliteit

(Gap5)
Verw. Pore. Verw. Pore.

Tastbaro zaken
Betrouwbaarhoid
Responsiviteit
Doskundigheid
Empathie

6.14
6.42
6.25
6.41
6.14

5.83
5.74
5.82
5.94
5.71

.31

.68

.43
.47
.43

6.01
6.10
5.61
6.04
5.74

4.86
4.91
5.31
5.36
4.92

6.42
6.63
6.61
6.73
6.70

6.19
6.09
6.44
6.31
6.26

Totaal (ongewogen)
Totaal (gewogen)

6.27
6.31

5.81
5.77

.46

.54
5.95
6.00

5.11
4.91

6.59
6.63

6.16
6.10

Naast do ongewogen gap is do gewogen kwaliteitsgap berekend door rekening to bou-
den met do gewiobton van do dimensies. Uit do vergolijking van boide blijkt dat do
gewogon gap voor alle organisatios grotor is dan do ongewogen gap. Dit betekent dat
organisatios rolatiefhot slechtst prosteren op do meest belangrijke dimensies. Zeitbaml
et al. (1990, p. 30) rapportoren eenzelfde bevinding.
Eon laatste observatie is dat voor alle organisaties, voor alle dimonsios, do verwachtin-
gen hogor zijn dan do perceptie. In doze zin meet SERVQUAL niet zozeer kwalitoit
maarvooral ‘non-kwalitoit’ en ontevredenheid.

4.3 Bruikbaarheid van de meting van de verwachtingen

Do verwacbtingen worden in SERVQUAL gomoton door do respondent per item aan to
laten goven, op eon zevonpuntsschaal, wat men verwacht van eon excellente ondemo-
ming in do betreffende branche. Een belangrijke vraag die nu gesteld kan worden is: in
hoeverre is hot noodzakelijk om verwacbtingon van klanten to moton en is do wijze
waarop dat in SERYQUAL plaats vindt do moest valide en bruikbare?
Uit praktisch oogpunt is doze vraag relevant omdat hot meten van do verwachtingen hot
aantal vragen aan klanten verdubbelt, hetgeondo non-rospons stork kan verhogon. Ook
vanuit theoretisob oogpunt is doze vraag intoressant omdat bet do kom van do definitie
van verwacbtingon raakt. Belangrijk bij die definitie is, wat do klant als referentiekador
kiest bij hot beoordelon van kwaliteit. Zo maakt hot nogal versohil of do kiant zijn ver-
waclitingen over do ‘ideale’ kwaliteit (do kwaliteit die do kiant ‘zou behoren’ to krij-
gen) kiest als referontiekader bij hot beoordelen van do dienstverlening, of dat hij do
verwachtingen hanteert die hij redelijkerwijs kan vorwachten gezien do prijs van do
dienstvorlening en do overige omstandigbodon (Zeithaml ot al. 1993, Boulding ot al.
1993; zie ook Lemmink 1992). Daarnaast wordt wel gesteld dat do definitie van kwali-
teit als versohil tussen vorwaobtingen en perceptie minder valide is on dat kwaliteit
beter opgevat kan worden als eon attitude. In die visie kan worden volstaan met hot
meton van do pereoptie (Cronin & Taylor 1992).
Hot belangrijkste gevoig van do buidige meetproceduro is dat do vorwaobtingen op alle
items erg hoog zijn zodat or relatief weinig difforontiatie ontstaat, noch tusson dimon-
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sies, nocb tusson respondenten. Hot opsporon van segmonton op basis van doze vor-
wacbtingen is daardoor vrijwel onmogelijk. Eon oorzaak voor bet probloom van do
hogo scores is waarsebijnlijk dat bij bet meten van do verwachtingen do rospondonton
do noiging zullen bebben ieder van do 22 items apart to bescbouwon en dan vrijwel
altijd eon zes of eon zeven to scoren op dat item (op do schaa] van 1 t/m 7). Met andere
woorden, respondonten gaan do 22 items niot onderling vorgelijkon on zicb dan afvra-
gen van welke items ze relatief veel verwacbton en op welke items bun verwacbtingen
duidolijk lagerzijn. Doze antwaordnoigingwordt nog versterkt door bet referentiekader
bij do excellente ondomoming to leggen (eon excellento ondorneming beboort immers
in alle details to excolloron) en eon eindigo zovonpuntsscbaal to gebruiken. Voor eon
respondent is bet dan bijna onmogelijk lago vorwachtingon to hebben op eon item. Hot
gevolg is dat eon aantal rospondenton doze vraag naar verwachtingen als vervolend en
nutteloos ervaart, omdat op ieder item hoog goscoord wordt.3Ter vordediging van do meetprocoduro kan opgemerkt worden dat wanneer naar do
resultaten bij do zovon organisatios gekekon wordt or, ondanks do moetproblemon, wel
dogolijk variatie govonden wordt tusson_do organisatios (zie minimum en maximum
waarden van do verwacbtingen in tabel 3). Tevens blijkt doze variatie zinvol to inter-
protoren to zijn en ovoroen to komon met wat men zou vorondorstollon. Zo bebben
pati~nton zeer bogo verwacbtingen over do empathie (on ook doskundigheid) in eon
excellent ziekonhuis, terwijl klanten bij eon lucbtbaven en eon restaurant relatiof woinig
empathie vorxvacbten. Aldaar verwacht men woer veel van eon stipto on prompto
dionstverlening (rosponsivitoit). Uit dorgolijke resultaten blijkt dat do meting van vor-
wncbting in zekere mate valide is.
Hot antwoord op do vraag of voor doze i~von organisatios do meting van do verwach-
tingon nu vee] extra en relovante informatie beeft opgeleverd boven alleen do meting
van do porcoptie, is mooilijker to govon. Als do grootto van gap 5 (vorwacbting minus
porcoptie) vergelokon wordt met do grootto van gap 5A (do maximum score 7 minus do
perceptie) dan kunnen we afleiden dat wellicbt drie van do zeven organisatios zonder
do meting van vorwacbtingen, tot andere conclusies over bun kwalitoit gekomon zou-
den zijn. Zo beeftdo veroniging eon kloine gap 5 maar eon zoor grote gap 5A. Dit komt
omdat do percoptie van do dionstvorloning vrij laag is (or is voel ruimte ter vorbetering:
gap SA), maar do vorwacbtingon zijn ook vrij laag gospannon. lets vergolijkbaars geldt
voor do restaurantkoton. Voor bet ziekenhuis daarontogon geldt hot omgokoorde. Daar
zijn do verwachtingen zoor boog gespannon en ondanks do goode beoordeling van do
kwaliteit is do kwaliteitsgap 5 nog vrij groot. Do conclusie is dat als do verwacbtingen
niot gemeton zouden zijn, hot ziekenbuis onterecht ‘tovrodon’ bad kunnen zijn, terwiji
do voroniging en do restaurantketen zich ten onrechte ongerust zouden hebben
gemaakt. Wanneer or moor versebillen tusson do zevon organisaties zouden zijn
gewoost, in do zin van eon aantal A-merken tegenover B-merken, dan zou do waarde
van hot moten van zowel verwacbtingen als porcoptios waarschijnlijk nog iets duidelij-
ker zijn. Hot onderzook toont overigens tegelijk aan dat bet voor do ovorigo vier organi-
satios weinig extra informatieheeft opgolovord.

Alles overwegende, leiden do bevindingen ons tot do volgende aanbeveling. In ioder
goval dient do perceptie van do dienstverloning gomoton to worden. Dit geeft op item-
en dimensieniveau essenti~1e informatie over hot oordeel van do kianten over do orga-
nisatie. Hot moton van do verwachtingenover do excellento ondorneming in do branche
lijkt rolatiefwoinig extra informatie op te loveren voor do individuolo onderueming. Dit
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woogt waarscbijnlijk niet op tegon do nogatiove invloed op do motivatie van do respon-
dent. Hot lijkt relevantor om, naast do meting van do porcoptie, do kwalitoit rocht-
streeks te meten op itomniveau. Dit zou bijvoorbeold als volgt kunnen: ‘Do vakantiebun-
galows van X zijn: (1) ‘beduidend comfortaboler dan ik verwachtte’ t/m (7) ‘beduidend
minder comfortabol dan ik verwacbtte’. Bij do instructie of in do formuleringvan do ant-
woordschaal kan aangegeven worden welk referentiekader do respondent bij bet beant-
woorden in ogonsohouw moot nemen. Relevante reforentiekaders kunnon zijn: ‘eon
excellent bungalowpark’, ‘eon doorsnee bungalowpark’, ‘dit bungalowpark X’.

4.4 De betrouwbaarheid van de dimensies

Bovon is reeds gosteld dat rapportago van do rosultaton op itomniveau eon organisatie
voel detailinformatie oplevert. Voor hot algemone overzicht worden echtor do vijfkwa-
liteitsdimensies gehanteerd. Hiorbij wordt vorondersteld dat do items op betrouwbare
wijze eon dimensie samonstollen. Eon aantal autours heeft dit aspect onderzocht door
op do set van items (confirmatorisohe) factoranalyse uit to voeren (Carman 1990, Saloh
& Ryan 1991, Cronin & Taylor 1992, Vogels et al. 1989) met als enigszins telourstel-
lende conclusie dat do dimensies in aantal en samenstelling niet altijd teruggovonden
worden, zoals wordt veronderstold in hot model. Lemmink (1992) adviseert dan ook
voor olke niouwo toepassing do dimensiestructuur to onderzoeken.4
In zijn algomoonhoid is hot eon good advies om, als do organisatie tenminsto beschikt
overvoldoende expertise om do factorstructuurvan do data toondorzoeken, to bosluiton
tot hot bepalen van do ‘organisatiespecifieke’ dimensies. Wanneer eon organisatie doze
expertise niot in huis boeft, is do vraag relevant of eon indicatie van hot risico gogevon
kan worden dat men tot onjuiste conclusies komt als men or vanuit gaat dat do vijf
dimensies inderdaad bestaan, zonder dit tochecken.
Doze laatste vraag zullen we onderzoeken door do betrouwbaarheid (interno consisten-
tie) van do dimensies to moten met Cronbach’s a (Churchill 1990, pA98). Do coeffi-
oi~nt a ligt tusson 0 (volledig onbetrouwbaar, do items die do dimensie moten bangen
niet met e]kaar samen) on I (volledig betrouwbaar, do items correleren perfect).5 Als do
items, bijvoorbeold do vijf items die empathic meton, laag correleren dan betekent dit
dat do items duidelijk versohillendo aspecton meten en derhalve niet samen do dimensie
empathie vormen. Er wordt gestreefd naar eon zo hoog mogelijke a waarbij eon a van
0.70 eon acceptabel nivoau is (Nunnally 1978). Als hot nu zo is dat voor do zeven orga-
nisatios do tx’s voldoende hoog zijn, dan kan daaruit afgeleid wordon dat do dimensies
voldoonde consistent gemoten worden door do items. Er is dan woinig reden om via
factoranalyse do dimensies to onderzoeken on do conclusies kunnen gebasoerd worden
op do vijf dimensies.
in tabel 4 staan do minimum, maximum en mediano6 waardon van a per dimensie ver-
meld. Doze zijn berekend voor do poreoptioscores; do a’s borekend op do vorwachtin-
genscores geven eon vergelijkbaar beeld. Hot blijkt dat voor iedere dimensio do media-
no waardon zeer aanvaardbaar zijn (rond do 0.80). Zelfs do minimum waarden zijn vrij
good te noemon: rond do 0.70. Verder lopen do ct’s weiriig uitoen tusson do organisa-
ties. Hogo waarden zijn gevonden bij hot ziekenhuis, relatief minder betrouwbaar zijn
do dimensios gomoten bij do touroporator en eon bungalowpark. Do mediane waarden
in ons onderzoek zijn slecbts jets lager dan do mediane waarden die Parasuraman et al.
(1990) rapportoren voor vijf organisaties (twee banken, twee verzekeringsmaatschap-
pijon en eon tolecommunicatiobedrijf).
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Tabel 4. Betrouwbaarheid (Cronbach a) per SERVQUAL-dimensie voor zeven dienstverlencnde
organisaties (percepties, kianten).

Aantal
items

Mediaan Minimum Maximum Parasuraman
-(1990)

Tastbare zaken 4 .79 .68 .&6 - .84

Betrouwbaarheid 5 .87 .73 .90 .90
Responsiviteit 4 .81 .66 .91 .91
Deskundigheid 4 .78 .65 - .g7 .89
Empathie 5 .79 - .72 .87 .87

Op basis van onzo resultaton concluderen we dat do vijfkwaliteitsdimonsies voldoendo
betrouwbaar gemoton worden. Hot goeft eon indicatie van do goneraliteit van do 22
items in do vragonlijst en bet lijkt eon uitvloeisel van do degelijkhoid waarmeo SERV-
QUAL is ontwikkeld. Als eon organisatie daarentegon besluit veel extrakwaliteitsattri-
buton too to voogen of formuloringen van items stork to wijzigen, dan noemt do nood-
zaak tot eon zorgvuldige analysevan do dimensiestructuur duidelijk toe.

5. DE INTERNE KWALITEITSGAPS

5.1 Hoe goed is het management op de hoogte van de verwachtingen van de klanten?

Do corste interue gap in hot model betreft hot verschil tussen wat klanton verwachten
van eon excellente organisatie en wat bet management donkt dat kianten verwacbton.
Hot kan zijn dat hot management niet good op do hoogte is van wat klanten wonsen on
daardoor do verwachtingen van kianten over- of onderschat, wat kan leiden tot verkoer-
do beloidsbosiissingon. Voor vier van do zeven organisaties is do gap negatief: hot
management ondersehat enigszins do verwacbtingon van klanten; bij do ovorige drie
organisatios overschat bet management do verwachtingen.
Bij zes van do zeven organisaties is doze oerste gap in absolute zin niet erg groot; zo
bedraagt hot gemiddeldo absolute verschil 0.18. Dit betekent dat hot management do
verwacbtingen van kianten vrij good weet in to schatten. Do groto uitzondoring is hot
ziekonhuis waar do gap voor vrijwol alle dimensios ongevoer 2 bedraagt. Dit betekent
dat wanneer klanten aangevon eon 6.5 to verwachten voor bijvoorbeold responsiviteit,
hot management doze verwachting inschat met eon 4.5. Hot management donkt dorhal-
ye dat klanten aanzienlijk lagere vorwachtingon hebbon dan zij in workelijkheid bob-
ben. Eon verklaring voor doze extreme afwijking is niet gomakkelijk to geven. Moge-
lijk dat or sprako is van eon metbodologisch probloem in do zin dat hot
ziokonhuismanagemont do vraag wellicht vanuit hot eigen porspectief heeftbeantwoord
in plaats vanuit hot klantenporspectief. Men vindt dat klanten niet teveel mogen vor-
wachten, gezien do financi~1e problemen in do gezondheidszorg.Er zijn echter ook oni-
go aanwijzigingen dat bet management inderdaad slecht op do hoogto is van do ver-
wachtingon van klanten. Op do drie antecedente factoren (zie figuur 2) die do grootto
van gap I verklaren scoort hot ziekenhuis namelijk ook vrij extreom: vergelekon met do
andere organisatios rapporteert men eon zoer geringo ori~ntatie op marktondorzook en
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is men hot zeor stork eons met do stolling dat or tevoel lagen zitton tusson workvloer on
top indo organisatie. Tevens constatoort men eon gebrek aan ‘upward communication’.
Ook do touroporator on do voreniging ondorschatten systematiseb, dat wil zeggen voor
alle vijf dimensies, do vorwachtingon van klanten. Daarentegen ovorsohat hot manage-
ment van do luchthaven en restaurantketon systematisob do vorwachtingen van klanten.
Do organisaties blijken erg uitoen to lopen wat betreft do antecedente factoren. In hot
algemeen kan zowol hot gobruik van marktonderzoek ais do ‘upward communication’
volgens do moosto managers stork verbotoren (modiane score is 4.6 op eon zevenpunts-
schaal). Met name bij eon bungalowpark, hot ziokenhuis en do rostaurantketon is men
hot stork eons met do stolling dat or toveel managem.ontniveus aanwezig zijn. Hot
management van do touroporator, hot andere bungalowpark on do voroniging vindt juist
dat do organisatie vrij plat is. Volgens verwachting rapporteron do niet-op-winstgerich-
to organisaties, hot ziokenhuis en do voroniging, do minste aandacht voor marktonder-
zook. Hot restaurant en do bungalowparken zeggon hierirt org actief to zijn.

5.2 De kwaliteitsgaps: zwee, drie en vier

Do eerste on do vijfdo gap zijn boven reeds besproken. Beide gaps zijn vrij klein verge-
leken met do gaps 2, 3 en 4 (zie tabel 5). Do mediaan voor doze laatste dde gaps
bodraagt 2 punten op eon zevenpuntsschaal. Doze grootte betekent dat hot management
on do modewerkers van do organisaties aangeven dat or voor do dde gaps nog veel
ruimto is tor verbetering. Do grootte van doze gaps komt ovorigons opnieuw good over-
eon met rosultaten die Zeitbaml otal. (1990) rapportoren.

De vertaling van verwachtingen naar specificaties (gap 2)
Do tweede gap betreft do mate waarmn hot management or in zegt to slagen do dionst-
verloning die do klanten verwachten to vertalen naar specificaties en standaarden. In hot
model gaat hot daarbij om do mate waarin spocificaties formeol zijn vastgelegd, expli-
ciet zijn gomaakt en als zodanig ook worden gocommuniceerd naar do medewerkers.
Dit botreft bijvoorbeeld normen met betrekking tot telefoniseho bereikbaarheid: ‘max.

% van do tijd mag eon klant eon ingosprokstoon krijgen’, of ‘eon monteur moot bin-
non ... minuten na do melding op do plek gearrivoord zijn’. Eon groto gap zal hotgevolg
zijn als do specificaties niet-formeol en impliciet zijn: ‘we voronderstollen dat do mode-
workers zelf wel begrijpen wat wij en do klanten van ze verwacbton’.
Van do zeven organisaties blijkt doze gap bij do veroniging en hot ziekenhuis hot
grootst to zijn. Hot management hiervan zegt hot minst to bescbikkon over formele
regels en richtlijnen voor hot niveau van dienstverlening aan kianton. Do luchthaven on
do touroperator rapportoren do kleinste gap en hebben naar eigon zeggen relatief veel
oxpliciete spocificaties.
Als gekeken wordt naar do vijf dimensies dan blijkt dat, zoals verwacht mag wordon,
do kleinste gap bostaat voor do tastbare zakon (mediaan 1.4). Voor doze dimensie zijn
do meost formele specificaties opgostold. Ook is do gap bij responsivitoit relatief klein
(mediaan 1.8). Boido dimensies zijn voor eon dienstverlenende organisatie waarschijn-
lijk ook hot eenvoudigst om in specificatios en dchtlijnen to vortalen. Do grootsto gap
bestaat bij do ompathie (mediaan 2.8). Behalve dat inlovingsvermogen en individuele
aandacht voor do klant mooilijk in specificaties to vangon is, is hot ook do vraag of for-
mole, expliciote regols hiorvoor opgestold dienon to wordon. Hot gaat or immers om dat
eon medewerker tijdens do interactie met do klant doze klant niet als eon nummer
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beschouwt maar als eon uniek exemplaar, w-aarbij goproboerd wordt aan do spocifieke
wensen zoveel mogelijk togemoet to komon (‘eon uitzondenng op do rogel kunnen
maken vanwege ....‘). Doze uniciteit in do interactie staat enigszins op ge-spannen voet
met do formaliteit van dchtlijnen. Al met al komt do dchting van verschillen tusson
organisatios en tussen dimonsies ovoroen met wat men mag veronderstellon. Dit beves-
tigt do validiteit van do meting van doze gap.
Zonder bier in detail op do antecodenten voor doze gap in to gaan, komt uit hot onder-
zook naar voren dat hot management van do restaurantketen ruimschoots hot hoogste
scoort op hot defini~ren van kwaliteitsdoelen en hot communiceren daarvan (‘goal set-
ting’). Hot verenigingsmanagement rapporteert eon relatief geringe betrokkenheid van
zichzelf bij kwaliteit, hot stelt woinig oxpliciote kwalitoitsdoolon op on or bestaat woi-
nig standaardisatie in taken. Opvallend was verder dat hot management van hot one
bungalowpark op alle vier do antecedente factoren zichzelf positiover beoordoelde dan
hot management van hot andero bungalowpark. Hot zou intorossant zijn om na to gaan
of dit versohil ook in werkelijkheidbestaat of dat hot to maken heeftmet eon versehil in
do hoeveelbeid zelfkritiok.

Tabel 5. Groo7ti~ van de viffgaps bij zevenorgcinisaties (een grotere score betekenteen grotere
gap).

Gap Omschrijving Mediaan Mm. Max.

1. Mngt. -I-
Kianten

Inschatting van vorwachtingen van
kianten door hotmanagement

.18 .01 1.87

2. Mngt. - Vertaling van verwachtingen naar
specificaties

2.09 1.34 4.18

3. Medew. Uitvoering van diensten volgens
do specifleatios

1.98~ 1.21 2.49

4. Medew. Aansluiting van exteme
eommunicatie met uitvoering

2.01 1.17 2.46

5. Klanten Kwaliteit: verwachtingon minus
perceptie

.33 - .27 1.01

Het consistent leveren van dienstverlening volgens de specificaties (gap 3)
Do derde gap betreft do mate waarin do medewerkers or in slagen do, formele dan wel
informele, richtlijnon consistent to vertalen naar do uitvooring. Met andere worden,
aebten do medewerkers zich in staat vrijwol altijd do dionst op hot gowonste nivoau to
verlenen?
Do verschillen tussen do zeven organisatios zijn bij doze gap mindor groot dan bij do
tweedo gap (vorgelijk do minimum en maximum waardon in tabel 5). Medewerkers bij
6~n van do bungalowparken on bij do voroniging rapporteren do grootste gap. Bij hot
bungalowpark is hot vooral do dimensie betrouwbaarheid (‘doon wat je belooft’) die
volgons medeworkers nog weleons in do problemen komt. Bij do vereniging betreft bet
drie dimonsies: tastbare zaken, betrouwbaarheid on ompathie. Hot restaurantporsonee]
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ziet do minste problemen in hot produceren van do dionst volgens do specificatios.
Wanneer do derd~ gap bekeken wordt naar dimensies, dan blijkt opnieuw do dimonsie
empathic do meosto problemen op to leveren voor do zeven organisaties. Blijkbaar yin-
den medewerkers hot moeilijk do klant voldoonde individuele aandacht to geven. In hot
bijzonder zal dit bijvoorbeeld golden tijdens pioktijden. Zo is or vaak eon trade-off
nodig tusson hot snol wogwerken van eon wachtrij en do ruime aandacht voor do klant
die aan do beurt is. Do dienstverlenor ziot do dj ongeduicligen, maar wil toch do huidigo
kiant hoge kwaliteit leveron. Omgekeerd wil iodoro kiant die in do dj staat dat do
dionstverlener opsohiet bij degenen die voor hem/haar staan, maar ruim do tijd neemt
als men zelfaan do beurt is.
Bij mogolijke oorzaken van eon groto gap kan gedacht worden nan aspecton zoals: do
juiste persoon zit niot op do juisto plnats, do medewerker krijgt to woinig faciliteiten
van do organisatie om bet work naar behoren to doen, hot niet beloond worden voor
extra inspanning op kwaliteitsgebiod (zie figuur 2). Slochts enkelo resultaten kunnon
hier vermeld wordon. Typisehe scores op doze antecenten liggon tussen do 4 on 5. Eon
uitzondering is do beoordeling van hot teamwork dat in alle organisaties vrij hoog
scoort (mediaan 5.6 op eon schanl van 7). Do versohillen tussen do organisaties in
teamwork zijn klein, alboewol do medewerkers op do luchtbaven zich hot minste eon
deel van eon team voelen. Do ‘juiste man op do juiste plaats’ lijkt do meoste problemen
op to levoren in ~dn van do bungalowparken, terwijl do medeworkers bij do voroniging
en do luchthaven hot minst to spreken zijn over do faciliteiten die zij krijgen om bun
worknaar behoron to vorrichten. Medewerkers bij do touroperator en do restaurantketen
zijn overdit aspect hot best to spreken.

Het consistent kunnen voldoen aan beloftes (gap 4)
Do vierde gap heeft betrekking op hot versehil tusson do beloftes die gedaan worden
aan do k]ant in do oxteme communicatie en do werkelijke dionstverloning die geboden
wordt. Om to kunnen voldoon nan do belofton dienen medewerkers ook tijdig op do
hoogto zijn van hot aanbod en do inhoud van niouwo diensten, bijvoorbeold eon plotse-
ling ingoplando promotioactio in vliegreizen. Eon goode horizontale communicatie is
daarvoor vereist. Zijn do medewerkors op do hoogte van do boloften en kunnen zij naar
eigon zeggen daaraan consistent togemoot komen?
Do modiane grootte van doze gap bodraagt 2 punton op eon zevonpuntsschaal zodat ook
bij dit aspect or nog voel ruimto is tor verbetering. Do minste mooito om tegemoot to
komen nan do beloftes rapporteron do medewerkers bij do touroperator (1.2). Ook hot
luchthavenpersonoel en hot restaurantpersonoel ziot hior weinig problemon. Do mode-
workers van do vereniging hobben relatief do meesto mocite met doze gap (2.5),
govolgd door hot ziokonhuispersoneel (2.4). Mogelijk komt dit bij doze organisaties
vooral door hot ontbreken van duidelijkheid over wat or precios beloofd wordt nan do
klant, zodat men niet weot waaraan men als modewerker tegomoot moot komen.
Immers, beido niet-op-winstgoricbte organisatios beschikkon over minder brochures,
reclamecampagnos en overige oxtorue communicatie om hot imago gostalte to geven
dan do andere organisaties. Danrnaast geldt in hot bijzonder voor hot ziekenhuis dat
vooral do vrijo publiciteit hot verwachtingsniveau van do klanten bepanit. Hot zieken-
huispersoneol geeft zeer duidelijk ann dat zij vinden dat or onrodolijko vorwachtingen
van do gezondhoidszorg gesohapen worden (do ‘propensity to overpromiso’ scoort zoor
hoog). Do medewerkers van do veroniging klagenmoor overhot gebrek nan horizontale
communicatie in hun organisatie.
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Wat do dimensies betreft komt do betrouwbnarheid als lastigste dimensie naar voren.
Dit is niet zo vorwonderlijk nangozion doze dimensie ook inhoudelijk hot meesto to
makon hoeft met ‘doon wat je belooft’. Do medewerkers bij do bungalowparken rappor-
toren do meeste moeite bij doze gap to hebben met botrokking tot do tastbaro zaken. Zij
stnan voor do tank ‘do mooie plaatjes’ in brochures waar to maken.

Bruikbaarheid van de drie gaps voor hetbeleid
Do gaps 2 t/m 4 worden in SERVQUAL o~ dimensionivonirgomoton. Voor iedor van
do vijf dimensies mooten hot management (voor gap 2) of do medewerkers (voor gaps
3 en 4) nangovon in hooverro or bijvoorbee]d formele specificaties zijn voor betrouw-
baarheid, ompathie, etc. Doze metingen zijn danrom van eon hoog abstractionivoau
waardoormet name eon nantal medewerkers duidolijk mooite heeft met hot formuleren
van eon zinvol antwoord op doze vragon.7 Echter ook do intorpretatie van do govondon
gaps en do vertaling van do resultaten naar concrete nanbovelingon voor hot boleid zijn
lastig. Eon belangrijko vraag is danrom of do huidige meting van do gaps veel informa-
tie oplevert voor hot beleid. Doze vraag is tijdens hot SERVQUAL ondorzook bij do
zeven organisatios vaak ann do orde goweost. Moestal word do vraag helnas negatiof
beantwoord.
Als alteruatief voor do huidige meting stellen we voor om te overwegen do gaps 2 t/m 4
telkens to moton voor nIle 22 items waarop do kwaliteit beoordeeld wordt. Behalve dat
do vragen hiordoor convoudiger to beantwoorden zijn hotgoon do validiteit en betrouw-
banrheid van do informatie ton goode zal komen, goeft dit ook moor prociozo informatie
over waar volgons medeworkers of management kwnliteitsproblemen nanwozig zijn bij
do dionstverloning. Op doze wijze wordt duidolijker bij welke aspocton or specificaties
ontbroken of op welke aspecton medewerkers vinden dat geleverde dienst niet voldoet
nan do gosteldo spocificatios. Tevens kunnen op doze wijze do versohillen in inzicht
tussen do respondenten gemakkolijker gefaterpretoerd en benut worden. Hot is erg
bolangrijk om na to kunnen gnan over welke van do 22 items hot management onder-
ling stork van moning versebilt en over welke aspecton oensgezindhoid bostant. Uitor-
nard wordt do vragonlijst door dit voorstel eon stuk langer. Wij denken echter dat eon
organisatie die do mening van hot management en medewerkers ziet als eon ossonti~lo
bron van informatie over hot gevoorde kwaliteitsbeleid, in stant mag worden geacht do
respondenten voldoende to kunnen motiveren tot hot invullen van do vragenlijsten. Hot
leveron van kwaliteit in dienstvorlening buiton do eigen monsen om is nu eenmaal
onmogolijk. Hot is do bodooling hot bovenstaande voorstel binnenkort op uitvoorbnar-
heid on validiteit to testen.

5.4 Antecedenten voor de gaps

Voor ieder van do vier interue gaps zijn in hot SERVQUAL-model antecedonte facto-
ron gesolectoord die do grootte van do gap zouden verkiaren (zie figuur 2). In doze
parngranf zal nagegnan worden of doze antecedenten bctrouwbaar gemeten worden in
do huidige vrag~nlijst. Er moot hiorbij gostold worden dat do autours zolf al nangovon
dat voor dit doel van hot model nog voel work vorzotmoot worden ter validering van do
antecedenten en do bijbehorende vrngenlijst. In tabel 6 worden per gap doze anteceden-
ten opgesomd tesamen met do Cronbach a’s die in ons onderzook gevonden zijn. Doze
worden vergoloken met do a’s die Parasuraman et al. (1 990)vormelden. Ovorigens zijn
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twee antocedenten (‘levels of management’ en ‘technology-job fit’) gemeten met
slechts ~n item, 2odnt hierbij goon a borekend kan wordon.
Tabel 6 geeft duidelijk nan dat voor do moosto antecedonten do mediano wnarde van do
zodanig lang is dat niot gesproken kan worden van eon betrouwbaar gometen antece-
dent. Dit betekent dat do items to veel op zichzelf stnan. Soms zijn or zelfs negatieve
correlatios tusson items die dezelfde antocedento factor voronderstellen to meten. Hot
patroon en do orde van grootte van do a’s in ons onderzoek komen overigens veins-
send good ovoroen met do wanrden die Parasuraman ot al. (1990) rapporteren.

Tabel 6. Betrouwbaarheid (Cronbach
ten bi] zevenorganisaties.

a) voor de antecedenten die de gaps beinvloeden, geme-

Gap Antecedent Anntal
items

Medinan Mm. Max. Parnsu.
(1990)

I. Marketing research orientation
Upward communication
Levels of management

I
I
I

.50

.60
-

.36

.16
-

.65

.90
-

.60
.56

2. Mngt. commitment to quality
Goal setting
Task standardization
Perception offeasibility

3
3
3
3

.42
.40
.75
.29

.05
<0
<0
.04

23
.87
.89
.44

.54

.84

.69

.59

3. Teamwork
Employee-job fit
Technology-job fit
Perceived control
Supervisory control systems
Role conflict
Role ambiguity

5
5
5
5
5
5
5

.68

.56
-
.43
.23
.45
.49

.56

.30
-
.23
<0
.23
.01

.84

.68
-
.61
.59
.72
.69

.80

.34
-
.34
.42
.61
.60

4. Horizontal communication
Propensity tooverpromise

2
2

.19

.07
<0
.29

.56
.64

.49

.28

Do a’s laten tussen antocodenten en tusson organisaties grote vorschillen zion. Eon nan-
tal antecedenton wordt redelijk botrouwbaar gemeton zoals ‘task standardization’,
‘teamwork’ en do ‘upward communication’. Maar zelfs bij doze antocedenten zijn do
vorsohillon tusson do organisatios groot zoals do minimum en maximum waarden laten
zion. Erg onbetrouwbaar zijn do antecedenten van gap 4: do horizontale communicatie
en do neiging om tovee] to beloven. Do maximum waarden van do a zijn daarbij uit-
schieters. Ook do ‘perception of feasibility’ (gap 2) wordt bij nIle organisatios onbe-
trouwbanr gemoton. Er is tevons gekeken of do botrouwbaarheid bij bopaalde organisa-
ties systemntisch hoger is dan bij andere organisaties. Hieruit kwam goon duidelijk
patroon naar voren. Er was eon lichte tendentie dat bij do veroniging, do luchthaven en
hot ziokonhuis, do antocodonten iets botrouwbanrder zijn gemeten dan bij do andere
organisaties. Do vorsehillen zijn echter erg klein en zijn, gegeven do Inge absolute
wnardon van do a’s, niet van grote betekenis.
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Do volgonde conclusies kunnen op basis van tabol 6 gotrokken worden. Ten eorste kan
eon organisatie niot zonder moor somscores over items berekenen en dan in do interpre-
tatie van SERVQUAL do benaming van do antecedenten gebruiken. Immers, als bij-
voorboeld vior items die verondersteld worden samen do horizontale communicatie in
hot bodrijf te moton nnuwelijks samonhangon, dan worden als hot ware vior losse
aspecton van communicatie gomoton. Hot is dan hot boste om do vier items individuoo]
to bosehouwen en danr do intorprotatie op to dobton. Ten twoode is duidolijk dat vorder
wotenschnppolijk onderzoek dringond noodzakolijk is nnar juist doze antecodenten.
Niet alleen nnnr do juistheid en volledigheid van do antecedenten zal gokoken moeton
worden, mnnr ook naar do manior wanrop doze gemeten worden. Andore vrngen in do
vragenlijst zijn nodig om do interne factoren die eon succesvol kwnliteitsbeleid bepalon
good in do vingers to krijgen.
Nader onderzoek is des to moor gowonst omdat do belangstelling van hot management
voor doze antocedonton groot is. Eon opVallend resultant van do SERVQUAL toepas-
sing was dat juist do antocodenten relatief voel discussie los maakton bij do organisa-
ties. Niet alleen was hot yank do eerste koer dat eon nantal intorue factoron grootschnlig
en op eon standaardmanier gomoton werden, mnar bovendien kroeg hot management
enig inzicht in hoe verschillend or binnen hotmanagement en bij do medeworkers word
godncht over hot reilen on zeilen in do organisatie. Wol is hot zo dat SERVQUAL zelf
weinig houvast biedt hoe do resultaten goimplomonteerd mooton worden ter verbetering
van hot kwaliteitsbeloid. Dnardoor ontstond soms hot idee dat do organisatie na eon
SERVQUAL-toopnssing in do kou stant omdat or wol gaps geconstateord zijn on or veel
discussie is losgemaakt, mnar do oplossingen nog niot voor do hand liggen. Wat dit
betroft dienen, ontorechte, verwachtingen over do methodo bijgesteld to wordon.
SERVQUAL_is_in corsto instantiebedoeld als diagnosemothodo.
Eon toopassing van SERVQUAL zal gevolgd moeten wordon door mantrogelen om
gediagnosticoorde problomen op to lossen of ann to pakken. Hot invooren van eon into-
grani kwnliteitssystoom raakt uitornard do ossenti~le manieren van werkon in eon orga-
nisatie (zoals die nnar voren komen in do antecedente factoron), wnar ook anderen dan
alleen hot marketing management bij botrokken moot wordon en wat eon continue zorg
van do hole organisatie moot zijn. SERVQUAL is dnarbij slechts 66n van do hulpmid-
delen.

6. CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN

SERVQUAL is eon model en met bijbehorendo methode dat organisatios kan helpen
eon diagnose to stellen over waar hot good of juist mindor goed gnat met hot kwnliteits-
beleid. Zelfs zonder empirisch ondorzoek kan hot model hot management helpen hot
beleid door to lichten. Do mothode geoft vooral eon brede analyse van bet probloem,
alsof or eon overzichtsfoto wordt genomon van do stand van zakon. Vnak zal hot nodig
zijn eon SERVQUAL-onderzook nan to vullen met andere methodon om dnarmee in to
zoomen op gesignaleerdo gaps en zodoende diepgnando en gedetailleerdo kennis to vor-
krijgen.
Onze ervaringen met zeven toopassingen Inten zion dat hot eon waardevolle mothodiek
is die tevons redelijk robuust is. Hot kan toegepast worden op zeor verschillendo soor-
ten organsities en geeft danrbij in hot algemeon vrij betrouwbare en valide informatie.
Do risico’s om bij eon toepassing tot duidolijk onjuisto conclusies to komen, zijn
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goring. Do resultaten geven ons wel nanleiding tot do volgende kritische kanttekonin-
gon en nanbevelingon.

Aanbevelingen voor het externe deel
— Do kwalitoit van dienstvorloning wordt in SERVQUAL gometen met 22 items die

gebaseord zijn op vijf onderliggende dimensies (eigenlijk omvatton doze vijf dimen-
sios tion oorspronkolijk geformuleerde dimonsies, zie boven). Bij eon toopassing
lijkt hot randzaam dat do organisatie nagnat of doze 22 items nIle aspecten dekken of
dat or extra items nodig zijn om do kwaliteit vollodig in knart to brongon (eon 22+
vragenlijst). Do nanbeveling zou zijn om bij hot kiezon van extra, organisatiespeci-
fieke items, uit to gnan van do oorspronkelijko tion kwalitoitsdimensies en op basis
van die dimensies items to formuleron. In voorkome:ndo gevallon kan hot zijn dat or
naast doze tien dimensies nog extra dimensies zijn die gedekt moeten worden door
items.

— Do huidigo lijst met items blijkt met vrij grote betrouwbaarhoid do vijf dimensies
van kwaliteit to meten. Er zijn goon annwijzingon dat bij eon toopassing van SERV-
QUAL eon uitgebreid ondorzook anar do fnctorstrucluur plants dient to vinden. Wel
is hot zo dat wanneer items worden toegevoogd nan do lijst van 22, of als anderszins
do lijst stork gewijzigd wordt, do kans op eon niouwo dimensiostructuur toeneomt,
zodat wel extraanalyses vereist zijn.
Bij do meting van do kwaliteit is hot van belang in ieder geval do porcoptie van do
dionstvorloning to meten. Hot onderzoek lant zion dat do toegevoegdo waarde van do
meting van do verwachtingen van klanten, zoals dat in hot huidige SERVQUAL
plants vindt, goring is. Verdor wetenschappolijk onderzoek naar do definitie en
meting van verwnchtingen is noodzakelijk. Voor do praktijk lijkt hot in do tussentijd
relevant om, nnast do perceptie, voor ieder van 22 items do kwaliteit to meten. Dat
kan door per item do klant ann to laten geven of do geleverde dienst boven of onder
vorwnchting bleef.

— Als do meting van do verwachtingon vervangen wordt door eon kwaliteitsmoting per
item, dan is hot niet moor mogelijk gap S to moten: do insehatting van hot manage-
ment van do vorwachtingen van do klant. Uit hot ondorzoek blijkt dat doze meting
ook woinig extra informatie oplevort. Voor zes van do zeven organisatios bloek do
gap erg klein. Als alternatief kan dan do insehatting van hot management van do per-
ceptie van klanten gometon worden, of, als tweede alternatief, hen eon inschatting to
laten geven wolke aspecten van do dienstverlening do klanten moo- of togonvallen.

— Naast do bestanade vragen is hot ann to bevelen eon nantal motingon van varmabelen
too to voegen die do wanrde van eon SERVQUAL-klantononderzook stork kunnen
vorhogen zondor substanti~lo extra kosten. Hiorbij wordt godacht ann: (a) eon holis-
tisehe dirocte meting van do kwaliteit van dionstverloning,8 (b) do prijslkwalitoits-
verhouding, (c) of do kiant, alles overziende, vindt (lat do dienstverloning moo- of
tegenviol (eon holistisehe indirecte kwaliteitsmeting); (d) do waarschijnlijkhoid dat
men do volgende keer dezelfde dienstverlener kiest, (e) ofmen do dienst zou nanbe-
velen bij vdenden en kennissen, en (I) do tevredonhoid met do dionstverloning. Doze
algemene oordolon kunnon vervolgens verbonden worden met do booordeling op do
aparto items om op die manier eon validering van do meting to vorkrijgon (zie ook
Cronin &Taylor 1992).
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Aanbevelingen voor het interne deel
— Do intomo gnp~ blijkon vrij betrouwbnar gemeten to kunnen worden. Danrnaast zijn

do vorsohillen die met SERVQUAL gevonden wordon tussen do organisaties eon
duidelijko indicatie van do validiteit van do gemoten gaps. Veronderstellingen over
do grootto van gaps bij organisaties waarvan gozien do nard van do dienstverlening
of hot gevoerdo marketingboloid verwacht mocbt worden dat eon bepanlde gap voor
eon bepanido dimensie grotor of kiciner zou zijn die dan bij andere organisatios, ble-
ken yank bevestigd to worden.

— Wel is vnstgosteld dat door hot meten van do gaps op bet nivoau van do dimensies,
do intorprotatie en implomontatie van do lievindingen beporkt is. Voorgesteld wordt
om do gaps 2 t/m 4 to moten voor ioder van do 22 items. Dit levort niet alloen veel
moor godotailloordo informatie op die moor richtinggevend kan zijn voor hot beleid,
mnar zal tevens do validiteit en betrouwbnnrheid van do meting ton goode komen
omdnt do metingen op doze manior veel concrotor en cenduidiger zijn.

— Do antocedente factoron voor do gaps blijkon niet betrouwbaar gomoten to worden.
Do vragen wanrmeo do antocodonten gemoton worden staan teveel op zichzelf om to
mogen spreken van factoren. Aanbevolen wordt do informatie overdo antocedenten
op individueel vraagniveau to rapportoren on niot samen to vatten onder do namen
van antecedento factoron zonis verondersteld wordt in SERVQUAL. Doze gedetail-
leerde informatie over antecedenten blijkt overigens eon levendige bron van discus-
sie to zijn en is dan ook erg wnardovol. Hot zal duidelijk zijn dat nog nader weten-
schappelijk onderzoek gowenst is nnnr do identificatie en meting van do intemo
succosfactoren voor do oxtomo kwaliteit.

NOTEN

1. Dc auteurdanks het management en demedewerkers van do zeven organisaties voor hun modewerkingaan
het onderzock. Tevons dankt hij de deelnemers aan hot yak Marketing van Diensten (MM9), your dc data-
verzameling en do initiele analyse van do resultaten. Aan het artikel werdgewerkt tijdens een ondorzocks-
verblijf aan The Fuqua School of Business, Duke University, Durham, USA. Dit vorblijf werd mogelijk
gemaakt door dc tockenning van ecn NWO-stipondium.

2. Do dimensie deskundigheid en bcleofdheid (‘assurance’) bestaat op haar beurt uit vior onderliggende
dimonsies: ‘competence’, ‘courtesy’, ‘credibility’ en ‘security’. Dc dimensie empathic wordt gevormd
door drie dimonsi&S: ‘access’ ~benadorbaarhcid),‘communication’ (spreek de taal van de klant) en ‘under-
standing the customer’ (ken do klant “porsoonlijk”). In plaats van vijf dimensies words daarom cok wel
van tien kwaliteitsdimensies gesproken.

3. Men kan zelfs veronderstellen dat sommige respondenten zessen scoren om niet als ‘consistent extroem’
over te komen. Tefreductie van do problemen kan overwogen worden magnitude scaling (Lodge 1981) te
gebruiken als altematiefvoorde zevenpuntsschaal. Op doze wijze heeft do respondent onbeperkt ruimtc
naar bovon en kan hij subtiele versehillen heter tot uitdrukking brengen.

4. Voor eon deel zijn do gorapportoerde problomon veroorzaakt door do negatiof goformuloorde items voor
rosponsivitoit enempathio (Lemmink 1992). In do nieuwsto vorsie van SERVQUAL zijn deze items echter
al positief geherformuloerd (zie Zeithaml ot al. 1990) zodat dit probleom inmiddels ondervangon is. Voor
eon andor dod is do inconsistontie in factorstructuur to wijion aan hot feit dat substantiOle vorandoringon in
do fonnuloring wOtden aangebracht of dat items verwijderd of toogovoogd worden, waardoor do structour
per definitie verandert on instabieler wordt (Parasuraman ot al. 1991).

5. Dogrootte van a wordt bepaald door hot aantal items in do schaal on do gemiddoldo correlatie tussen do
items. Do betrouwbaarheid stijgt als do gomiddolde correlatie stijgt. Naarmaso or moor items in de schaal
zitton, stijgt do betrouwbaarheid eveneens (ceteris paribus).

6. Tor bopaling van do mediane waarde worden do zeven a’s gorangordend naar grootto, waama do middel-
stea (do vierde) wordt geselecteerd.

7. Do gaps wordenoverigons wel vrij betrouwbaar gometon door do vijf dimensies. Do mediane Cronbach a
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bedraagt voor gap 2 0.72, voor gap 3 0.73 en voor gap 4 0.81. Doze waarden zijn slechts iots lagerdan do
a’s die Parasuraman et a]. (1990) rapporterenyour do gaps. Do a’s geven aan dat do kwaliteitsdimensies
niet onathankelijk van elkaarzijn, maaronderling samenhangen.

8. Do vraag zou kunnon luiden: ‘Als u nu alle aspecton op eon rijtje zeit, wat vindt u dan van do kwalitoit van
do dionstverlening doorX?’ met alt antwoordschaal: (I) ‘heel lago kwalitoit’ tIm (7) ‘heelhoge kwaliteit’.
Ophetzelfde algemene nivoau kunnen op zevenpuntsschalendo ovorigovariabelen gomoton worden.
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11. Over de werking van economische stimuli
een afscheidsco/lege

G.M. VANVELDHOVEN

SAMENVAThNG

Op 27 maart 1992 werd, bij gelegenheid van mijn afscheid als hoogleraar in de Economische
Psychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant, een internationaal seminar gehouden onder
de titel ‘The Future of Economic Psychology’. Op bet einde daarvan, maar inhoudelijk los, heb
ik mijn afscheidscollege gehouden. Op verzoek van de redactie heb ik dat college enigszins
bewerkt voor het ‘Jaarboek’ waarvan ik de afgelopen jaren ook enige tijd redacteur mocht
wezen.
1k heb gemeend inde bewerking het karakter van een college te moeten handhaven en biedt het
onderstaand graag aan.

1. STIMULI: EEN GEDRAGSWETENSCHAPPELIJK CONCEPT

Het begrip ‘stimuli’ neemt in de psychologie een zeer centrale plaats in. Als ergeen sti-
muli zouden zijn, zouden er geen psychologen zijn. Het meest fundamentele model
waarop vrijwel alle psychologische theorie~n te herleiden zijn, ziet het gedrag van
mensen in functie tot hun psychofysische eigenschappen en eigenheid zoals deze door
van buiten af werkende factoren worden geactiveerd. Deze exogeen werkende factoren
die verbonden zijn met potenti~le gedragsresponses van de kant van het individu wor-
den stimuli genoemd. De gedragsrespons kan overt zijn (zichtbaar, observeerbaar), of
covert (latent, indirect registreerbaar). Voor een discussie verwijs ik graag naar Groen-
land (Groenland, 1989).

In dit laatste college wil ik enkele aspecten van de werking en invloed van stimuli
behandelen, met name in relatie tot bet specialisme binnen de psychologie waarmee ik
mij de laatste twintig jaarbezig heb mogen houden: economische psychologie. Het zal
dus in het bijzonder gaan overde werkingvan economische stimuli.

Toch wil ik graag indit inleidend gedeelte opmerken dat stimuli weliswaar van centrale
betekenis zijn in de psychologie, doch dat bet in feite zo ongeveer bij die constatering
blijft. ‘Stimuli’ zijn in de psychologie ‘gegeven grootheden’ zoals in de ecoriomie
schaarste’ een gegeven grootheid is: een noodzakelijk postulaat, maar niet jets om je
in theorievormende zin mee bezig te houden. Het is een label, bet verwijst naar een
centraal concept maar het is merkwaardig genoeg niet zeif een centraal aandachtsge-
bied voor empirisch onderzoek of wetenschapstheoretische belangstelling. Er bestaat in
de psychologie geen fundamentele indeling of sluitende empirische taxonomie met
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betrekking tot stimuli en hun werking. Desainiettemin is er nauwelijks enjge publikatie
denkbaar waarin het woord ‘stimulus’ niet tot de centrale begrippen behoort. In zeer
globale zin zou men de beschouwing die vo]gt dan ook een zeer beseheiden bijdrage
aan de noodzakelijke discussie over de plaats en functie van stimuli in psychologische
gedragsmodellen kunnen noemen.

Zoals aangegeven kies ik echter bij mijn uitwerkin~ voor een beperking. Het zal gaan
overeconomische stimuli.
Economische stimuli beantwoorden aan de gegeven omschrijving dat zij van buiten af
op het individu inwerken en daarbij een gedragsoproepend effect hebben. Ze zijn eco-
nomisch omdat ze zich binnen de economisehe werkelijkheid voordoen en/of tot eco-
nomische gedragingen nanleiding geven. Economische stimuli zijn dus qua eigen
karakteristieken of qua opgeroepen werking onderdeel van de economische werkelijk-
heid.
De meest bekende economisehe stimulus is ongetwijfeld geld: een onderdeel van de
economische werkelijkheid met een duidelijk gedragsoproepend karakter. Over de sti-
muluskarakteristiek van geld zijn enkele interessante beschouwingen gepubliceerd (zie
voor een overzicht Van Veldhoven, 1986), waarin geld als een incentive wordt gezien:
gedrag oproepend, onderdrukkend of versterkend. Het is niet voor niets dat in veel psy-
chologische experimenten geld als gedragsmodellerend hulpmiddel wordt gebruikt.
Helaas worden die experimenten dan vervolgens niet gepubliceerd onder het label van
een economischpsychologisch experiment.

De vari~teit aaneconomische stimuli is overigens overstelpend: TV-spots en verkoop-
folders zijn stimuli, maar ook de verlaging van het belastingtarief werkt gedragsbein-
vloedend evenals jaarverslagen van internationals, kortingen in opruimingstijd en
beursberichten.

Sommige van deze stimuli roepen bepaalde gedragingen op. andere hebben juist een
remmende of onderdrukkende werking of roepen onzekerheid op. Dezelfde stimulus
kan tot verschillende typen gedrag aanleiding geven. Geld als incentive roept meestal
een zekere gretigheid op, maarer zijn situaties waarin geld als incentive een zekere aar-
zeling, of zelfs twijfel oproept. Wil ik voor een echte vriendendienst met geld beloond
worden? Stelt mijn moeder de check die ik haar bij haar verjaardag toestopte echt op
prijs? Een classificatie van econornische stimuli naar de typen gedragingen die zij
oproepen zou op zich al een mogelijk interessante opening naar verdere theorievorming
zijn.

De richting, intensiteit en inhoud van het gedrag dat door stimuli wordt opgeroepen kan
vari~ren en in die zin zal iedere theorie over stimuli tegelijkertijd over gedrag moeten
gaan.
Dit brengt mij tot de wellicht wat triviale maar daarom niet minder weerbarstige stel-
lingname: de relatie tussen stimuli en gedrag is niet op voorhand eenduidig maar dient
benaderd te worden vanuit enerzijds de werkelijkheid waarbinrien de stimulus zich
voordoet, anderzijds vanuit de eigenschappen van de persoon die aan de stimulus wordt
blootgesteld.

Deze stelling zal in het onderstaande slechts in een richting worden uitgewerkt: stimuli
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worden opgevat in relatie tot de werkelijkheid waarin ze zich voordoen. De wijze waar-
op het individu als individu reageert op stimuli en de gedragsrespons mee inkleurt zal
hier voorlopig terzijde gelatenworden.
1k heb mij vervolgens de vrijheid veroorloofd, in het volgende enkele malen mijzelf te
citeren. 1k ben mij bewust van het feit dat dit in wetenscliapsland niet ongebruikelijk is.
In die zin behoeft het verschijnsel geen verontschuldiging. Anderzijds meen ik dat het
wellicht passend is juist in een afscheidscollege in verhoogde mate iets van mijzelf te
presenteren. 1k hoop dat U daarmee kunt instemmen. Op zelfde wijze vraag ik U begrip
voor de verwijzingen naar geschriften en publikaties die onder mijn begeleiding of met
mijn betrokkenheid tot stand zijn gekomen.

2. DESTIMULUS-OMGEVING

Bij bespreking van economische stimuli zijn twee gezichtspunten van belang: eerstens
het belang van de omgeving waarin de stimulus zich voordoet en de wijze waarop de
stimulus zich tot deze omgeving verhoudt, en vervolgens: de beschouwing van de sti-
mulus op zich d.w.z. structuur, eigenschappen, presentatiewijze etc. Op beide gezichts-
punten zal afzonderlijk worden ingegaan.

Bespreken wij eerst de verhouding tussen stimulus en omgeving. Voor de hand liggend
is dan de opmerking dat er geen stimulus is zonder omgeving, d.w.z. ieder object, per-
soon, symbool, signanl etc doet zich voor in een omgeving. 1k heb de indruk dat in de
psychologie men meestal volstaat met deze opmerking en vervolgens overgaat tot de
orde van de dag, dat wil zeggen dat de aandacht vervolgens in feite beperkt blijft tot de
stimulus effecten. Naar mijn mening is het voor economische psychologie, wellicht
meer nog dan voor vele andere psychologie~n noodzakelijk zich voortdurend en afzon-
derlijk ook bezig te houden met de impact van de economische werkelijkheid waarbin-
nen stimuli zich voordoen of waarin gedragingen uitmonden. Een loutere stimulus
beschouwing is principieel ontoereikend, hoeveel inzicht het overigens ook kan ver-
schaffen. Ditgeldt a fortiori voor economische psychologie.

Niettemin kunnen bij deze stellingname enkele kanttekeningen worden geplaatst.
Natuurlijk is bet mogelijk met name in de opzet van experimentele situaties de invloed
van exogene niet-stimulus factoren zozeer te reduceren dat ermm ofmeer ‘zuivere’ sti-
mulusreacties overblijven. Dat daarbij dan tegelijkertijd de exteme geldigheid van de
uitkomsten aan de orde is, behoeft geen betoog. In zekere zin wordt hier de problema-
tiek verschoven, maar niet opgelost.
Daarnaast zijn er meer theoretische stellingnamen van met name behavioristen en
gedragsmodelleerders die uitgaan van dermate directe, sterke en manipuleerbare rela-
ties tussen stimuli en responses, dat daarmee de invloed van de omgeving als afzonder-
lijke factor principieel oninteressant wordt. Ook in de economische psychologie en met
name in relatie tot het consumenten gedrag is deze zienswijze aan de orde gesteld
(McSweeney e.a. 1984; Nord and Peter, 1980).
Het gaat bij deze stellingname om loutere stimuluswerking als bepalend voor het opge-
roepen gedrag: ‘modelling’. Zoals ook elders in de psychologie lijkt de empirische
ondersteuning voor dit standpunt echter slechts beperkt.
1k voel meer voor de stelling, door Poiesz al in zijn proefschrift uitgedragen, dat zelfs
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in situaties van loutere expositie van een stimulus mensen op zoek gaan naar of reage-
ren op cues of betekenisgevende elementen in de exposure situatie, waaraan zij de zin-
volheid of functionaliteit van hun nntwoord kunnen ontlenen (Poiesz, 1983).

De vraag of de omgeving gezien kan worden als een neutrale factor die voor de
gedragsrespons verder niet van belang is krijgt derhalve een genuanceerd antwoord.
Gesteld moet worden dat ‘omgeving’ een verzamelbegrip is wanronder verschillende
deelbegrippen vallen.
Voorzover de omgeving aanwezig is in de zin van een verzameling van gedragsneutra-
le exogene elementen duiden wij dit nan als het omringende (‘surroundings’). Terzijde
zij opgemerkt dat deze aanduiding overigens niet inhoudt dat er geen psychologiscbe
relaties met dit deel van de omgeving kunnen bestaan: kennis en cognitieve representa-
tie van de omgeving spelen in de z.g. environmental psychology een belangrijke rol.
Onderscheidend is hier dat het gaat om exogene factoren die wel of geen ‘demonstrable
and systematic effect on current behavior’ hebben zoals Belk het uitdrukt (Belk, 1974)
Voorzover de omgeving bestant uit wel gedragsbeinvloedende exogene factoren is het
zinvol vervolgens onderscheid te maken tussen situatieve settings en contextuele set-
tings. ‘Situatieve settings’ zijn in onmiddellijke samenhang met de stimulus nanwezige
factoren in de omgeving die naast of in nanvulling op de werking van de stimulus een
directe invloed op het gedrag uitoefenen. Gedachtmoet daarbij worden ann de werking
van physieke en sociale factoren en condities in de tijd- en ruimte- bepanlde situatie
(Belk, 1975). Samen met de stimulus karakteristieken bepalen deze factoren de contin-
gentie of bestpassendheidvan de gedragingen binnen de situatieve setting.
Onder ‘contexttiele settings’ verstaan wij die factoren in de omringende werkelijkheid
die op meer globale of indirecte wijze de gedragsrespons op een stimulus medebepalen.
Het gnat hierbij niet zozeer om een natuurlijke en vanzelfsprekende bestpassendheid
zoals bij situntieve settings, maareerder om betekenisgeving, verwijziiYgen, inkleuring
etc. waardoor een gedragsrespons in reactie op een stimulus psychologisch zinvol
wordt. Voor de goede verstaander zijn de verwijzingen in het bovenstaande naar
Lewin’s ‘veldtheorie’ wellicht duidelijk.

Het wordt tijd voor een voorbeeld. Het belastingtarief kan gezien worden als een stimu-
lus. Gant de belasting omlang dan houdt de consument meer over en gant meer beste-
den. Het omgekeerde geldt voor de rentevoet. Bij stijgende rente krijgt sparen meer zin.
In het financiecl monetnire beleid liggen beide instrumenten voorop wanneer het erom
gnat bestedingen ann te wakkeren, inflatie tegen te gaan, investeringen te bevorderen
etc. Het grondmodel is even helder als psychologisch: rente en belastingen zijn stimuli,
sparen en besteden zijn responses. Maar toch!
Een van de pioniers binnen economische psychologie, Katona is bij zijn analyses van
de ontwikkeling in de amerikaanse economie na de tweede wereldoorlog op een aantal
paradoxen gestoten, die met het bovengenoemde simpele voorbeeld in strijd zijn (Kato-
na, 1975). Soms bleek belnstingverlnging tot verhoogde spanranimo te leiden, terwijl
op andere momenten verhoogde rente niet tot meer sparen nanleiding bleek te geven.
Bij zijn interpretatie van deze fenomenen betrok Katona uitdrukkelijk de interpretatie
die door de amerikaanse burgers werd gegeven nan de economische context wanrin
deze stimuli zich voordeden. Wordt de economische context als gunstig gepercipieerd
— goede vooruitzichten, positieve berichtgeving, geen werkeloosheid etc. — dan liggen
grotere consumptieve bestedingen voor de hand, terwijl bij ongunstige economische
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omstandigheden sparen het beste antwoord is. De afweging tussen sparen en besteden
die beide mogelijk zijn in reactie op belastingverlaging wordt dus gemaakt op grond
van de evaluatie van de context, de economische omgeving. Deze grondstelling — dat
de evaluatie van de economische context eeneigen rol speelt bij de reactie op economi-
sche stimuli — is door Katona op betrekkelijk globale wijze geformuleerd en empirisch
nangetoond. Later verdiepend onderzoek door o.a. Van Raaij en de zijnen inRotterdam
(Van Raaij en Gianotten, 1990) heeft een aantal verfijningen aangebracht in het een-
voudige bipolaire beeld van overall optimisme en pessimisme dat door Katona werd
geschetst en de relatie daarvan met specifieke economische gedragsvormen zoals spa-
ren. ZeIf heb ik in dit verband enige jaren geleden met een van mijn studenten in een
longitudinale analyse aangetoond, dat de inhoud, strekking en omvang van economi-
sche berichtgeving zoals die zijn neerslag vindt in de koppen van krantenberichten, op
systematische wijze samenhangt met indicatoren die het consumentenvertrouwen
meten (Van Veldhoven en Keder, 1988; zie ook Pruitt e.a. 1988; Tims e.a. 1989). Kort-
om: processen van individuele en collectieve betekenisgeving nan de context van eco-
nomische stimuli spelen een rol bij de keuze van de gedragsalternatieven in reactie op
die stimuli.
Wij stoten bier op een breed en interessant onderzoeksgebied dat om meer aandacht
vraagt en dat verschillend nangeduid kan worden als ‘economisch vertrouwen’ ,‘econo-
mische klimaat’, ‘vertrouwen in de munt’ etc. Deze termen representeren in optima for-
ma bet belang van psychologische conceptualisatie en operationalisatie binnen econo-
mische vraagstukken. 1k heb dnar ook in ander verband op gewezen (Van Veldhoven,
1986). De vraag is welke elementen en concepten daarbinnen van belang zijn ( die ik
hier maar even samenvat onder cognities, attributies en evaluaties), via welke proces-
sen het ontstaat (zie mijn onderzoek naar bet belang van economische berichtgeving,
Katona verwijst naar sociale leerprocessen, maar werki dat niet uit) en uiteraard op
welke wijze dit vertrouwen en dit economisch klimaat zich in bet economisch gedrag
weerspiegelt (de relatie met conjuncturele fluctuaties moet nader onderbouwd worden)
(Vanden Abeele, 1983).

Directe omgeving en stimulus kunnen ook meer vervlochten zijn en gezamenlijk een
soon contingentie representeren. Belk heeft erop gewezen dat er tal van consumptieve
situaties zijn waarin de stimulussituatie in zijn totaliteit d.w.z. stimulus plus setting, het
best passend gedrag bepanlt (Belk, 1975). Ben worst is een worst is een stimulus maar
soms eet je hem met je handen, soms met york en mes en soms loop je er misprijzend
ann voorbij of neem je er telkens stiekem een flinke hap van. En in al deze gevallen
geeft de situatie aanleiding om deze worst op deze manier te consumeren. Typerend
voor bet onderzoek onder dit hoofdstuk zijn de z.g. ‘situational inventories’: onderzoe-
ken wanrin proefpersonen gevraagd wordt een keuze van verschillende produkten te
maken (b.v. chips, gebak, ijs en andere snacks) en zich daarbij verschillende gebruiks-
situaties voor te stellen (b.v. terwijl je naar televisie kijkt, tijdens een trip, gewoon tus-
sendoor, op een feestje etc). Het blijkt dat in dit soon onderzoeken de factor situatie
een substantieel deel van de variantie in de produktpreferentie voor zijn rekening
neemt. Soortgelijke onderzoeken zijn gednan naar dranken, vrije tijds-activiteiten,
voorkeur voor film etc. (Belk, 1975). -

Los van deze invloed van de situatieve setting op de bestpassendheid van gedrag kan
de setting door emotionele impact en ondersteuning de gedragseffecten van de stimulus
mitigeren: achtergrondmuziek en nostalgische omgevingen kunnen versterkend wer-
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ken. Ook kan de situatieve setting nieuwsgierigheid, verwondering of gevoelens van
ambiguiteit oproepen.
1k wil op deze voorbeelden niet te lang ingaan omdat we bier bet ook elders binnen de
psychologie druk begane pad van situatieve taxonomie~n passeren. 1k wil nog een
voorbeeld geven ‘uit eigen stal’ als ik dat zo mag zeggen, dat ik van groot belang vind
in deze discussie. Verhallen beeft een aantal interessante experimenten gedaan rondom
‘scbaarste’ (Verhallen, 1984). Schaarste is een centraal begrip in de economie. Het
wordt op een wat abstract, postulatorisch niveau gebezigd. Schaarste-effecten zijn ech-
ter niet te begtijpen als niet de stimulus gezien wordt in relatie tot de setting wanrin bet
zich voordoet. Schaarste kan bet gevolg zijn van structurele of incidentele stagnatie in
produktie of distributie. Het kan ook het gevolg zijn van tijdelijke of blijvende vraag-
vergroting. Dc expetimenten geven ann dat de gedragsreacties vari~ren naargelang de
stimulussituaties andere verwijzingen inhouden naar deze schaarste-oorzaken. Dc
gedragsreacties worden pregnanter naarmate het scbaarste artikel een grotere persoon-
lijke betrokkenheid van de proefpersoon vertegenwoordigt.

3. STIMULUS EN STIMULUSKARAKTERISTIEKEN

Dit zojuist gegeven voorbeeld vormt cen tiitstekende overgang naar de bespreking van
de stimulus en de stimuluskarakteristieken zelf.
In de experimenten van Verhallenwerd schaarste situatief aanwezig gesteld in de vorm
van wisselende hoeveelbeden boekjes, koekjes en andere experimentele nankledingen
van bet (schaarse) produkt dat nan de proefpersonen ter keuze werd aangeboden. De
schaarste condities werden cebter ook door instructies gesuggereerd: er werd verteld
dat de levering de grote vraag niet meer kon bijbenen, dat de producent uit voorraad
was gelopen, dat er een tijdelijke hapering was etc.etc. Kortom: in de presentatie van de
stimulus i.c. bet produkt lag een verwijzingbesloten naar de mate en achtergronden van
beschikbaarheid en deze presentatie sloot ann op. en werd ondersteund door bet situ-
atieve arrangementin bet experiment, als je dat zo noemenmag.

Dc overgang tussen stimulus presentatie en situatieve context is dikwijls moeilijk pre-
cies nan te geven. In cen algemene classificatie van stimuli zou de distinctiviteit van
stimuli binnen de contextuele en situatieve setting dan ook een van de onderscbeidende
criteria kunnen zijn.
Maar er zijn ve~l meer classificatie criteria als bet gnat om de indeling van stimuli.
In de consumentengedragsliteratuur wordt een heel gebruikelijke indeling van stimuli
gehanteerd naar bun physieke, sociale en symbolische nard. Het voordeel van deze
indeling ligt in de duidelijke verwijzing naar produkten, diensten en reclame-uitingen
en nnar sociale gedragseffecten. Hierdoor wordt de bebandeling van stimuli naar analo.
gie onderverdeeld met hoofdstukken uit de consumentengedragsliteratuur in het nige-
meen. Tot een ~igenstandig referentiekader voor de benadering van stimuli in de consu-
mentengedrngsliteratuurheeft dit overigens niet geleid.
Eerderwerd al gewezen op bet soort respons als mogelijke classificatie ingang. Stimuli
kunnen anntrekkelijk zijn en leiden in die zin tot een heel ander scala van gedrngsuitin-
gen dan stimuli die tot afwijzing, vermijding of zelfs ontkenning leiden. Tenslotte zijn
er stimuli die tot verwarring, onzekerheid en ambiguiteit nanleiding geven. Willekeuri-
ge voorbeelden van economische stimuli zijn snlnrisverhogingen, kortingsncties op pro-
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dukten en andere incentives, boetes en sommige eigen bijdragen, belastingaangiftefor-
mulieren, en trekkingslijsten van loterijen. Er zal zeker een continuum bestaan naar de
mate wanrin stimuli tot slechts een of tot meerzelfs tegengestelde gedragsreacties ann-
leiding kunnen geven.
Van groot belang is bet onderscbeid tussen stimuli sec en ‘stimuli as perceived’. Elders
heb ik dit ooit toegelicbt ann de hand van innovaties (Van Veldhoven, 1978). Nieuwe
produkten zijn nan de orde van de dag. Marketing bestant bij de gratie van produktinno-
vaties en niets lijkt gemakkelijker dan de definitie van een produktinnovatie: een nieuw
produkt dat op een bepanld moment in de markt verschijnt. Beide elementen in deze
omschrijving roepen echter hun eigen problemen op. Wanneer is een produkt nieuw? In
de literatuur is aandacht gegeven nan het onderscheid tussen discrete en continue ver-
nieuwingen waarmee bedoeld wordt dat sommige vernieuwingen cognitief belemnal
niet als nieuw worden gecodeerd maar mm of meer nandloos passen in bestaande con-
cepten. Nieuw is dus niet nieuw als ernieuw op staat. Maar ook de tijdsdimensie werkt
iets minder discreet dan de definitie suggereert. Het introductiemoment op de mnrkt
boeft helemnal niet samen te vallen met bet perceptie- en coderingsmoment voor de
betrokken innovatie bij consumenten. Distributie en assortimentspolitiek mnar ook
koopgewoonten en andere consumentgebonden acbtergrondgegevens kunnen bierbij
een rol spelen. Het is dus van groot belang stimulus en stimuluskarakteristieken te kop-
pelen ann waamemingsprocessen.
Tenslotte is erbet onderscheid naar de samengesteldheid of de structuur van de stimuli.
Sommige stimuli zijn enkelvoudig, terwijl andere meer complex zijn. Dit roept een
gevarieerde problematiek op, wanropbier slechts terloops :kan worden ingegnan.
Een produkt kan zich als een stimulus voordoen. In de micro economische theorie is
bet produkt lang gezien als een commodity dat een bepanlde boeveelbeid nut represen-
teerde. Totdat bleek dat deze benadering ontoereikend was en eenaltematieve formule-
ring werd geformuleerd oa. door Lancaster en Ratchford, gebaseerd op de produkt-
eigenschappen en produktattributen als nutsdragers (Lancaster, 1966; Ratcbford, 1979).
Deze stap had evenwel onmiddellijk tot gevolg dat ook de beslissingsmodellen voor de
verklnring van produktkeuze gedefinieerd moesten wordenop bet niveau van nttributen
in plaats van op produktniveau en derhalve complexer werden. Dit geldt zowel voor de
normatieve als voor de procesmatige beslissingsmodellen. Elders heb ik dit nader uit-
gewerkt (Van Veldhoven, 1990). Dat dit tot betrekkelijk ingewikkelde zoek- en keuze
strategie~n nanleiding kan geven, wanrin niettemin best enige systematiek te onderken-
nen valt, is door Van Raaij onderzocht en bescbreven (Van Raaij, 1977).
De complexiteit van een produkt is derhalve een belangrijk gegeven, wanneer bet gnat
om de stimuluskarakteristiek van een produkt, en het is de vraag boe deze complexiteit
gedefinieerd moet worden. Gnat bet om primaire eigenschappen van produkten (ingre-
di~nten, samenstelling), of vallen er ook de meer secundaire en psychologische aspec-
ten onder (verpakking, merknaam en imago, statusgevoeligbeid).
Het zal duidelijk zijn dat naarmate de complexiteit van een produktstimulus toeneemt,
ook de vraag naar de structuur, opbouw en presentatie van deze complexiteit van meer
belang wordt. Benadrukking van sommige attributen in de presentatie (b.v. de prijs)
vereenvoudigt’ en ‘structureert’ de opgave voor de consurnent. Hij hoeft niet meernIle
attributen op ingewikkelde manier in zijn beslissingsproces op te nemen en kan vol-
stnan met de heuristieke verwerking van een enkele — weliswnar nangereikte — ‘cue’:
‘bet is een bekend merk en bet zal dus wel een goed produkt zijn’. De presentatie van
een stimulus kan qua opbouw en structuur van de samenstellende karakteristieken en
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informatieve elementen een structurering van de keuzeopgave betekenen. Deze structu-
reringkan leiden tot vereenvoudiging en optimalisering van de keuze opgave, maar bet
kan ook leiden tot gedragsinductie, dat wil zeggen bet sturen en oproepen van bepanlde
gedragsreacties door benadrukking van bepanlde elementen of kiezen van volgorde in
de presentatie. Tenslotte biedt een complexe presentatie de mogelijkbeid te verwijzen
nnar gewenste of ondersteunende situatieve settings met bet oog op de contingentie van
bet gedrag.

In bet voorgaande beb ik geprobeerd enkele globale aspecten in de verschijningsvorm
van stimuli te onderscbeiden. Economiscbe stimuli kunnen onderscheiden worden naar
bun inhoud, naar de nard van het door hen opgeroepen gedrag, naar de enkelvoudigheid
of complexiteit van bun structuur en presentatievorm en naar de distinctiviteit waarmee
ze zich van de omringende omgeving onderscbeiden. Tenslotte is er bet onderscheid
tussen ‘objectieve’ en ‘gepercipieerde’ stimuli. Dit alles isslecbts zeer globanl. 1k zou
grang op een aspect van bet hierboven gestelde ingaan en kies daarvoor het voorbeeld
dat in de literatuurbekend stant onder de nanduiding ‘framing’.

4. FRAMING: RESPONS TENDENCIES ALS FUNCTIE VAN STI-
MULUSPRESENTATIE -

Framing is in de gangbare literatuur een betrekkelijk apart fenomeen met aparte empiri-
sche en decisietheoretisehe belangstelling. Hoewel dus niet uitdrukkelijk geYntegreerd
in de bier behandelde stimulusproblematiek behoort bet daar naar mijn overtuiging wel
toe. -- _

In bet proefscbrift van Robben wordt belastingontwijking in een nantal experimenten
en gedragssimulaties onderzocht. Wie ontwijken belasting? En: valt er iets te zeggen
over de condities wanronder mensen eerder of minder snel geneigd zijn tot belasting
ontwijking?
Een van de experimentele condities sluit nan op bet gegeven dat wanneer de belasting-
betaler een bepanld, uit de tarieven afleidbaar bedrag ann belastingen moet betalen, bet
psycbologisch toch een heel versehil maakt of hij om tot dat bedrag te komen eerst een
te hoge nanslag moet betalen waarop hij later eca terugstorting krijgt, dan wel dat hij
een te lage nanslag krijgt en later bij moet betalen. Ook al is de uiteindelijke belasting-
sorn onder beide condities gelijk, de vreugde van de belastingbetaler verscbilt nanmer-
kelijk: bet teveel betnalde ervaart bij in het eerste geval als winst, bet te weinig betnalde
in bet tweede geval als verlies. Belastingontwijking bangt systematisch met beide
gevoelens samen en is bij navordeting groter dan bij teru~torting .Een van de sugges-
ties uit bet rapport is dan ook dat de fiscus bet best een te hoge voorlopige nanslag kan
versturen: dat cre~ert een gemiddeld tevredener client dan bij nabetaling achteraf (Rob-
ben, 1991)1
Het onderliggende paradigma is de beroemde prospect-theorie van Knhneman en Tver-
sky. Framing slant op de fomnilering en presentaties van gedragsopties: wordt icts als
een winst voorgesteld dan tendeert bet opgeroepen gedragernaar de voorgestelde winst
te nemen en daarbij geen risico te lopen.Wordt dezelfde optie gepresenteerd in een risi-
co-formulering dan blijkt men sterker geneigd bet voorgestelde risico te nemen.
Een van de beroemde voorbeelden, door Kahneman en Tversky experimenteel getest
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betreft de zg ‘Aziatisebe ziekte’: een onbekende ziekte waarvoor twee programma’s
ontwikkeld zijn. Afbankelijk van de presentatie van dezelfde consequenties van beide
programma’s in termen van bet nantal geredde pati~nten respectievelijk bet nantal
dodelijke slnebtoffers en in termen van kansen op overleving respectievelijk op dodelij-
ke afloop, bleek er een voorkeur te zijn voor een op zekerbeid spelende nanpak (bet
dnadwerkelijk redden van een voorspelbaar nantal mensen) respectievelijk de bereid-
beid tot een risicovolle nanpak (met een zekere kans op meer overlevenden, manr ook
een risico op meer dodelijke slachtoffers).Deze gedragsvoorkeur die dus sterk afhanke-
lijk blijkt te zijn van de voorstellingsmodaliteit — ofwel bet ‘frame’ — van de stimulus
hnngt volgens de prospecttheorie samen met een nantal onderliggende beoordelings-
mechanismen (zie Kahneman en Tversky, 1979, 1984). Binnen de psychologie zijn
verscbillende bypotbesen geformuleerd ter verklaring van framing effecten. Wij zullen
die nu laten rusten.

Aansluitend op de geijkte voorbeelden uit de onderzoeksliteratuur zijn er ook binnen
bet consumentengedrag een nantal framing-experimenten gednan. Levin en Johnson
hebben in een reeks experimenten bet belang van framing effecten bij de beoordeling
en evaluatie van produkten nangetoond. Zij varieerden daarbij bijvoorbeeld de produkt-
inforrnatie over vlees in termen van ‘magerbeid’ respectievelijk het percentage vet
(Levin, 1985; Levin e.a. 1986, 1987). Wiener heeft aangetoond dat verzekeringsaanko-
pen mede bepanld worden door de framing van de proposities in termen van verlies of
winst (Wienere.a 1986).

Overzietmen bet geheel van onderzoeken dat zich nandient onder bet frame van frame-
onderzoek, dan lijkt de vari~teit vrij groot. De relatie met risicovermijdende of winstne-
mende gedragsvoorkeur wordt in veel onderzoeken ingeniild voor rencties op ‘positie-
ye versus negatieve’ stimulus informatie. Het gnat hierbij dus om altematieve
inboudelijke formuleringen. Onder framing valt ecbter ook onderzoek wanrin b.v. de
nangeboden informatie varieert naar de kwantitatieve of kwalitatieve presentatiewijze
van de gebezigde argumenten, of naar de volledigheid van de verstrekte informatie.
Onderde bier gebezigde ruime omscbrijving van framing zou tenslotte ook kunnen val-
len de discursieve versus beeldende presentatiewijze van informatieve stimuli (Goos-
sens, 1993).
Bij dit alles gnat bet niet om de inhoud,manr omde presentatie van de stimulus.
Enige opheldering en beperking is bier wellicht geboden om te voorkomen dat iedere
variatie in de stimuluspresentatie automatisch onder bet frame-label valt. Daarbij zullen
we ons beperken tot alternatieve formuleringen met betrekking tot de inhoud van sti-
muli.

In bet volgende wordt ervan uitgegaan dat framing in feite een specificatie is van een
meer algemeen inhoudelijk verwijzings-paradigma dat met betrekking tot de invloed
van stimuli geformuleerd kan worden. In meest simpele vorm luidt dit paradigma dat
de inhoudelijk positieve of negatieve formulering van dezelfde stimulus van invloed is
op bet opgeroepen gedrag. Maar dit behoeft nadere uitwerking en detaillering.

De inhoud van stimuli kan op zichzelf staan of kan een verwijzing inhouden. Bij op
zichzelf staande inhoud gnat bet om positieve of negatieve eigenschappen tout court.
Espresso koffie smaakt pittig en danrom moet je hem kopen, de boeken van Carre zijn
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spannend en city bikes zija stevig. Het gnat bierbij om voor zich sprekende positieve en
negatieve primaire produkteigenschappen. Het verwijzingsadagium lijkt hier weinig zin
te hebben. De reclame stant bol van het aanprijzen van primaire produkteigensehappen
als op zichzelf stnande stimuluskarakteristieken van merken en produkten.
Toch kan alternatieve formulering differenti~rend werken in vergelijking met andere
merken of soorten produkten: espresso koffie smaakt goed omdat hij niet zo slap is als
gewone koffie, en city bikes zijn stevig iii vergelijking met gewone truttige sportfiet-
sen. Onderstreping van wat een produkt niet is kan heel effectief zijn. In de sfeer van
primaire produkteigenscbappen kan negatieve en positieve formulering een verwijzing
naar andere proposities suggereren en daardoor het eigen profiel van het produkt of
merkbeter markeren.
Van belang hierbij is dat de werking van de positieve of negatieve formulering in feite
een verwijzing inhoudt naar een standaard of referentiepunt. In dit geval: hoe moet kof-
fie smaken (en hoe niet?), en hoe stevig moeten fietsen zijn? Verwijzing boudt bier in
de vergelijking met andere alternatieven in de markt die als referentiepunt dienen. Dit
opent de weg naar een meer ornvattende referentietheorie: men kan verwijzenderwijs
allerlei versebillende referentiepunten nanreiken bij de beoordeling van stimuli. Zo
heeft Schoormans de recbtvaardigheidsbeoordelingen van sociale uitkeringen in zijn
onderzoek gerelateerd ann versehillende referenties die mensen daarbij kunnen bante-
ren: de inkomsten van vergelijkbare anderen, feitelijk inkomsten in het verleden, moge-
lijke of verwachte inkomens in de toekomst (Schoormans, 1990). Voor een goed
begrip: in dit onderzoek ging het om inferenties en niet om opgelegde framing. Wel
opgelegd is de framing die Van der Valk hanteert in haar onderzoek naar spaargedrag
(Van der Valk, 1991). In de lijn van Thaler en Shefrin toetst zij de hypothese dat vrij-
komend geld tot verschillend spaargedrag leidt naargelang de framing van het bedrag
plaatsvindt in termen van huidig inkomen dan wel in termen van toekomstig inkomen
of buidig vermogen (Shefrin en Thaler, 1988).
Onder verwijiing wordt dus verstaan een voorstellingswijze van de stimulus die deze
relateert nan andere factoren die een systematische invloed hebben op het door de sti-
mulus opgeroepen gedrag. In de zojuist besproken voorbeelden lag de verwijzing in de
(impliciete) vergelijking met andere keuzemogelijkheden in de markt.

Bij de oorspronkelijk voorbeelden van framing gnat bet om formuleringen waarbij de
positieve ofn~gatieve formulering niet betrekking heeft op directe eigenschappen maar
verwijst naar zekere of onzekere gevolgen en consequenties, die nan de keuze alterna-
tieven zijnvetbonden. Bij het aziat;scbe ziekte voorbeeld werd een zeker nantal gered-
den geprefereerd boven een mogelijk groter nantal slacbtoffers, terwijl in de andere for-
mulering een kans op een groter aantal overlevenden werd gekozen boven cen zeker
nantal slacbtoffers. Maar in nIle gevallen ging bet om dezelfde consequenties van bet-
zelfde medische programma. Verwijzing kan derhalve plaatsvinden in de vorm van de
negatieve of positieve gevolgen en consequenties voor ieder van de st~mulus-versies.

Tot nu toe zijn besproken verwijzingen in de stimuluspresentatie naar feitelijke ge-
dragsalternatieven die zich b.v. in een cO~sumenten keuzesituatie voordoen en die door
een positieve~of negatieve formulering van de stimulus in een vergelijking bctrokken
worden. Daarnaast bebben we besproken dat verwijzingen in de slimuluspresentatie
betrekking kunnen bebben op gevolgen en consequenties Nan ieder van de positief of
negatief geformuleerde optics. Hieruit resulteert de voor de band liggende vraag of niet
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ook verwijzing nnar oorzaken in dit totale schema past.
Hoewel volstrekt niet ontwikkeld binnen bet behandelingsschema zoals bier voorligt
dat immers zijn vertrekpunt neemt in stimulus en omgevingskarakteristieken, menen
wij toch dat in de attributietbeorie een nantal interessante aangrijpingspunten liggen
voor de bier ann de orde zijnde problematiek.

Recentelijk hebben een tweetal studenten onder mijn leiding een onderzoek uitgevoerd
naar een nantal psychologisehe aspecten van de charitatieve markt. In dit onderzoek
werden onder andere gevers ann ebaritatieve instellingen vergeleken met niet-gevers op
een nantal psycbologische en andere acbtergrondgegeveris, werden een nantal psycho-
logiscbe waarden die voor charitatief gedrag van belang zijn onderzocht en werd de
waardering en bekendheid voor een nantal charitatieve insuellingen doorgemeten (Broe-
re en Weltevrede, 1991).
In een van de deelonderzoeken werd een nieuwe fictieve chatitatieve instelling geintro-
duceerd, waarbij de introductie van deze stimulus (gemeten werd de bereidheid tot gift-
gedrag) in verschillende versies plaatsvond. Voor bet fonnuleren van deze verschillen-
de stimulusversies werd gebruik gemaakt van bet attributie theoretisch kader van
Weiner (Weiner, 1985). De grondhypothese bierbij is dat in de motivatie tot bet ver-
ricbten van taken en opdrachten (en dus ook in de beoordeling daarvan) de perceptie
van de oorzaak voor succes en mislukking een grote rol speelt. Waargenomen oorzaken
kunnen zijn intern (‘bet ligt nan mezelf) of extem (‘bet was te moeilijk’) of ze kunnen
stabiel (‘eenmaal een dief altijd een dief’) of variabel zijn (‘de gelegenbeid maakt de
dief). Tenslotte is er ook nog bet aspect van de beheersbaarbeid van de waargenomen
of toegekende oorzaak.
In bet betrokken onderzoek is de introductie van de nieuwe charitatieve instelling geva-
rieerd in termen van de hulpvrnag wanrop een appel werd gednan. De bulpheboevend-
heid werd bescbreven in termen van exteme oorzaken (‘buiten bun schuld’ etc) versus
interne (‘als gevolg van alcobolverslaving’), en op overeenkomstige wijze in termen
van variabele oorzaken (‘als gevoig van plotselinge droogte’) of stabiele oorzaken (‘als
gevoig van langdurige epidemie~n’) van de bulpvraag. Uit de analyse blijken signifi-
cante boofdeffecten op ieder van de drie dimensies in termen van de bereidheid tot
geven. Zo blijkt hulpbehoevendheid op grond van externe oorzaken tot een grotere
goedgevigheid aanleiding te geven dan intern veroorzaakte hulpbehoevendbeid. Stabie-
le hulpbehoevendbeid leidt tot grotere charitatieve bereidheid dan variabele hulpbehoe-
vendheid. Oncontroleerbare en niet beheersbare oorzaken van bulpbehoevendheid ten-
slotte roepen eengrotere bereidheid tot geven op.
Afgezien dat deze uitkomst voor de marketing van charitatieve instellingen van groot
belang lijkt, is bet in de onderhavige bespreking interessant omdat bet systematisch for-
muleren van een oorzakelijke verwijzing van de stimulus tot verscbillen in gedrag
blijkt te leiden. In nIle gevallen gnat bet om bulpbehoevendbeid, maar de toegekende of
genttribueerde oorzaak van beboevendbeid differentieert de bereidheid tot geven. Ver-
wijzing naar interne versus exteme oorzakelijkbeid van bulpbehoevendheid blijkt even-
als andere verwijzingen op verschillende wijze te appelleren op morele beoordelings-
mantstnven, zo luidt de conclusie.

1k wil nan bet einde van dit deel van bet college herhalen dat framing een specificatie
en verbijzondering is van meervoudige verwijzingen die in de presentatie van economi-
sche stimuli besloten kunnen liggen. In hoeverre deze verwijzingen vervolgens naar

197



een algemeen onderliggend gedragsparadigma verwijzen op de manier waarop in de
prospecttbeorie naar gedragstendenzen wordt verwezen, is uit de buidige stand van uit-
korusten moeilijk op te maken.

5. OVER HETMETEN VAN STIMULUSKARAKTERISTIEKEN

In bet voorgaande werden verwijzingen besproken zoals deze in de formulering en pre-
sentatie van stimuli zeif besloten kunnen liggen: bet arrangement van de gebruikte
argumenten, de organisatie van de stimuluseigenschappen, de accentuering van positie-
ye en negatieve aspecten. Het model dataan deze bespreking ten grondslag ligt is dat
van een opgelegde exposure: bet stimulusmaterinal wordt verondersteld op uitdrukke-
lijke, objectief vaststelbare wijze de onderliggende verwijzing te representeren. Tegen-
over dit ge~xpliciteerde exposure model stantbet meer impliciete infefefitie model. Dat
wil zeggen: de verwijzing kan ook bet gevolg zijn van interpretatie eii fnductie van de
kant van de wanmemer die op grond va&velerlei medhanismen geneigd kan zijn om
b.v. intern te attribueren, ongeacht de mate waarin bet stimulusmaterinal daar zelf nan-
leiding toe geeft. Hetzelfde geldt voor mogelijke subjectieve risicogevoeligheid bij fra-
ming. De werking van de stimulus is derbalve bet gevolg x’an de interactie tussen sti-
mulus, situatie en persoon. Maar dat wisten we al.
Toeb is deze opmerking van belang omdat daardoor de noodzaak wordt onderlijnd om
stimuluskarakteristieken afzonderlijk te meten en te operationaliseren. Voor interactie
is bet noodzake]ijk de afzonderlijke beynvloedende factoren goed geoperationaliseerd
bij de hand te bebben teneinde vast te kunnen stellen wat hun werking is. In dit verband
verwijs ik naar de eerdergemaakte opmerking dat de stimulus in veel onderzoeken een
gegeven is, waaraan weliswaar een werking wordt toegekend maar waaraan in veel
experimenten niet veel meer aandacht wordt besteed dan een controle check. Zeker
wanneer we de grens tussen zuivere experimenten en veldexperimenten en surveys
overschrijden wordt bet belangvan gemeten stimuligroter.

In een recent onderzoek zijn 20 T.V.-spots, die als stimuli dienden, via een inbouds-
analyse geclassificeerd. Dat wil zeggen allerlei objectief vaststelbare karakteristieken
werden door een nantal beoordelnars geregistreerd. Gedacht moet worden nan bet nan-
tal malen dat de merknaam genoemd wordt, bet al dan niet klinken van een jingle of
tune, bet gebruik van wetenscbappelijke of quasi wetenscbappelijke argumenten, snelle
of lnngzame beeldwisseling, directe toegesprokenbeid van de kijker en meer van derge-
lijke karakteristieken. Door voor iedere afzonderlijke t.v.-spot te turven welke van deze
karakteristieken in welke mate voorkomen, ontstaan een nantal profielen en samenhan-
gen.
Factor analyse op dit materinal leerde dat er in de presentatiewljze van deze spots ten-
minste een drietal onderliggende dimensies te onderseheiden zijn wanrop bet presenta-
tie model van de spots kennelijk berustte. De eerste dimensie kan worden nangeduid als
de argumentatie-druk die in de spotpresentatie wordt uitgeoefend. Deze dimensie bangt
samen met bet nantal argumenten dat gebruikt wordt, bet aantal produktvoordelen dat
genoemd wordt, de nanwezigheid van een bewijsvoering , bet berbaaldelijk noemen
van de merknaam etc. De tweede dimensie is een entertainment dimensie. Deze wordt
bepanld doorde nanwezigheid van humor en zicbtbaar vrolijke stemming, muziek en
originaliteit van de spot. De derde dimensie kan worden nangeduid als bet oproepen
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van involvement bij de kijker. Dit gebeurt door dramatisering van de problematiek,
door de vraagstelling van de consument als uitgangspunt te nemen en door uitdrukkelij-
ke illustratie van de probleemsituatie (zie voor nadere uitwerking Brands en Konings,
1991)

Hoewel een nadere analyse vraagtekens heeft opgeroepen bij deze uitkomsten en er dus
boogstens sprake is van hypothesen voor verdere analyse, zijn de uitkomsten in dubbel
opzicbt interessant. Allereerst omdat uitgaande van de afzonderlijke scores op ieder
van deze dimensies een significante samenbang met de overall waardering van de spots
bleek. Met andere woorden er was een voorspellende samenhang tussen ‘objectieve’
stimuluskarakteristieken en de opgeroepen appreciatie en dit onderstreept de zinvolbeid
om stimuluskarakteristieken te meten. Vervolgens zijn deze uitkomsten interessant
omdat ze verwijzen naar bet zwaar cognitieve model dat reclamemakers kennelijk im-
pliciet hanteren bij bet ontwerpen van spots (zie overigens ook Deighton e.a. 1989)

6. ENIGE CONCLUSIES

Bij wijze van conclusie kan bet voorgaande worden samengevat in drie stellingen:
— de eerste stelling luidt dat de omgeving van een stimulus medebepalend is voor de
werking van de stimulus. De gedragsbefnvloeding vanuit de omgeving verloopt via
expliciete betekenisgeving door bet subject of via de vanzelfsprekende contingentie
die in de elkaar nanvullende karakteristieken van omgeving en stimulus besloten hg-
gen;

— de tweede stelhing luidt dat de verschijningsvorm van de stimulus medebepalend is
voor de werking van de stimulus. Deze befnvloeding kan verlopen via processen van
inferentie van de kant van bet waarnemend subject of via in de structuur en presenta-
tiewijze besloten higgende gedragsinductieve werking van de stimulus;

— de derde stelling luidt dat, wil de invloed van stimulus, stimulusstructuur en stimu-
lusomgeving nader worden vastgesteld, bet afzonderhijk meten van stimuluskarakte-
ristieken een vereiste is.

7. EPILOOG

Dit pleidooi voor meer aandacht voor stimuli houdt in zekere zin een afronding in van
een ontwikkeling die ik twintig jaar geleden op deze zelfde plants startte met een inau-
gurale rede die als titel droeg ‘Persoonlijkheid en individucel economiscb gedrag’ (Van
Veldhoven, 1973). In die oratie stond de ontoereikendheid van bet persoonlijkheids-
construct centranl en werd gepleit voor een conceptualisatie en een operationalisatie
van bet persoonlijkbeidsbegrip dat veel dicbter tegen de werkelijkbeid ann zou moeten
liggen. Dit zou uiternard gnan ten koste van de algemeenheid van bet persoonlijkbeids-
begrip, doch zou een winst kunnen betekenen voor de verklaringskracbt van bet con-
struct.
Nu, twintig jaar later, stel ik tegenover de endogene determinatie van bet gedrag de
invloed van exogene factoren: stimuli en stimulussituaties in de economische werke-
lijkbeid. Het is duidelijk dat economiscbe psychologie voor mij inboudt de bestudering
van het gedrag dat betrekking beeft op deze economisehe werkelijkbeid.
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Gemeenschappelijk nan beide pleidooien is mijn geweldige interesse in die werkelijk-
heid wanrop psychologie in bet algemeen, manr economiscbe psychologie in bet bij-
zonder, betrekking zou moeten bebben. 1k ervaar het niet als een verarming dat een
inperking en specificatie van de werkelijkheid wanrop de psychologie betrokken is,
diezelfde psychologie dwingt tot minder algemene concepten en constructen.

Voor economische psychologie beeft dit uitgangspunt belangwekkende consequen-
ties.De benadering van bet gedrag, -niet meer onder bet aspect van stabiele endogene
eigenscbappen en determinanten, mnnr onderbet aspect van het werkelijkheidsdomein
wanrop bet betrekking heeft, betekent dat dit werkelijkheids-domein nader beschreven
moet worden. Dit kan gebeuren op verschillende niveaus.

Met niveaus wordt bedoeld dat de economische werkelijkheid een samengestelde wer-
kelijkheid is, een geabstrabeerd en geaggregeerd resultant is van een grote verzameling
van situaties, contexts enstimuli die allemnal nnast bun eigen specifiteit, de eigenbeid
van bet eeonomiscbe werkelijkbeidsdomein representeren.

Dc analyse van bet economisch werkelijkbeidsdomein in termen van karakteristieken
op de verschillende niveaus vrangt om c-en complementaire analyse in termen van de
door die knrnkteristieken opgeroepen en daarmee corresponderende gedragsmecbnnis-
men.
Het is aannemelijk dat eigen, specifieke gedragsmecbanismen samenbangen met de
specifiteit van bet betrokken deel van bet werkelijkheidsdomein.
InformatievervVerking, keuze- en preferentiegedrag zijn dominante gedragsvormen in
de manier wanrop individuen met de marktcontext omgann: kiezend, nfwegend, vereen-
voudigend, efficient.
Co~peratie, competitie, recbtvaardigbeid, planning, controle en wat psychologen noe-
men ‘coping’ zijn wellicbt dominante gedragsmodaliteiten binnen bet colleetieve wel-
vanrts-deel van de economische werkelijkbeid.
Boven deze deelgebieden en hun cigen karakteristieken en gedrngsmechanismen uit
torent bet economiscb werkelijkbeidsdomein als bet gebied wnarbinnen bet primant van
economisehe middelen geldt: macht, posities en mogelijkbeden worden bepanld door
bet bezit en de nanwending van econornisebe middelen. In die zin is de economische
werkelijkbeid cen andere orde dan de politieke, de aestbetische, de technische of de
religieuze werkelijkheid: deze werkelijkheid kent eigen karakteristieken en dus cigen
gedrngsopgaven en dus eigen gedrngsvormen.

Deze economische werkelijkheid is voor mij steeds cen opwindende werkelijkheid
geweest. Vraagstukken van groci en verdeling van maten~le welvnnrt en de betrokken-
heid van bet individu danrop, omvatten in a nutshell nile opgaven waaraan een mensen-
leven getoetst_wordt: sociale omgnng, waardengericbtheid, groei en ontwikkeling, cog-
nitieve vaardigbeden, culturele nanpassing, individucel en collectief gedrag, welzijn
uiteindelijk.
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12 .Postmoderne waardenorii~ntatie, versporting
van de samenleving en interne differentiatie
van sport

B.J. CRUM

SAMENVATFUING

Terwijl 30 jaar geleden ‘sport’ nog een duidelijk en enkelvoudig gedefini~erd domein was, is
‘sport’ flu geworden tot een veelvormige en diffuse werkelijkheid. De bewegingsculturele ont-
wikkelingen, die tot die kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen binnen de sport hebben
geleid, worden beschreven en getnterpreteerd in het licht van verschuivingen in waardenori~nta-
ties en Ievensgevoel. In eerste instantie wordt ingegaan op de opkomst van postmaterialistische
waarden, de hang naar zelfverwerkelijking en de postmoderne individualiseringstrend. Vervol-
gens wordt stilgestaan bij de ‘paradoxale gelijktijdigheid van ontkenning en opwaardering van de
Iichamelijkheid’. Tegen die achtergrond worden dan processen als ‘de versporting van de samen-
leving’ en de daaruit voortvloeiende inteme differentiatie van sport geschetst.

1. INLEIDING

PROBLEEMSCHETS

Tot aan ongeveer 1965 was het bewegingsculturele landschapeenvoudig en overzichte-
lijk. ‘Sport’ domineerde en bovendien was ‘sport’ duidelijk gedefini~erd. Dientenge-
volge waren de grenslijnen tussen ‘sport’ en ‘niet-sport’ scherp. ‘Sport’ stond voor een
manier van omgaan met Iichamelijkheid die zijn oorsprong had in het Engeland van de
19e eeuw. Deze ‘modeme’ sport — ‘modem’ in onderscheid van de sport in de oudheid
en van die in de riddertijd — kan gezien worden als een onder invloed van industrialisa-
tie en rationalisatie ontwikkelde modus van bewegingsspel, waarin strakke reglemente-
ring en organisatie aismede oefening, competitie en objectieve prestatie op de voor-
grond traden (vgl. Eichberg, 1973). ‘Sport’ stond voor de bewegingscultuurvorm van
de wedstrijd, van verlies en winst, van ranglijsten en records, van het steeds sterker,
steeds sneller, steeds hager. Het moet gezegd, in de sport van toen speelden ook al
andere motieven — als gezelligheid, gezondheid, ontsnapping uit de sleur van het werk
en avontuur — een rol, maar deze motieven bleven in de schaduw van het competeren
en het streven eigenprestatiegrenzen te verleggen.
‘Sport’ was een domein waarin met name plaats was voor de vitale, motorisch vaardige
en strijdbare mens. Het was — in de beschrijving van Rijsdorp (1957) — een bij uitstek
‘jong-menselijke activiteit’ en dan met name een activiteit voor de jonge man. Daarom
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wordt van de sport van toen wel gezegd dat zij meritocratisch was; zij was met name
bestemd voor en afgestemd op mensen met (op z’n minst potentieci) sportieve m6rites.
De ori~ntatie op wedstrijd en competitie vroeg om standaardisering en reglementering
en bracht ook de behoefte aan regelmatige training eff vergelijking van krachten met
zich mee. Ret oprichten van verenigingen en bonden was cen passende reactie op die
behoeften. Sportverenigingen en sportboffden ontwikkelden zich als krachtige, op de
promotie van cen wedstrijdsport gerichte, doelorganisaties. De gemeenschappelijke
identificatievah de leden met de prestaties van de club en de noodzakelijke vrijwillig-
heid en zelfwerkzaamheid maakten van sportverenigingen gemeenschappen van saam-
horigheid. Voor velen vormde hun (inzet voor de) club hun lust en hun leven. Voor
anderen vormde demeritocratische ori~ntatie eenmocilijk te nemen drempel of juist de
reden om de sportclub na toetreding schielijk weer te verlaten.
Zoals voorvrijwel alle maatschappelijke terreinen luidden de zestiger jaren ook voor
de sport een tijdperk van ingrijpende veranderingen in. Hier is met name te denken aan
de toen opkomende algemene maatschappijkritiek, die zich naar sport toe vertaalde in
kritiek op de prestatie-ori~ntatie en in vurige pleidooien voor bet relativeren van tradi-
tionele sporteonventies en voor bet verlagen van de toegangsdrempels naar sportbeoe-
fening door het benadrukken van deelnarne-motieven als recreatie, communicatic en
gezondhcid. Als gcvolg daarvan staat ‘sport’ vandaag de dag nict alleen meer voor
wedstrijdsport, maar ook voor gezelligbeidssport, recreatiesport, avontuursport,
gczondheidssport en wat niet al. ‘Sport’ is niet langer een typisch ‘jong-menselijke
activiteit’, maar een activiteit voor jong en oud, man en vrouw, validen en minder-
validen. ‘Sport’ is niet alleen meer verenigingssport, maar ecn artikel dat op meerdere
markten en door uiteenlopende instantieswordt aangeboden. Door dit alles is bet aantal
sportdeclnemers in de laatste decennia spectaculair gegrocid en is ‘sport’ een veelvor-
mige werkelijkheid geworden. Veelvormig qua bewegingsproblccm, qua deelname-
motief, qua aanbiedingscontext, qua declnemerskenmerken qua organisatiegraad, qua
functie en qua ~ffect.
In het laatste decennium van de twintigste eeuw bebben we inmiddels te maken met
een sportbegrip dat ingrijpend is ge~rodecrd. Steeds veelvuldiger worden steeds meer
activiteiten aangeduid als ‘sport’ of voorzien van bet adjectief ‘sportief’. ‘Sport’
varieert van babyzwemmen tot ‘meer bewegen voor ouderen’, van een toevallige
vacantiewandeling in de heuvels tot de drie maal per dag plaatsvindende, urendurende,
training van een toptumstertje, van een schaaktoemooi tot een dubbeltriathion, van de
verplichte sport op school of in beroep (politic, brandweer) tot de sportieve animatie in
de Club M~diterran~e, van de marteling aan vcrchroomde apparaten in bet fitness-cen-
ter tot de loop door bos en hei, van Ajax-PSY tot bet sjotteren op bet veldje om de
hock, van de lcvensgevaarlijke autoracerittot de revalidatiesport voor infarctpati~nten,
etc.. Dc me-er gedistanticerde beschouwcr kan bij cen aantal van de opgcsomde feno-
menen gevocglijk vragen: is dat nog sport? Bovendien veroorzaakt de crosie van
‘sport’ beslissingsproblemen bij sportbeleidsmakers. Dit laatste vormde voor bet
Ministerie vanWVC aanlciding om opdracbt te geven voor een literatuurstudie tenein-
de bet veranderingsproccs, dat ‘sport’ in de voorbije 25 jaardoormaaktc, meer transpa-
rant te maken. Deze bijdrage is grotendeels gebaseerd op bet uit die studie ontstane
boekje (Crum, 1992).
In bet vervolg van dit opstel wordt allereerst aandacbt gegeven aan veranderingen in
waardenori~ntatic en aan dc daarmee gepaard gaande herontdekking van bet licbaam.
Dit omdat daardoor de recente bewegingsculturele ontwikkelingen (inclusief de erosie
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van sport’) beterkunnen worden begrepen. Vervolgens wordt nader stilgestaan bij die
bewegingsculturele ontwikke]ingen zelf. Zij kunnen pakkend worden aangeduid met
‘de versporting van de samenleving’ en ‘de interne differentiatie van sport’.

2. POSTMODERNE WAARDENORLENTATIE

Onze cultuur wordt in toenemende mate als ‘postmodcrn’ betiteld. Postmodern wil dan
eigenlijk zeggen dat in toenemende mate afscbeid wordt genomen van denkbeeldcn,
waarden en leefstijlen die zich in het spoor van bet Cartesiaans wereldbeeld, de verlich-
ting, rationalisatie en industri~le revolutie vormden. Dc postmodeme tijd wordt geken-
merkt door bet afscbeid van de ‘grote’ idcologie~n, de ‘ismen’, door pluriformiteit van
waarden, door relativisme en door cen individualiseringstrend. Het kan er hier niet
omgaan cen gedetailleerd signalement van postmoderniteit te geven. We beperken ons
tot bet naar voren halen van die culturele vcrschuivingen die mm of meer direct met
bewegingsculturele ontwikkelingen in verband kunnen worden gebracht. Achterccnvol-
gens komen aan de orde ‘post-materialisme, zelfverwerkelijking en individualisering’
(2.1) en ‘de berontdekking van het lichaam’ (2.2).

2.1 postmaterialisme, zelfverwerkelijking en individualisering

Dc Frankfurter sportsocioloog Hortleder wijdde reeds in 1978 een uitvoerige beschou-
wing aan de ontwikkeling van de sport in de ‘post-industrWle’ samenleving. Een ‘post-
industrinle’ samenleving kan, enigszins vereenvoudigend, door drie trends worden
gekarakteriseerd. (1) In zulke samenlevingen domineren de beroepen in de sfeer van de
commerci~le en de niet-commercWle dicnstverlening (resp. de tertiaire en de kwartaire
sector). (2) Dc veranderde beroepsstructuur vraagt in hoge mate om professionalisering
en theoretische en technischc kwalificaties. (3) Er vindt een opvallende verandering
plaats in de beleving van waarden: aan het arbeidsethos ontleende waarden worden
minder belangrijk geacht en voor bet vrije tijdsgedrag neemt de betekenis van voor-
schrijvende normen af (vgl. Hortleder, 1978, 17 ff.).
In zijn bijdrage aan de voorbereidingsbundel voor “Menschen im Sport 2000” gaat
Dige] uitvoerig in op de veranderingen in waardenbeleving, die kenmerkend zouden
zijn voor cen post-industri~le samenleving. Hij begint met een beeldende vergelijking,
die met name voor de wat oudere lezer aansprekend genoeg kan zijn om baar bier over
te nemen. “Wanneerwe ons doen en laten van nu vergelijken met dat van 20 jaargelc-
den, dan moeten we mogelijk concluderen, dat we vandaag meer dan vroeger naar de
zin van ons werk vragen, dat we er meer toe neigen te streven naar directe lustbevredi-
ging, later opstaan, beter eten, in een snellere en grotere auto rijden, ons huis duurdcr
hebben ingericht, in onze vacanties nieuwe interesses aan hod laten komen, meer reke-
ning bouden met het natuurlijk milieu, ons niet meer naar de kerk gaan beroverwegen,
nadenken over de wereldvrede en zorgen bebben over de toekomst van onze kinderen”
(Digel, 1986, 14). Vervolgens brengt Digel, onder meer refererend aan empirische
onderzoeksgegevens van Inglebart (1977), de waardenbelevingsveranderingen in kaart
door cen versehuiving van materialisme naar post-materialisme te schetsen. Hierbij
gaat bet bijvoorbeeld om verschuivingen als: van bevelshuishouding naar onderhande-
lingshuishouding, van streng gedefini~erde sexe-rollen en -verwachtingen naar egalitai-
re rollenlverwacbtingen, van bereidheid tot aanpassing, discipline, gehoorzaamheid,
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trouw naar hang naar emancipatie, kreativiteit, zelfverwerkelijking, van accentuering
van arbeid naar accentuering van vrije tijd, van ascese naar hedonisme, van overheer-
sing van de natuur naar ecologisch bewustzijn, van ratioiialisme en vertrouwen op
wetenschappelijke vooruitgang naar scepcis tegenover rationaliteit en wetenscbap.
Onmiskenbaar zijn er in deze verschuivingen dimensies aan te wijzen die directe rele-
vantie hebben voor de ontwikkelingen in de bewegingscultuur. Te denken valt bijvoor-
beeld aan bet gegeven dat waarden van het arbeids- en prestatie-ethos meer en meer
worden vervangen door waarden die gerelateerd kunnen worden aan vrije tijd, levens-
kwaliteit en zelfverwerkelijking. In de post-materialistiscbe waardenorWntatie is de
behoefte aan plezier en een interessant leven belangrijker dan carri~re, status en plicbts-
betrachting.
De Zwitserse sociaal-filosoof Ltibbe heeft over de opwaardering van ‘zelfverwerkelij-
king’ en de ontwikkeling van sport belangwekkende gedachten naar voren gebracbt
(vgl. Liibbe, 1988). Hij noemt ‘~e1fverwerkelijking’ een “bell strahlender Stern moder-
ncr Lebensorientierung” en vervolgens gaat bij in discussi&met degenen die bet zelf-
verwerkelijkingsideaal naar decadentie vinden rieken. Lrtbbe zet uiteen geenszins
bezorgd te zijn over die moderne opwaardering van zelfverwerkelijking. Hij vindt dit
ideaal geen culturele luxe. Integendeel, hij ziet bet als een culturele noodzaak. In de
samenleving van vandaag bebben mensen eigenlijk geen andere keus dan te kiezen
voor zelfverwerkelijking. Voor die stelling geeft hij vervolgens argumenten. Daarbij
gaat bij er van uit dat er twee parameters zijn die bepalen in hoeverre mensen over vrij-
beidsgraden, keuzemogelijkheden, beschikken. Dat zijn: tijd en geld. En dan stelt hij
vast: en gemeten aan deze maatstaven was ernooit een samenleving vrijer dan de
modeme industri~le samenleving, en dat geldt ook wanneer men niet voorbijziet aan de
maatschappelijke drop-outs. (....). Zelfbepaling en de van succesvolle zelfbepaling
afbankelijke zelfverwerkelijking worden vandaag de dag-door objectief veranderde
levensomstandigheden van ons ge~ist. (....). Telkens weer gaat het er om vrijbeid zelf-
bepalend om te zetten in levenszin, en dat gebeurt regelmatig door jezeif cen opgave te
stellen, waarvan de zin cultured vaststaat en die dan van buiten af, heel objectief, een
app~l doet op de eigenbekwaambeden” (Ldbbe, 1988, 33/34/35).
Vanuit dat gezichtspunt looft Lhbbe dan wat hij de “Alltagskultur” noemt. Hij geeft
daarvan de volgende voorbeelden: tuinieren, lezen, musiceren, verenigingswerk en ook
sport. Vervolgens stelt Lilbbe vast dat de bekwaamheid tot zelfverwerkelijking niet
gelijkmatig over alle mensen verdeeld is, maar dat mensen hun bekwaamheid tot zelf-
verwerkelijking wel kunnen verhogen. Dat kan met name door participatie in bande-
lingssamenhangen, waarin we samen met anderen verbonden zijn en door ben gesterkt
en aangemoedigd worden. Sport is bepaald niet het enige medium dat aan dat criterium
voldoet. Nochtans, volgens Lflbbe bestaat er in moderne samenlevingen geen cultured
medium dat voor zoveel mensen, onafbankelijk van geslacbt en leeftijd, van sociale
klasse en opleidingsniveau, toegankelijk is als medium voor training van zelfbepaling
en voor zelfervaring. Dat is dan ook wat zich afspiegelt in de bekende gegevens van de
sportstatistieken — in de veelheid van verenigingen, in bet grote aantal leden en in de
veelvormigheid van activiteiten die mensen samenbindt of ook individucel uitnodigt.
De individualiseringstrend, die zo kenmerkend wordt geacht voor onze tijd, kan gezien
worden als een correlaatvan de hang naar zelfverwerkelijking. ‘Individualisering’ staat
voor bet complexe proces van de terugtocht van traditionele zekerbeden, bindende nor-
men en collectieve verbandenen de daaruit voortkomende atomisering van de samenle-
ving. Terwijl onze samenleving vroeger werd gestuurd door enkele vaste waarden- en
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normenpatronen (bijvoorbeeld die van bet katholicisme, bet calvinisme en bet socialis-
me) is er vandaag de dag sprake van eengrote waardenpluriformiteit en van waardenre-
lativisme. Traditionele collectieve verbanden, als de sociale klasse, de kerk, de vakbe-
weging, bet gezin, bet jeugdwerk en bet verenigingsleven, bebben een aanmerkelijk
deel van bun functie en status ingeleverd. Dit proces laat uiteraard de sport niet onbe-
roerd. De intensivering van de sportdeelname aan de erie kant gaat gepaard met een
toenemende onverscbilligheid ten opzichte van conventionele sportrollen en sportvor-
men en traditionele sportinstituties aan de andere kant. Met name is bier te denken aan
de afnemende identificatie van bet gemiddelde clublid met zijn sportclub. Het wordt in
toenemende mate moeilijk om vrijwillig kader te vinden. Het ‘voor wat hoort wat’
principe maakt plaats voor een consumentistische instelling. Kurz (1990) sprak in dit
verband over “von der Vereinsfamilie zur Verbrauchersvereinigung”. Individualisering
werkt in de sport niet zozeer door als afname van de belangstelling voor tearusport, als
wel in de verandering van de voorwaarden waaronder men aan teamsport wil meedoen.
Stond vroeger de verplicbting tegenover bet team (men moest op je kunnen rekenen)
centraal, nu wil men op eigen voorwaarden en op zelf passende tijdstippen aan team-
sport deelnemen.

2.2 opwaardering van lichamelijkheid

Bette (1989) schreef een boeiende monografie over de rnoderne licbamelijkbeidsbele-
ving. Zijn overleggingen zijn gebaseerd op een paradoxale gelijktijdigbeid van ener-
zijds doorgaande licbaamsontkenning en anderzijds opwaardering van lichamelijkbeid.
Hij begint zijn boek als volgt: “Het licbaam wordt tegenwoordig zowel in de architec-
tuur van zijn vormen als in de diepte van zijn structuren en processen opnieuw verkend
en gedefinieerd. Nooit eerder waren er zoveel specialisten en door zichzelf erkende
vakmensen die zich met specifieke organen, lichaamsdelen en psycho-somatische
bevindingen bezig bouden of die pretenderen tot beYnvlceding van de gehele lichame-
lijkheid in staat te zijn. Zij luisteren vol overgave naar de opperhuid, proberen nadruk-
kelijk de ‘wijsheid van bet licbaam’ op bet spoor te komen, brengen bet lijfmet fitness-
formules in beweging, stellen bet bloot aan exclusieve tecbnische apparatnur of
brengen bet meditatief tot rust. Zij diagnostiseren, adviseren en interveni~ren door mid-
del van tberapie, voeding, training of zelfs mode. Die ontwikkeling van een zich op
licbamelijkheid en subjectiviteit richtende ‘cultuur van experts’ vormt aanleiding voor
een diepgravende analyse van de voorwaarden waaronder bet thema van de liebame-
lijkheid ‘carri~re kon maken’ “(Bette, 1989, 1).
Zoals al opgemerkt, bet centrale gezichtspunt in Bette’s benadering wordt gevormd
door de zicb manifesterende paradoxale gelijktijdigbeid van “Korperdistanzierung” en
“K~5rperaufwertung”. Vanuit dat gezicbtspunt wordt duidelijk hoe bet gegeven, dat bet
licbaam in onze modeme samenleving als bet ware tot vlucbtbeuvel en projectiescherm
wordt voor de meest uiteenlopende pogingen tot zingeving en communicatie, kan wor-
den begrepen. Dan komt namelijk aan bet licht, dat de recente ‘boogconjunctuur van
bet lichaam’ geinterpreteerd kan worden als een meermalen gebroken, tegenstrijdige
effecten oproepende, reactie op maatscbappelijke veranderingen en moderniseringspro-
cessen.
Bij “maatscbappelijke veranderingen en modemiseringsprocessen” dient in de eerste
plaats gedacbt te worden aan de verdringing en ontkenning van licbaam en licbaamsbe-
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leving zoals die door de modeme technologie in de hand worden gewerkt. Ter illustra-
tie enkele voorbeelden.
Vroeger waren koop en verkoop en ook bet geldverkeer gebonden aan de lijfelijke aan-
wezigbeid van de handelende en betalende of geld innende persoon. In onze door
media gestuurde samenleving met de optiemarkten en bet thuisbankieren zijn koop en
verkoop veelal abstracte bandelingen waaraan iedere lijfelijke betrokkenheid vreemd is.
Vroeger werden door de recbterlijke macht opgelegde straffen lijfelijk voltrokken.
Tegenwoordig wordt de misdadiger voor kortere of langere tijd fysiek uit omloop
genomen. De ontwikkeling van telefoon en televisie maken bet mogelijk dat steeds
meer mensen steeds frequenter over steeds grotere afstanden met elkaar kunnen corn-
municeren zonder lijfelijk aanwezig te zijn. Ontwikkelingen in de arbeidstecbnologie
bebben de eens becbte band tussen licbaam en werk opgeheven. De gen-technologie
beeft er voor gezorgd dat voortplanting mogelijk is zonder de lichamelijke gemeen-
scbap van man en vrouw. Deze voorbeelden illustreren boe zeer het licbaam aan maat-
scbappelijke betekenis beeft ingeboet, hoe zeer de licbamelijkbeid in een door moderne
technologie gestuurde samenleving buiten haken wordt gezet.
De ontkenning en verwaarlozing van bet licbamelijke vormen ecbter maar 66n kant van
de medaille. Het licbaam accepteert deze verwaarlozing en ontkenning niet. Het neemt
wraak. Het protesteert met stress-verscbijnselen en psycho-somatische aandoeningen.
En bovendien reageert bet maatscbappelijk systeem op bet zelf geproduceerde manco
door expliciete thematiseringen van de licbamelijkheid. Als reactie ontstaat er een
boogconjunctuur voor op ‘body-processing’ gerichte instituties: de med~scbe sector, de
lichaamsgeori~nteerde psycho-therapie en ook de sport. Onze samenleving vertoont zo
een tegenstrijdige gelijktijdigbeid van ]ichaamsontkenning en lichaamsverheerlijking.
Overigens wijsfBette er op dat de “K~5rperboom” niet uitsluitend verklaard mag wor-
den als compensatie voor de licbaamsontkennings-verscbijnselen in modeme, in-
dustri~le samenlevingen. Er zijn meer factoren in het spel, namelijk effecten die bet
modemiserings~roces op andere fronten beeft gehad. Hij noemt: bet functieverlies van
de religie en van bet gezin, de veranderde waardering van arbeid en vrije tijd, de
opkomst van een post- materialistisehe waardenori~ntati~, de berdefinitie van de
geslachtsrollen, demografische veranderingen, de door de steeds verder gaande maat-
scbappelijke differentiatie in de hand gewerkte individualisering en de voor bet moder-
ne bestaan kenmerkende ervaring van tijdgebrek, versnelling, jachtigheid en toekomst-
gericbtbeid. Het is niet zo verrassend dat in een samenleving, waarin de toekomst bet
beden continu inbaalt, de behoefte aan aandacht voor het bier en nu opkomt. “Daarmee
wordt de opwaardering waarscbijnlijk van die instantie, die doorlopend bet ‘bier en nu’
representeert en die zelfs dan nog zin en betekenis aangeeft wanneer andere sociale
verbanden geen overtuigende zin meer ter beschikking kunnen stellen:_bet lijf.(
Het licbaam vorrnt een algemeen bescbikbare en ook nog beinvloedbare grootbeid; een
grootheid waaraan effecten tot stand kunnen worden gebracht, kunnen worden afgele-
zen en ook nog kunnen worden gevoeld. Het is tot een belangrijk symbool voor een
nog controleerbare werkelijkheid geworden. Er kunnen merktekens op worden aange-
bracbt en er kunnen sporen op worden acbtergelaten. Het biedt zich aan als centrum
van ervaren en bandelen, omdat bet als onmiddelijk en levenslang correlaat van psychi-
scbe systemen op bijzondere wijze in staat is zekerbeid te concretiseren. Via bun
licbaam kunnen mensen niet alleen in zichzelf ingrijpen, maar ook kunnen ze, door
zich socinal zicbtbaar te maken, op de samenleving reageren” (Bette, 1989, 31).
De manier Wanrop mensen met bun lichaam omgaan en hun licbaam thematiseren
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wordt overal en altijd betnvloed door maatschappelijke condities. In onze steeds ab-
stracter en complexer wordende samenleving, waarin bet perspectief van velen wordt
bepaald door tecbniek, automatisering, individualisering en verzakelijking, betekent dit
dat veel mensen concrete natuurlijkheidservaringen zoeken via bun lichamelijkbeid.
Dientengevolge, zo scbrijft Bette, kun je tegenwoordig s:pecialisten vinden die op aller-
lei manieren bet licbaam bebben ontdekt als medium voor zelfverwerkelijking en
autbenticiteit. “Het dansende lijf als therapeuticum; bet in rust gebracbte lijf in bet
kader van auto-bypnotiscbe technieken; bet in slow-motion gezette lijf van de Aziati-
scbe bewegingsmeditaties; bet door lopen fit gemaakte lijf; bet qua spiervolume ver-
grote lijf, dat goede proporties en kracbt moet uitstralen in een samenleving die oven-
gens alleen maar atrofierend op de spieren werkt. Daarbij komen dan nog al die
experts, die bet lijf in bet water, op bet land of in de lucbt met de meest uiteenlopende
apparaten en kunstmiddelen confronteren en bewegen teneinde nieuwe, bet dagelijks
leven overstijgende, belevenissen mogelijk te maken” (Bette, 1989, 34).
Dc in bet voorgaande gescbetste verscbuivingen in waardenori~ntatie, levensgevoel en
Ieefstijl bebben een proces op gang gebracbt dat aangeduid zou kunnen worden als ‘de
versporting van de samenleving’.

3. DE VERSPORTING VAN DE SAMENLEVING

Men zou kunnen zeggen dat ‘de versporting van de samenleving’ wordt gesymboli-
seerd in de slogan “sport, ook ik doe bet!”. Vanreusel (1987) scbrijft in dat verband
over een ontwikkeling van ‘sportdeelname als aanvaard gedrag’ naar ‘sportdeelname
als normatief gedrag’. Allereerst kan ‘de versporting van de samenleving’ (de onstuit-
bare, culturele opwaardening van sport) worden afgelezen aan de groei die de traditio-
nele verenigingssport in de voorbije decennia doormaakte. Daaruaast echter zijn de
opmars van de, door de werking van de media enorm indringende en geperfectioneerde
topsport en de spectaculaire ontwikkeling van allerlei modi van sport buiten de kaders
van traditioneel georganiseerde sport illustratief voor de opwaardening van sport.
Op de twee laatstgenoemde bijzondere verscbijningswijzen (of consequenties) van ‘de
versporting van de samenleving’ wordt biema, onder de respectievelijke kopjes ‘ver-
sporting van sport’ en ‘ontsporting van sport’, nader ingegaan. Eerst wordt aandacht
besteed aan een aantal meeralgemene symptomen van bet versportingsfenomeen.
‘Sportief’ — gedurende lange tijd een adjectief dat gekoppeld werd aan de door de typi-
scbe sportorganisaties aangeboden activiteiten alsmede aan de in deze organisaties
actieve sportbeoefenaren — wordt nu gebruikt als aanduiding van een leefstijl die op
zich weinig met bet oude sportbegrip te maken heeft. “Vandaag de dag kan men spor-
tief zijn, zonder aan sport te doen of lid van een sportvereniging te zijn. Geheel los van
sport doordningt ‘sportiviteit’ bet gedrag, de interesses en de voorkeuren van veel men-
sen uit alle sociale klassen en alle leeftijdsgroepen. Managers, politici, vakbonds-
bestuurders, journalisten, automobilisten en zelfs rokers willen ‘sportief’ beten; ook
kleding-, seboenen-, en hoedenmodes, vacantieoorden, auto’s en parfums worden
‘sportief genoemd. De reclame gebruikt sportieve motieven. Wat ‘sportief zijn’ echter
precies betekent, dat wordt in toenemende mate onduide]ijk; en ook weet men niet pre-
cies hoe stabiel ‘sportiviteit’ als een bet gedrag bepalend motief is” (Grupe, 1988, 49).
In dezelfde lijn denkend wijst Digel (1990) op ‘versporting van de spreektaal’. Hij
doelt daarmee op bet verscbijnsel dat de wereld van de sl)ort tot een alom tegenwoordi-
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ge metafoor wordt. Om de gedachte te bepalen: terwijl in onze taal traditioneel uitdruk-
kingen ontleend aan de zeevaart en de Bijbel domineerden, begint de spreektaal meer
en meer bol te staan van met sport samenbangende uitdrukkingen. “Nadat de voorzitter
de aftrap bad gedaan legde bij de bal bij ...“, “De oppositie speelde niet de bal maar de
man”, “Het ontbreekt die partij momenteel aan een goede spits”.
Een andere indicatie voor de versporting van de samenleving is te vinden in bet opruk-
ken van trainingspakken en Nike, New Balance en Adidas schoenen in allerlei typiscbe
niet-sportsituaties. En uiteraard ook in bet feit, dat ‘sport’ tegenwoordig overal verkre-
gen en gedaan kan worden. “Sport wordt tegenwoordig doorsteeds meer aanbieders en
op zeer uiteenlopende plaatsen gepresenteerd. Naast door locale overbeden aangeboden
sportgelegenbeden staat bet aanbod van de commercide ondernemers. Daarbij is de
vereniging nbg~steeds de plek waar de meeste mensen aan bun sportieve trekken
komen. Maar de in de sportvereniging georganiseerde sport beeft haar monopolie ver-
loren” (Digel, 1990, 6).
Dat monopolieverlies is bet logiscbe gevolg van bet feit dat ‘de’ sport als bet ware over
de grens van de georganiseerde sport de samenleving introk, daarbij enkele typiscbe
kenmerken van bet traditionele sportbegrip prijsgevend. Zo vnrmen ‘versporting van de
samenleving’ en ‘ontsporting van sport’ (men zou bier ook van ‘vermaatscbappelijking
van sport’ kunnen spreken) twee kanten van dezelfde medaille. Daardoor doet zicb in
de sport als bet ware een verwateringsproces voor “Zoals een zoutoplossing steeds
minder zout smaakt naarmate er meer water wordt toegevoegd, zo lijkt bet ook met de
sport te gaan~ Naarmate de sport meer geinstrumentaliseerd wordt (d.w.z.: gebruikt als
instrument voor een doel buiten de sport zelf— B.C.), zal zij ten aanzien van baar tradi-
tionele culturele waarden verwateren; dat wil zeggen dat bepaalde elementen, die voor
baar constituerend en kenmerkend waren, aan de sport onttrokken worden” (Digel,
1990, 3).
Ter illustratie van de versporting van bet leven van alledag kan nog bet volgende citaat
dienen. “Tot Vb~t enkele jaren zou men bepaalde alledaagse gebeurtenissen steevast als
volgt bebben geinterpreteerd: Als iemand op straat bard liep, als bij rende, dan bad bij
eenvoudig baast. Wanneer iemand zich licbamelijk inspande, zijn spieren gebruikte om
iets te op te tillen of te verplaatsen, dan deed bij dat vanzeffsprekend in verband met
zijn licbamelijk werk. Deze interpretaties steunden op eenvoudige en tegelijkertijd
complexe ervaringssamenbangen; ze waren bistorisch gezien eigenlijk altijd valide
geweest en ze pasten binnen de basisafspraken en principes van onze dagelijkse logica.
Tegenwoordig lijkt deze logica ecbter dubieus te zijn, ja zelfs invalide: lopers en ren-
ners — zij joggen; degenen die gewicbten beffen en bun spi~ren ballcn — zij doen aan
kracbttraining of ‘body-styling’. Ze hollen niet omdat ze haast hebben. Integendeel, ze
hebben veel tijd, vrije tijd, preciezernog: vrije sporttijd. En die anderen werken nu juist
met en aan bun spieren omdat ze geen licbamelijk werk bebben” (Kascbuba,
1989,154).
Ofscboon ‘de versporting van de samenleving’ er toe leidt dat meer mensen met sport
in aanraking komen en bet proces dus gezien kan worden als ondersteuning van de
(externe) democratisering van de sport, zou bet een misverstand zijn te denken dat bet
proces van democratisering van de sport inmiddels voltooid is. Zowel bij bedendaagse
interpretaties van “sportief” als in vele modeme, zo men wil: altematieve, sportmodi
(fitness-sport, avontuursport) spelen geld, status en statusverschillen nog een beduiden-
de rol. De altematieve sport mag dan yank egalitair lijken, zij is bet allerminst. Kascbu-
bamaakt dat met een fraai voorbeeld duidelijk: “ ‘Wanneer ik ‘s ochtends niet eerst een
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paar baantjes zwem, dan zit ik met een duf boofd acbter m’n bureau’. Als er in plaats
van overhet bur~u over de lopende band gesproken zou zijn, dan zou de uitspraak ons
als onzinnig voorkomen” (Kaschuba, 1989, 163). Ook de toegang tot praktijken van
altematieve sport is klasse-specifiek verdeeld en dat niet alleen als gevolg van verschil-
len in beschikbare financi~1e middelen. Ondanks, of misschien moet gezegd worden:
juist door, de versporting van de samenleving blijven de sociale klasseverscbillen waar-
neembaar(vgl. Bourdieu, 1984 en 1986).
Zoals gezegd, in bet domein van de sport zelfkomt de versporting van de samenleving
met twee verschillende, tegengestelde, gezicbten naar voren. Hiema wordt aan die
geziebten nader aandacht gegeven.

3.1 versporting van sport

Behalve door isolering en accentuering van motieven ais plezier en gezondheid wordt
de ontwikkeling van de bewegingscultuur ook gekenmerkt door isolering en accentue-
ring van bet prestatiemotief. Om de tegengestelde ricbting van laatstgenoemde ontwik-
keling puntig onder woorden te brengen, zou gesproken kunnen worden van “verspor-
ting van sport”. Daarmee wordt dan aangegeven dat de in de traditionele sport
aanwezige kenmerken van prestatie- en wedstrijdgericbtbeid zicb radicaliseren. Dat
gebeurt met name in de internationale topsport, die onder invloed van de tv in de laatste
decennia steeds meerals show-sport wordt ge~nsceneerd.
In de eerste belft van de jaren vijftig vonden twee gebeurtenissen plaats die beslissende
betekenis hebben gebad voor de wijze waarop de internationale topsport zich tot nu toe
ontwikkelde (vgl. Crum, 1979). In de eerste plaats werd op de Olympiscbe Spelen van
Helsinki (1952) voor bet eerst duidelijk dat de Sovjet-Unie superieure sportprestaties
bescbouwde als bewijzen van de suprematie van de in dat land aangebangen maat-
scbappijbescbouwing. Het Sovjet voorbeeld zou later door vrijwel alle marxistiscb-
leninistisch geori~nteerde landen worden gevolgd. Helemaal nieuw was bet verbinden
van sportsucces en nationalistische macbtspolitiek natuurlijk niet. De Olympisebe Spe-
len van Berlijn (1936) badden al een onheilspellend model gegeven voor de manier
waarop politieke machthebbers garen proberen te spinnen bij bet kiatergoud van sport-
manifestaties en sportsucces. Ofschoon in bet kapitalist:ische Westen de relatie tussen
sportprestaties (“bovenbouw”) en arbeid (“onderbouw”) anders wordt gelegd, onttrok-
ken de meeste van deze landen zich niet aanbet sportieve prestigegevecbt met de Oost-
blokstaten. Kennedy maakte zijn landgenoten na de Russiscbe Spoetnik-lancering
(1957) en de Spelen van Rome (1960) duidelijk dat in de strijd om intemationaal aan-
zien twee zaken bijzonder tellen: maanlandingen en gouden medailles. En De Gaulle
maakte kenbaar dat de teleurstellende resultaten van de Franse equipe in Rome uiterst
scbadelijk geacbt moesten worden voor de “grandeur” van de natie.
Een tweede gebeurtenis met een enorme impact voor de ontwikkeling van de intema-
tionale prestatiesport was de eerste integrale tv-uitzending van een intemationaal sport-
evenement. Die vond plaats ter gelegenbeid van bet wereldkampioenscbap voetbal, dat
in 1954 in Zwitserland werd georganiseerd. Nadien is de greep van de tv op de intema-
tionale topsport ongelooflijk snel groter geworden. Voor veel mensen delen tv-uitzen-
dingen van grote evenementen (Europese en Wereldkampioenscbappen, de Tour de
France, Roland Garros, Wimbledon, Olympiscbe Spelen) de tijd in, zoals vroeger de
vaste punten van de kerkelijke kalender dat deden.
De politieke instrumentalisering en de mediasering van de grote sport bebben zicb
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uiteraard niet los van elkaar ontwikkeld. In de eerste plaats bebben zij elkaar versterkt
en vervolgens samen professionalisering, verwetenscbappelijking en commercialisering
van de prestatiesport in de hand gewerkt. In de ge- en vercommercialiseerde topsport
gaat bet er niet meer om de belangen van de deelnemers zo goed mogelijk te bebarti-
gen; veel belangrijker is bet dat sportieve prestaties en bun presentatie zo ge~nsceneerd
worden dat zij Voor de kijkers aantrekkelijk zijn. Zo worden dan afspraken over tijd,
plaats en frequentie van de wedstrijden, over inzet en verdeling van de atbleten en ook
over spelregels nodig, teneinde spannend amusement, waarmee tegelijkertijd reclame-
boodscbappen kunnen worden verspreid,voor de kijkers te garanderen.
Dc onderlinge verbinding en versterking van de processen van instrumentalisering,
mediasering, commercialisering, professionalisering en verwetenschappelijking bebben
in veel landen geleid tot een door overbeden en/of bedrijfsleven gefinancierd topsport-
systeem, dat door middel van strakke organisatie enwetenschappelijk ontwikkelde stra-
tegie~n speurt naar talenten, de prestatie-ontwikkeling bij deze talenten maximaliseert
en sporttecbnologie en -apparatuur technisch perfectioneert. Zo’n sportsysteem leidt
niet zelden tot excessen (kinderarbeid, doping, trainingsmethoden met op termijn
scbadelijke gevolgen voor de atblect, sociale uitbuiting van topsporters, instrumentele
agressie). Menigmaal valt de opinie te lezen dat deze exce-ssen inberent zijn aan de
regels en de structuren van bet interuationale prestatiesportsysteern. In dit verband
pleitte de president van de Deutsche Vereinigung fUr Sportwissenscbaft voor de oprich-
ting van een soort “Green-Peace des Hocbleistungssports” (Franke, DVS-Tagung, Frei-
burg, 1989).

3.2 ontsporting van sport

Het kwam reeds ter sprake: terwijl in de traditionele sport waarden als presteren, win-
nen en records centraal stonden en staan, gaat bet in de “altematieve” vormen van
sportbeoefening veeleer om licbaamservaring, om plezier hebben en je lekker voelen,
om fitness en er goed uit zien. Doordat ‘de’ sport over haar oorspronkelijke grenzen
been de samenleving in trok, zich als bet ware vermaatscbappelijkte, gaf zij een aantal
van haar essenti~le kenmerken prijs. Dat proces wordt ‘ontsporting van sport’
genoemd.
Dc opkomst en de ontwikkeling van de ‘modeme’ sport, zoals die vanaf de tweede
belfi van de 19e eeuw plaats vond, wordt wel geinterpreteerd in het licbt van Elias’
civilisatietbeorie. Elias (1969) bescbrijft hoe in de Westeuropese cultuur vanaf de mid-
delceuwen een proces van ontkenning, onderdrukking en disciplinering van de lieba-
melijkbeid gaande is. Hij illustreert dat met voorbeelden ontleend aan de manieren,
waarop mensen vroeger en nu omgingen(gaan) met zich bekleden, sexualiteit, boesten,
niezen, boeren en zich ontlasten. Dc buidige omgangsregels dwingen als bet ware om
bij dat soort aangelegenbeden bet licbaam te controleren, ja zelfs te ontkennen. De
‘moderue’ sport kan ook in dit lichaams-disciplineringsscbema worden geplaatst.
Immers, in die op prestatie en wedstrijd gerichte sport wordt bet licbaam getraind en
gedisciplineerd (tot aan de pijngrens toe of zelfs er over heen) en warden emoties
gecontroleerd, en dat alles om straks des te beter te kunnen presteren. In die sport staat
niet bet genieten nu bet toegeven aan een actuele lichamelijke beboefte, maarbet pres-
teren straks op de voorgrond. In de spanning tussen ascese en bedonisme wordt in de
traditionele sportbeoefening gekozen voor een meer ascetiscbe instelling. Welnu, in de
‘ontsporting van sport’ wordt een tegenbeweging manifest. Het licbaam en de mogelij-
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ke lusten van licbaamservaring worden berontdekt; er komt ruimte voor een meer
bedonistiscbe insTelling (vgl. de postmaterialistische waardenori~ntatie). Op prestatie
en wedstrijd geriebte sportbeoefening scbikt als bet ware in omplaats in te ruimen voor
een manier van sport beoefenen, waarmn plezier en lustvol genieten hier en nu op de
voorgrond staan (in bet Duits wordt wel over“Genuss-” en “Spasssport” gesproken).
Het zou ecbter eensimplificatie zijn om te proberen de ontsporting van sport alleen met
behulp van de tegenpool van de Elias’ these te duiden. Het ontsportingsproees verloopt
niet alleenen niet altijd langs de lijn van ascese naar bedonisme. De werkelijkbeid van
de altematieve sportsubculturen is aanmerkelijk gecompliceerder. Zeker, er zijn
momenteel bewegingsculturele modes die te begrijpen zijn vanuit een bedonistiscbe
ori~ntatie (bijvoorbeeld: bet moderne zwembad”gebeuren” met whirlpools en knuffel-
muren, de saunacultuur, in combinatie met toerisme en vacantie ge~nsceneerde sporten
als ski~n en surfen), ma•ar er zijn ook nieuwe trends, waarbij nog steeds sprake is van
een duidelijke disciplinering van het lichaam. Denk bijvoorbeeld aan vormen van
extreme duursport of aan sommige risicosporten (in, op of onder water, in de lucht, in
de bergen), waar weliswaar bet wedstrijdkarakter ontbreekt, maar waar we] sprake is
van het verleggen van fysieke prestatiegrenzen. Denk bijvoorbeeld ook aan allerlei vor-
men, die gericbt zijn op disciplinering van bet lichaam teneinde er op narcistisebe wijze
mee te kunnen pronken (bijvoorbeeldbody-building).
Tot nu toe is vooral de aandacbt gevestigd op de rol die verscbuivingen in waarden-
ori~ntaties van de ‘consument’ speelden en spelen bij bet op gang brengen en bouden
van bet ontsportingsproces. Er moet ecbter ook worden gewezen op een andere factor,
namelijk op de wijze waarop ‘sport’ met name door de overheden tot een instrument
van gezondheidspolitiek werd gemaakt. Weliswaarwas bet de Nederlandse Sport Fede-
ratie die in de zestiger jaren met de toenmalige Trim-aktie als eerste bet gezondheids-
motief voor (alternatieve) sportbeoefening onderstreepte. De Nederlandse overbeid
nam deze accentuering van het gezondbeidsmotief ecbter gretig over in bet vanaf bet
cinde van de jaren zestig gestalte krijgende sportbeleid. In allerlei acties ter bevorde-
ring van sportieve recreatie en recreatiesport werd een sterke nadruk gelegd op de
gezondbeidswaarde van sport. Onder meer omdat in een aantal van deze acties werd
meegewerkt aan bet losweken van sport nit baar traditioriele organisatorische kaders, is
deze instrumentalisering van sport een belangrijke katalysatorgeweest voor de verbrei-
ding van vormen van ‘ontsporte sport’.
Niet alleen bepaalde vormen van instrumentalisering van sport (in bet algemeen kan
daarvan gesproken worden wanneer ~n motief voor sportbeoefening wordt gefsoleerd
en sport eenzijdig in dienst van dat motief wordt gesteld) bevorder(d)en de ontsporting
van sport. Met name in bet voorbije decenniumbegon er een nog veel kracbtiger factor
mee te spelen, namelijk de commercialisering. In een samenleving als de onze is bet
eigenlijk vanzelfsprekend dat de commercie inspeelt op veranderende waardenori~nta-
ties en beboeftepatronen. Het mag dan ook niet verbazen dat ereen bloeiende ‘handel’
ontstond op de markt van met name de bedonistiscb geori~nteerde “Spass-sport” en de
(deels als narcistiseb te betitelen) gezondbeidssport. Ondememers bieden niet alleen
vele vormen van — meestal slechts door de “happy few” te bekostigen — sportief
(reis)avontuur aan, maar ook is er een snel groeiend commerci~el aanbod van sport
onder bet etiket van gezondbeid (fitness- en squash-centra, aerobics-studio’s) en van
sport en sportaccessoires, die vooral vanwege bun ‘cosmetiscbe’ effecten gewild zijn.
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4. INTERNE DIEFERENTIATIE VAN SPORT

De inteme differentiatie van bet sportsysteem loopt uit op de vorming van uiteenlopen-
de sportmodellen, waarin ruimte is voor a] die gezicbtspunten en motieven, die door de
binaire codering ‘winst-verlies’ van bet wedstrijdsportsysteem in boge mate buitenge-
sloten waren. Te denken is aan motieven als plezier, lust, gezelligheid, gezondbeid en
een ‘goed’ figuur. De eoinsequentie van zo’n differentiatie-trend is dat bet gemeen-
schappelijke in de sport aan betekenis inboet en dat bet ongelijksoortig zijn normaal
aan bet worden is. De klassieke voorstelling van 6~n pyramidaal sportrnodel beboort tot
bet verleden. De door de traditionele sportorganisaties geproclameerde en geidealiseer-
de ‘eenheid van de sport’ is niet langerfunctioneel.
Dat er fundamentele verscbillen zijn tussexfde doelen en basisregels van de traditione-
le, brede, wedstrijdsport enerzijds en die van de altematieve (of “nicbt-sportliche”)
sport anderzijds wordt door velen direct als een onontkoombaar feit geaccepteerd. Ech-
ter, dat er ook een kloof is ontstaan tussen de op internationaal niveau bedreven top-
sport en de wedstrijdgeori~nteerde breedtesport (de situatie in de Nederlandse Volley-
balbond rondom bet nationale mannenteam vormt een voorbeeld) is een feit dat mel
name binnen de sportorganisaties nog niet algemeen wordt (h)erkend. In de Iiteratuur is
op dit punt echter in bet algemeen wel overeenstemming aan te treffen. E~n van de
‘bofideologen’ van de Deutscbe Sport Bund, de socioloog Heinemann,_scbrijft: “Gedu-
rende lange tijd vond de topsport haar recbtvaardiging in de voorbeeldfunctie die zij
bad voor de breedtesport. Zodoende kon de eenheid van de_sport tot uitdrukking wor-
den gebracht in bet pyramide-model, waarin breedtesport en topsport organiscb met
elkaar verbonden waren. Dit beeld stemt niet meer overeen met de huidige realiteit.
Hoe meerde topsport een professioneel beoefend en commerci~el gerund bedrijfwordt,
des te meer zal zij haar legitimatie als ‘locomotief’ voor de breedle- en recreatiesport
kwijtraken” (Heinemann, 1989, 21). Overigens constateerde dezelfde auteur a] veel
eerder dat de sport, door bet differentiafi~proces waaraan ~Zijwas en is blootgesteld,
haar bomogeniteit en eenheid verloren heeft. Hij stelde toen voor een aantal “Modelle
des Sports” te Qnderscheiden en noemde er bij wijze van voorbeeld vier, te weten:
I. Het expressieve sportmodel. Een model dat zijn imago en zijn mor~7al ontleent aan
waarden en normen als “plezier”, “vreugde”, en “deelnemen” en waarin bet presta-
tie- en wedstrijdelement op de achtergrond is komen te staan. In dit model wordt
sport gezien als een ‘tegenwereld’ ten opzichte van de waarden, normen en condities
in bet dagelijks leven, met name van die in de sfeer van d7e industri~le arbeid.

2. Het wedstrijdgerichte sportmodel. Een sportmodel waarin waarden en normen als
“competitie”, “prestatie”, “wifist en verlies” — waarden overigens die ook een stem-
pel drukken op bet normale dagelijks leven — worden geaccentueerd; een model dat
overeenkomt met de traditionele opvatting over de identiteit van de sport.

3. Het eommerciiile sportmodel. Een model waarin sport wordt opgevat als show-
business en als eengecommercialiseerd en geprofessionaliseerd bedrijf.

4. Het functionalistische sportmodel. In dit model wordt sport instruinenteel opgevat;
dat wil zeggen dat betekenis en organisatie van sport bepaald worden door de functie
die sport zou moeten vervullen in sociaial-emotionele zin, voor socialisatie-doelein-
den, in bet kader van sociale integratie, voor politieke doeleinden of met bet oog op
de gezondbeidszorg (Heinemann, I 980, 37/38).

In bet raam van een bescbouwing over de toekomst van de verenigingssport kwam
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schrijver dezes, de accenten enigszins anders leggend, met een ‘eigen’ indeling (vgl.
Crum, 1989). Deze classificatie van sportmodi — die hoofdzakelijk is gebaseerd op
motieven van de sporter, maar waarbij tevens de organisatiewijze op de acbtergrond
wordt meegewogen — ziet er als volgt uit:
* Topsport. Dominant motief: absoluut presteren, status, inkomen. Denk aan zich op
internationaal niveau afspelende, door de tv gecoverde, gecommercialiseerde en
soms ook gepolitiseerde, professioneel of quasi-professioneel beoefende, soms bui-
tensporig boog en soms scbandalig laag gehonoreerde, niet zelden door excessen en
maatscbappelijke problemen vergezelde vormen van sport.

* Wedstrijdsport. Motief: gezamenlijke ervaring van spanning van de wedstrijd, sub-
jectief presteren, ontspanning, sociaal contact. Wedstrijdsport is vrijwel altijd ver-
enigingssport. Daarbij moet ecbter bedacht worden (vooruitlopend op de volgende
categorie) dat verenigingssport inmiddels een veel minder eenduidig verschijnsel is
dan 25 jaar geleden. Het merendeel der verenigingen heeft zich geopend voor bet
scala van motieven van de leden en biedt bebalve zich op diverse niveau’s afspelen-
de wedstrijdsport ook mogelijkheden aan voor, al dan niet direct aan de verenigings-
sport geli~erde, meer vrijblijvende vormen van sportbeoefening. Er is zelfs een ten-
dens waarneembaar om de sportvereniging instrumenteel te maken in bet kader van
sociale integratie van minderbeidsgroepen en in bet kader van revalidatie- en expli-
ciete gezondbeidssport.

* Recreatiesport. Motief: sportieve recreatie, gezamenlijkbeid en ontspanning. Hier
moet behalve aan de zich binnen verenigingen afspelende recreatiesport ook aan die
sportactiviteiten gedacbt worden die ‘in eigen bebeer’ zonder tussenkomst van een
vereniging of een andere organiserende instantie worden gedaan: zwemmen, fietsen,
wandelen, surfen, etc.. Ook deze ongeorganiseerde recreatiesport is in de laatste
decennia sterk gegroeid.

* Fitnesssport. Motief: fysieke fitness, gezondheid. Derik hierbij aan bet, vaak eenzij-
dig op conditieverbetering gericbte, individuele joggen en fietsen, aan door fitness-
centra aangeboden conditie-programma’s, en ook aan de in eigen huis, al dan niet
met gebruik van apparatuur, met bet oog op conditie gedane licbaamsoefeningen.

* Avontuursport. Motief: avontuur, spanning. Hierbij moet vooral gedacbt worden
aan door specialisten aangeboden, veelal kostbare, zaken als: trekking, rafting, wild-
watervaren, branding-surfen, scuba-diving, hanggliding, parachute-springen, delta-
vliegen, bergbeklimmen en toerski~n.

* Lust-/pret-/pleziersport. Dominant motief: exelusief plezier. Denk aan sport, die
aangeboden wordt in de context van vacantie en toerisme, aan Club Mediterran6e-
acbtige ensceneringen, aan “tropische zwemparadijzen” en aan vele vormen van
watersport(toerisme). Refererend aan de Engelse taal zou bier van S-sport gesproken
kunnen worden: sun, sea, sand, snow en sex.

* Cosmetische sport. Motief: bet model-uiterlijk. Narcistiscb gericht werken aan de
zicbtbare vorm van het lijf, zoals dat gebeurt bij body-building en body-styling (in
bet algemeen georganiseerd in een commerci~le setting).

Net als voor de indeling van Heinemann geldt ook voor deze indeling dat zij niet a] te
absoluut moet worden genomen. Ook mag zij niet als alle fenomenen dekkend worden
bescbouwd. Zo is bijvoorbeeld te overwegen, of zaken als de via Eurosport onder de
label “World Wrestling Federation” tot ons komende rnengeling van worstelen en
(slecbt) acteren geen aanleiding vormen voor de ondersobeiding van een achtste cate-
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gorie (show- en vermaaksport). Bovendien, boewel insiders de biervoor onderscbeiden
modi waarschijnlijk werkelijkheidswaarde toekennen, zullen zij ook in staat zijn ver-
schijningsvormen van sport te noemen, die in grensvlakken tussen de modi te plaatsen
zijn.
Hier ontbreekt de ruimte om in te gaan op de consequenties die de interne differentiatie
van sport heeft voor bijvoorbeeld sportbeleid, sportopleidingen en sportvereniging.
Volstaan wordt met de volgende vingerwijzingen. Het ligt voor de band dat een in
diverse modi uiteengevallen sport vraagt om een gedifferentieerd beleid en bestuur en
ook om gedifferenticerde opleidingsgangen. Voorts mag aangenomen dat de traditione-
Ic verenigingsidee — die van sportclubs yank bolwerken van solidariteit en soeiale inte-
gratie maakte — door de individualiseringstrend onder toenemende druk zal komen te
staan. Vandaar dat sportbonden en sportverenigingen er verstandig aan doen op deze
ontwikkeling te anticiperen.
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13. Spaargedrag van huishoudens
een economisch-psychologische benadering’

E.A.G. GROENLAND

SAMENVAThNG

Dit artikelbiedt een overzicht van de belangrijkste sociaal-economische benaderingen van onder-
zoek naar het spaargedrag van consumenten en huishoudens en de wijze waarop ze gestalte
geven aan het financieel beheer. Het doel hierbij is tweeledig.
In de eerste plaats wordt beoogd een door de theorie gedragen overzicht van wetenschappelijke
bevindingen met betrekking tot sparen te bieden.
In de tweede plaats wordt een praktisch overzicht geboden van de psychologische concepten die
van belangzijn bij bet uitvoeren van marktonderzoek naar spaargedrag bij huishoudens, aismede
de hieraan verbonden marketingimplicaties.
Het artikel opent met een beschrijving van de sociaal-economische en culturele ontwikkelingen
met betrekking tot het spaargedrag. Vervolgens worden enige belangrijke economische benade-
ringen van bet spaargedrag beschreven. Hierna volgt een bespreking van de wijze waarop in het
toegepast commercieel marktonderzoek spaargedrag wordt onderzocht. Tenslotte wordt een eco-
nomisch-psychologische benadering van het spaargedrag uitgewerkt. Deze uitwerking omvat
onder meer een beschrijving van psychologische processen, een uitwerking van sparen en finan-
cieel beheer als probleem en een verhandeling over het spaargedrag. Met name wordt aandacht
geschonken aan de wijzewaarop dit gedrag geconceptualiseerd en gemeten zou kunnen worden.

1. INLEIDING

SOCIAAL-ECONOMISCHE EN CULTURELE ONTWIKKELINGEN MET
BETREKKING TOTHET SPAARGEDRAG

Zuinigheid en spaarzaamheid zijn door de eeuwen been hogelijk geprezen als nastre-
venswaardige deugden. En niet alleen vanuit moralist isob oogpunt. Spaarzaamheid
werd ook door economen in de afgelopen eeuwen als een deugd beschouwd (cf. W~ir-
neryd, 1989). Uiteraard was het, economisch gezien, van groot belang om financi~1e
reserves te kweken voor de ongewisse toekomst. Samenlevingen werden tot aan het
midden van deze eeuw gekenmerkt door oorlogsdreiging, oorlogen en wijd verbreide
armoede. Sociale voorzieningen waren grotendeels afwezig, slechts de kerken kenden
beperkte vormen van bedeling. In dergelijke economisch barre omstandigheden was het
eenabsolute noodzaak om financi~le reserves achter de hand te hebben.

Met dankaan Dr A.A.A Kuijien voor zijn waardevolleopmerkingen bij een eerdere versie vandit artikel.
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Deze grondbouding van zuinigheid en hard werken werd doorWeber (transl.,1958) aan
het begin van dcze eeuw de ‘protestant work ethic’ genoemd. Hij legde cen verband
tussen deze protestantse grondbouding ten aanzien van leven en werken en de ontwik-
keling van het kapitalisme in bet Westen. Godsdienstige en economische opvattingen
vloeiden samen in een Calvinistisehe zienswijze van doel en zin van bet leven: bard
werken, gecombineerd met een zuinige, oppassende levenswandel leidde bij bet ver-
wisselen van bet tijdelijke met bet eeuwige tot bet ultieme heil.
Ret zal duidelijk zijn dat een dergelijke levenswandel spaarzaambeid in de band werkt.
Heden ten dage bestaat er daarom nog steeds interesse bij psychologen om deze grond-
houding te onderzoeken te meten en te eorreleren met diverse vormen van gedrag,
waaronder spaargedrag. Mirels en Garrett (1971) vatten deprotestantse werkbouding
op als een persoonlijkbeidskenmerk en ontwikkelden een scbaal om deze te kunnen
registreren bij individuen. Deze scbaal is nadien gevalideerd (MacDonald, 1972) en in
diverse toepassingen beproefd (cf. Fumbam, 1982; Fumbam en Bland, 1983). Diep-
gaande, empirisebe studies naar bet verband tussen de protestantse spaarbouding en
gerealiseerde spaarvolumes zijn echter tot op beden niet uitgevoerd.
Ret buidige tijdsgewricbt wordt gekenmerkt door snelle veranderingen op cultured en
sociaal-economisch gebied. Een goed aangrijpingspunt bierbij vormt bet buisbouden.
Onder meer onder invloed van processen van ontgroening en vergrijzing verandert de
modale samenstelling van bet buisbouden gedurig. Zo kennen we beden ten dage naast
bet kiassieke buisbouden met een gering aantal kinderen ook in toenemende mate cen-
persoonshuisboudens met bijstandsmoeders, buisboudens welke gebaseerd zijn op
LAT-relaties, sdbeidingen en samenlevingsverbanden en seniorenbuisboudens. Mont-
gomery (1985) toont op empirisebe wijze de effecten biervan aan op bet spaarvolume.
Een intemationale analyse van survey-data (Mason, 1988) laat zien dat er verbanden
zijn tussen een verminderd kindertal en bet spaarvolume; de mechanismen acbter deze
bevindingen zijn echter niet duidelijk. Sturm (1983) geeft aan dat de volgende demo-
grafisebe kenmerken van buishoudens bet spaargedrag en de spaarratio zullen bern-
vloeden: levensverwacbting, pensioneringsleeftijd (VUT~, leeftijdsverdeling binnen bet
buisbouden, buisboudensgrootte en -sameastelling, leeftijd yan de leden van bet buis-
bouden waarop ze de arbeidsmarkt betreden en tweeverdienershuisboudens.
Tenslotte moet bet effect van de instroom van allocbtone Nederlanders bier worden
genoemd, een groep die wordt gekenmerkt door een specifiek consumptiegedrag (cf.
Oppedijk van Veen en Groenland, 1981) en een vermoedelijk zeer afwijkend spaarge-
drag.
Parallel aan deze demografisebe ontwikkelingen vindt in bet buisbouden cen verande-
ring van rolverdeling plaats. Met name de categorie tweeverdieners, vaak zonder kinde-
ren is bier van belang. Wilkie (1990) stelt in dit verband dat zich fundamentele, sociale
veranderingen bebben voorgedaan in de rolvervullingen van huishoudens onder invloed
van de plaats van de vrouw inbet gezin. Hij spreekt in dit verband over tweeverdieners,
eenoudergezinnen, sleutelkinderen en bet fenomeen huismannen. Dc cffrcten van deze
buisboudensstructuren laten zicb vertalen in termen van de boeveelbeid aandacbt die
wordt gegeven aan bepaalde rollen (waaronder bet financicel beheer van de geldstro-
men in bet buisbouden) en de personn die ze feitelijk vervult. Een bespreking van deze
roistructuren wordt gegeven inparagraaf4.3.

Een laatste punt van discassie betreft de wijze waarop kinderen en adolescenten waar-
den, normen en gewoontes met betrekking tot sparen en financieel bebeer krijgen bijge-
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bracbt door de personen met wie ze in een huisboudenscontext opgroeien. Meestal
betreft dit ~dn of beide ouders. Dit proces, socialisatie genoemd, heeft in diverse stu-
dies aandacht gekregen. Wilkie (1990) noemt dit consumentensocialisatie: bet proces
door middel waarvan jongeren zich vaardigbeden, kennis en attitudes verwerven die
van belang zijn voor bun functioneren als consument ‘in tbe market place’. Jongeren
doen bun kennis en vaardigbeden hierbij op subtiele wijze op: ouders fungeren als
model dat door de jongeren geobserveerd wordt, er vinden gesprekken plaats tussen
ouders en kinderen over consumentenzaken, mede onder invloed van reclame en televi-
sie, erkomen kind-kind-interacties tot stand tussen de kinderen binnen een gezin welke
hierop betrekking hebben, en tenslotte gaan de jongeren op structurele basis met geld
om.
Consumentensocialisatie omvat bier zowel directe consumentenvaardigbeden (rekenen,
budgetteren, de koop begrijpen) als impliciete consumentenkennis (vgl. dure winkels
met een claim van kwalitatief goede produkten versus goedkope winkels met produkten
van mindere kwaliteit). Webley et al. (1988) voegen bier een nadere detaillering aan
toe en suggereren, op basis van een kwalitatieve studie, dat ouders bun kinderen de
waarde van het sparen in abstractum bijbrengen, maar dat ze niet willen dat kinderen
biermee onafbankelijk van ben worden. Sparen is met name een vaardigheid die
bedoeld is voor aanwending tijdens de periode van voiwassenbeid. Pas dan vormt spa-
ren een positieve waarde. Ret zakgeld fungeert hierbij als een ‘token’: bij voorbeeld
wordt, na een periode van sparen door bet kind, de belfi door de ouders bijgelegd om
eenbegeerd artikel te kopen. Zakgeld beeft bier dus meereen symbolische waarde.
Samenvattend kunnen we concluderen dat, in een veranderende sociale context, veel
sociaal-economische en culturele veranderingen bebben plaatsgevonden die alle reper-
cussies bebben voor de wijze waarop het financieel bebeer plaatsvindt en bet spaarge-
drag nader gestalte krijgt. Roewel op dit gebied incidenteel onderzoek is uitgevoerd
zijn de resultaten fragmentarisch en indicatief; onderzoek dat sociaal-economische en
culturele factoren, zoals gemedieerd door bet huisbouden, in verband brengt met spaar-
gedrag, zowel naar vorm als naar volume, lijkt zeer gewenst.

2. ECONOMISCHE BENADERINGEN VANHET SPAARGEDRAG

Ret fenomeen sparen als object van onderzoek en wetenschap beboort traditioneel tot
bet domein van de economen. Aandacht van de andere sociale wetenschappen ontstond
slecbts enkele decennia geleden. Met de komst van psychologie en sociologie is ook de
invaisboek veranderd waarmee sparen kan worden begrepen. Puur economiscbe bena-
deringen worden aangevuld met benaderingen die ruimte laten voor de werking van
sociaal-economiscbe en culturele ontwikkelingen die het verscbijnsel sparen kunnen
beinvloeden. Vergelijken we de traditionele, economische benadering van sparen met
de sociaal-wetenscbappelijke benadering dan zijn enige duidelijke versehillen waar-
neembaar. De economisehe benadering is gebaseerd op de idee van rationaliteit, voile-
dige marktkennis en nutsmaximalisatie van bet individu (cf. Modigliani, 1987). Dod is
bet ontwikkelen van een inzicbtvormende beschrijving van individuen die economisch
gedrag vertonen en op basis hiervan economiscbe verschijnselen op macro-niveau te
bescbrijven, te beheersen en te voorspellen (cf. ThirIwall, 1974; Blume en Siegel,
1982; Howrey en Rymans, 1978; Lluch et al., 1977; Hahn, 1949). Hierop aansluitend
kenmerkt de economiscbe benadering zicb door zijn vooriiefde voor abstracte, wiskun-
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dig-elegante omscbrijvingen van bet object van onderzoek. Ret ideaal hierbij is bet vor-
men van theorie~n die zijn gebaseerd op relatief weinig begrippen en wiskundige func-
ties, die de dynamiek in het individuele gedrag bescbrijven &n daarmee veranderingen
in de economie op macro-niveau voorspellen. Ret resultaat kan zijn een wiskundig-
economiscb model waarin weliswaar geen inteme inconsistenties voorkomen maar dat
dermate abstract en algemeen is geformuleerd dat bet individuele variaties in bet con-
sumentengedrag niet meer adequaat kan beschrijveii. Waar deze defici~ntie zicb voor-
doet faalt dit type model grotendeels bij bet voorspellen van individucel, economiseb
gedrag. Overigens zij opgernerkt dat ook er een stroming van empiriscb gerichte econo-
metrie bestaat witarin op empirisebe wijze variabelen worden onderzocbt met als dod
bet verklaren van een maximaal aandeel van de variantie in bet criteriuni~edrag.
De eerder beschreven problematiek beeft geleid tot kleinere en grotere aanpassingen
van dit type basismodellen. Vanuit psycbologiscb oogpunt valt bierbij op dat, met
name in de aanvullingen van bovengenoemde modellen, psycbologische inzicbten en
waarnemingen Worden gebruikt als basis voor verbeteringen. Ret impliciete of expli-
ciete dod van dergelijke exercities is om de exteme validiteit van de benaderingen te
verbeteren. Dat wil zeggen: bet realiteitsgebalte. Een voorbeeld van dit proces vinden
we terug bij de ontwikkelingen rondom bet_Levenscyclusmodel.

Levenscyclusmodel

Terwijl de economen uit de vorige eeuw zich nog verdiepten in psychologisebe begrip-
pen ten aanzien van spaargedrag (zie Menger, 1871; Jevons, 1871; B~bm-Bawerk,
1888; Marsball, 1890; Fisher, 1930) vindt er na de formulering van Keynes ‘psycholo-
gical law’ (Keynes, 1936) een ommekeer plaats. Binnen de econornisehe traditie komt
de focus te liggen op bet inkomen, als belangrijkste determinant van spaargedrag (W~ir-
neryd, 1989)1 Dc bijdrage van psycbologiscbe factoren verdwijnt volledig naar de ach-
tergrond. Indien ze toch voorkomen worden ze genegeerd of bebandeld als economi-
sche concepten. De bekendste tbeorie~n waarbij sparen en inkomen een rol spelen zijn:
de ‘relative income’ hypotbese (Duesenberry, 1949; Brady en Friedman, 1947; Tobin,
1975), de ‘permanent income’ hypotbese (Friedman, 1957) en de ‘life-cycle’ bypotbese
(Modigliani en Brumberg, 1954). Op de laatste theorie zal nader worden ingegaan, daar
deze wordt bescbouwd als de dominantste spaartheorie.

Dc dominante benadering van economen met betrekking tot bet spaargedrag wordt
aldus gevormd door bet levenscyclusmodel. Dit model modelleert bet spaargedrag van
individuen vanuit de premisse dat personen bun consumptieniveau in alle fasen van
bun leven op betzelfde niveau willen bouden. Dit levert een maximum aan nut op. Aan-
gezien ecbter geldt dat bet inkomensniveau sterk fluctueert over de verscbillende
levensstadia moet bet individu aanpassingen verriebten om een blijvend gefixcerd con-
sumptieniveau te bewerkstelligen. Gemiddeld genomen neemt bet inkomensniveau,
vanaf bet moment van intrede in de arbeidsmarkt, gestadig toe en vindt baar hoogte-
punt bij de pensionering. De periode die loopt vanaf pensionering tot overlijden wordt
gekenmerkt door een gemiddeld lager inkomen. Ret patroon van veranderingen met
betrekking tot levenscyclus en inkomensniveau noopt bet individu ertoc om bij aan-
yang van zijn werkend leven (zo nodig) te lenen, vervolgens in toenemende mate te
sparen en vanaf bet moment van pension~ring geleidelijk en in toenemende mate te
ontsparen. Het levenseinde markeert een financi~le nulsituatie.
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Toetsing van deze theorie beeft voomamelijk plaatsgevonden op macroniveau. Rierbij
is zowel ondersteuning gevonden als kritiek geformuleerd.
Volgens King (1985) verklaart de life-cycle hypothese een substantieel deel van de
variantie van spaargedrag-data. Retblijkt ook mogelijk te zijn om enige zinvolle, empi-
riscbe verbanden te leggen tussen bet spaarvolume in de tijd (in de USA) en bet levens-
cyclusmodel (cf. Bovenberg en Evans, 1990). Er bestaat zelfs en computerprogramma
dat gebruikers financi~le adviezen geeft met betrekking tot de financi~le plannings-
aspecten van de pensionering en andere spaardoelen (Rannaet al., 1991).
Daarentegen is in de loop der jaren de kritiek op de theorie toegenomen (cf. Boskin,
1986). met name over baar voorspellende kracbt. Talrijke afwijkingen ten opzichte van
de door de theorie voorspelde spaargedragingen traden aan bet licbt; met name bleek
dit uit de spaarvolumes die voor de diverse onderscheiden levensfases empirisch wer-
den gevonden. Gepensioneerden bleken bij voorbeeld niet te ontsparen, zoals bet
levenscyclusmodel voorspelt (Sturm, 1983; Bernheim, 1984; Stoller en Stoller, 1987).
Een typisehe samenvatting uit de literatuur is: “for all its elegance and rationality, the
life-cycle-model bas not tested out very well... Nor have efforts to test the life-cycle
model witb cross-section micro-data worked out very well” (Courant e.a. 1982). Een
toenemend aantal onderzoeksbevindingen tegen de theorie is te vinden in recente publi-
katies van Courant, Gramlich en Laitner (1986), Caroll en Summers (1989) en Sbefrin
en Thaler (1988).
In reactie op de gesignaleerde tekortkomingen werd de basisvorm van bet Life Cycle-
model diverse malen geamendeerd en verfijnd (cf. Scbmitz, 1986; Abel, 1985; Dar-
danoni, 1991). Lord en Rangazas (1991) onderzoeken een aanvulling van het levens-
cyclusmodel met het ‘bequest’-motief (verervingsmotief).
Een majeure poging om de defici~nties van bet model te compenseren kan worden
gevonden in de ontwikkeling van bet zgn. ‘behavioral life cycle model’ (Thaler, 1990;
Thaler en Shefrin (1988); Thaler en Shefrin (1981). Dit model bevat een drietal aanpas-
singen met betrekking tot individuele gedragsinvloeden ten opzicbte van bet oorspron-
kelijke model.

Als eerste modificatie van de oorspronkelijke tbeorie voegen Thaler en Shefrin het
begrip ‘self-control’ toe. De auteurs beargumenteren dat bet, in afwijking van de basis-
assumptie van bet Life-Cycle-model, voor een individu in werkelijkheid niet gemakke-
lijk is om een consumptieplan uit te voeren (zie ook Strotz, 1956; Pollak, 1968; Ram-
mond, 1976). ‘Self-control’ is bierbij noodzakelijk, omdat in veel gevallen
onmiddellijke consumptie een aantrekkelijker altematief is dan sparen. De psychische
kosten welke nodig zijn om de verleiding van de onmiddellijke beboeftebevrediging te
weerstaan worden aangeduid met ‘will-power’ In de psychologie wordt in dit verband
met bet begrip ‘delay of gratification’. Met bebulp van inteme en exteme regels (zie
ook Ainslie, 1975) legt een persoon zijn toekomstig gedrag aan banden. Als metafoor
gebruiken Thaler en Shefrin (zie Thaler en Shefrin, 1981) een homunculus genaamd
‘planner’ (dat deel van de persoon dat een optimaal plan wil vervullen) en een bomun-
culus genaamd ‘do-er’ (dat deel van de persoon dat onmiddellijke beboeftebevrediging
verlangt). Hier dringt zich de parallel op met Freud’s onderscheid tussen het Ich (de
realiteitsbeleving van een persoon), bet Uber-icb (beredeneerde doelbepaling) en bet Es
(rudimentair/gevoelsmatige, onmiddellijke behoeftebevrediging). Beide laatste zijn als
bet ware continu verwikkeld in een intra-psychiseb conflict. De plannerkan de strijd in
zijn voordeel beslissen door gebruik te maken van interne en exteme regels (bijvoor-
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beeld precommitment). Rierdoor is bet mogelijk bestedingsaandriften te beteugelen en
kan bet oorspronkelijke consumptieplan worden uitgevoerd.
De tweede modificatie van bet Life-Cycle-model beeft betrekking op de oorspronkelij-
ke assumptie van fungibility’, dat wil zeggen: “The marginal propensity to consume all
types of wealth is supposed to be equal, assuming no transaction cost and so on”. Fum-
ham (1984) toont echter aan dat geld meer (en psycbologiscbe) betekenissen en func-
ties beeft dan economen aannemen. Ook Tbaler en”Shefrin stellen dat individuen zich
niet gedragen volgens deze assumptie. Verworven rijkdom wordt daarom onderver-
deeld in een serie accounts, de zogenaamde ‘mental accounts’ (zie ook Kahneman en
Tversky, 1984; Thaler, 1985). Een simpele en gestileerde versie van een mentaal
accountingsysteem verdeelt rijkdom in drie componenten: buidige inkomen, buidig
bezit en toekomstig inkomen. De marginale neigingen om de rijkdom te consumeren is
account specifiek. De verleiding om een bepaald bedrag te spenderen bangt dus af van
de locatie van dat bedrag binnen het mentaal accountingsysteem. Wanneer een individu
bij voorbeeld een kleine bonus verdient op zijn werk, dan plaatst bij dit bedrag binnen
bet inkomensaccount, waardoor bet uitgegeven zal worden. Indien dit bedrag relatief
erg boog is dan zal bet bedrag ecbter geplaatst worden binnen bet toekomstig inko-
mensaccount, waardoorer sprake is van sparen.
De manier waarop de rijkdom wordt verdeeld over de mentale accounts is een voor-
beeld van ‘framing’. Rierbij percipieert bet individu verschillende geldmiddelen (met
overigens een gelijke geldelijke waarde) ~odanig anders ten opzicbte van elkaar dat bij
ze aan versehillende accounts toebedeelt. Dit is de derde modificatie van bet model. De
verdeling van rijkdom in~mentale accounts zal in werkelijkheid nog complexer zijn.
leder account zal bij voorbeeld verder onderverdeeld kunnen worden in sub-accounts.

Met de komst van de bebavioral life-cycle (BLC) bypotbes-e tonen de economen ber-
nieuwde belangstelling voor psychologisebe concepten met betrekking tot de verkla-
ring van spaargedrag. Aldus wordt de draad, die in 1936 met de eerder genoemde for-
mulering van Keynes’ ‘Psychological Law’ was gevallen, weer opgenomen.

3. TOEGEPASTCOMMERCIBEL MARKTONDERZOEK NAAR
SPAARGEDRAG

In bet afgelopen decennium hebben zich enige belangrijke veranderingen in bet com-
mercieel marktonderzoek naar spaargedrag voltrokken. Ret spaaronderzoek in de klas-
sieke vorm beeft zich traditioneel geconcentreerd op bet spaargedrag van consumenten
in functie van sociaal-economiscbe indicatoren als de levenscyclus van het huishouden
en het inkoinensnii’eau. Dc rationale achter deze aanpak is dat deze twee indicatoren de
behoeften en de mogelijkbeden (budgetrestricties) aangeven van een persoon of buis-
bouden in alle aebtereenvolgende levensfasen. Hierbij ‘bepaalt’ de levenscyclus de
beboeften (de generieke produkten) en bet inkomensniveau de mogelijkbeden om deze
beboeften te bevredigen. Dit type onderzoek heeft zich een vaste plaats verworven in
bet marktonderzoek. Een nadere beschrijving en uitwerking volgt in deze paragraaf.
Opgemerkt wordt dat de sociaal-economische variabelen Levensfase en Inkomen
slechts indicatoren van de behoeften en mogelijkheden van een consument zijn. Vanuit
bet marketingbeleid bestaat er echter beboefte om over zo precies mogelijke gegevens
te bescbikken met betrekking tot behoeften en gedrag van consumenten. Om deze
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reden nemen financi~le instellingen steeds vaker hun toevlucbt tot bet rijke arsenaal
aan administratieve gegevens dat zij van hun cli~nteri hebben. Ret klassieke type
onderzoek kan nu worden gerekend tot de categorie a priori-segmentatiebenadering: de
segmentatievariabelen liggen vooraf vast. Tegenover deze klassieke benadering kan de
a posteriori-segmentatiebenadering worden geplaatst. Rierbij vindt de selectie van seg-
mentatievariabelen ‘achteraf’ plaats, op basis van analyses. Deze benadering speelt in
op de wensen en beboeften van financi~le instellingen en is gebaseerd op bet flexibele
gebruik van databases. Deze database-benadering zal nu kort worden belicbt.
Gedurende de laatste 10 jaar wordt, met name door de ba:ncaire instellingen zeif, in toe-
nemende mate gebruik gemaakt van intern ontwikkelde en onderhouden databases.
Hierin zijn zowel de belangrijke financi~le gegevens en kengetallen van de cli~nten
opgenomen als de gegevens die nodig zijn om ben te kunnen identificeren. Dit maakt
bet mogelijk om bet klantenbestand te analyseren met als uitgangspunt bet (financieel)
gedrag van de cli~nten. De uitkomsten van deze analyses vormen bet startpunt voor de
marktbewerking. In dit verband is onder meer de detailbandelsomzetformule, zoals
elders in dit Jaarboek besproken door Van der Kind en Kuijlen, van belang. Deze for-
mule bescbrijft een aantal belangrijke parameters van de omzet en neemt de volgende
gedaante aan:

omzet = vg * oi * c * bb

Rierbij wordt met ‘vg’ bet aantal consumenten in bet verzorgingsgebied uitgedrukt;
‘oi’ geeft de opkomstindex aan, dit is bet percentage inwoners van bet verzorgings-
gebied dat per periode de winkel (bank) bezoekt, ‘c’ duidt een conversiefactor aan en
drukt bet percentage van de bezoekers uit dat feitelijk koopt en ‘bb’ indiceert bet
besteed bedrag, dat wil zeggen: bet bedrag dat perkoper wordt uitgegeven.
Ret wiskundig produkt “vg * oi” bestrijkt bet traject waarin consumenten er toe worden
gebracht om met de bancaire instelling in contact te treden of deze te bezoeken. Het
kan daarom als basis dienen voor bet bepalen van de traditionele marketing-mix, zoals
uitgedrukt in de klassieke 4 P’s. Onder meer bierop kan een nadere segmentatie van de
markt worden gebaseerd.
De uitdrukking “c * bb” kan worden gerelateerd aan de perceptie van de geboden servi-
ce-kwaliteit en de beoordeling van de produktpresentatie. De uitkomsten der analyses
worden aangewend om deze te verbeteren, respectievelijk te optimabseren. Deze pro-
cessen vinden plaats in bet traject waarmn de consument in contact is met de instelling
en wordt Nootgesteld aan zijn produkten.
Voor een nadere bespreking van de betekenis en de mogelijkbeden van de detailbande-
lomzetformule wordt verwezen naar de eerder aangebaalde auteurs in dit Jaarboek.

Zoals reeds werd aangegeven beeft de traditionele vorm van marktonderzoek naar bet
spaargedrag ten beboeve van bancaire instellingen zicb voornamelijk geconcentreerd
op de notie van de levenscyclus. Deze wordt primair gekoppeld aan bet inkomens-
niveau en aan de omgevingskenmerken die met de levenscyclus van bet buisbouden
samenbangen. Roewel ten beboeve van commercieel marktonderzoek en marketingtoe-
passingen vele varianten van de levenscyclus bestaan en gradaties denkbaar zijn is de
grondindeling van de levenscyclus altijd gelijk. Wilkie (1990) spreekt in dit verband
van (fasen in) de consumenten-levenscyclus. De boofdindeling, met de oorspronkelijke
benamingen, alsmede een scbetsmatige bescbrijving van cle onderscbeidencategorie~n,
luidt als volgt:
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1. ‘Young, Single’ jong en vrijgezel, onder 35 jaar
2. ‘Newly Married’ : pas getrouwd, geen kinderen
3. ‘Full Nest I’ : kinderen wonen tbuis, jongste kind jonger dan 6 jaar
4. ‘Full Nest II’ kinderen wonen tbuis, jongste kind ouder dan 6 jaar
5. ‘Full Nest III’ : kinderen wonen tbuis, bebben de tienerleeftijd
6. ‘Empty Nest I’ : kinderen wonen zelfstandig en bebben eigen inkomen,

ouders werken nog
7. ‘Empty Nest II’ ouders zijn gepensioneerd, lagere inkomen
8. ‘Solitary Survivor
Group’ -- : oud, lang geleden gepensioneerd, zeer lage inkomens, boge

medische constrmptie

Een korte, inboudelijke bescbrijving van de belangrijkste categorie~rt van de levens-
cyclus, uitgewerkt voor bet domein van het spaargedrag en financiecl bebeer, kan de
volgende gedaante aannemen.

Ret betreden van de arbeidsmarkt na afronding van de beroepsopleiding, al dan niet in
combinatie met bet sticbten van een gezin of een andere samenlevingsvorm, leidt tot de
beboefte aan zelfstandige woonruimte. Rieruit kan de bypotbeekbeboefte worden afge-
leid. Ten beboeve van de inrichting van de woning, de aanschafvan een auto en derge-
lijke ontwikkelen zicb additionele kredietbeboeften. Ret zich met kinderen ontwikke-
lende gezin behoeft spaarvormen en rekening- courantfaciliteiten. Ook de noodzaak tot
uitbreiding en verbouwing van bet buis dient zieb bier aan. In een volgend stadium ont-
staan er voor (een gedeelte van) de gezinnen mogelijkheden voor cen tweede buis,
boot, caravan en dergelijke. Naast kredietfaciliteiten zijn in deze fase ook op maat ont-
worpen, langlopende spaar- en levensverzekeringsprodukten van belang. Na pensione-
ring komen deze produkten tot uitbetaling en dient bet ontsparingsproces in goede
banen te worden geleid. Al deze processen bebben als kenmerk dat ze zieb fasegewijs
voordoen en dat ze gerelateerd kunnen worden aan de beboeften die buisboudens,
gegeven de situatie waarin ze zich bevinden, ontwikkelen.
Dc voordelen van deze consumentenlevenscyclus in relatie tot bet spaargedrag lijken
aldus evident: externe invloeden en gebeurtenissen zijn inberent aan de_definitie van de
categorie~n;De consumentenlevenscyclus beeft, zo lijkt bet, voorspellende waarde ten
aanzien van bet indiceren van de beboefte aan spaarprodukten voor elke fase in de
cyclus.
Ret zal cebter duidelijk zijn dat deze benadering in wezen grof en algemeen is. Dc
fasen van de consumenten-levenscyclus worden op macroniveau en op de meest alge-
mene wijze beschreven waarbij aandacht voor individuele processen en persoonlijke
situationele omstandigheden noodzakelijkerwijze ontbreekt (Kuijlen, 1993). De beper-
kingen van deze benaderingen worden met name veroorzaakt door de algemene aard
van dit type ant7ecedentvragen ten opzicbte van bet individucel spaargedrag. Algemene
theorie~n slagen er vaak niet in om individueel gedrag te voorspellen. Kuijlen (1993)
toont aan dat ook andere algemene gedragstbeoriei~n en gedragsmodellen voor dit dod
feitelijk ongescbikt zijn. Ret attitudemodel van Fisbbein en Ajzen (1975), bet conjunct-
meet-model en andere keuzeheuristisehe benaderingen zijn niet in staat om specifiek
consumentengedrag te voorspellen en worden daarom door bem voor dit doel van de
band gewezen. Verder blijkt dat marktonderzoek waarbij wordt getracbt attitudes ten
aanzien van bet sparen (zie Fumbam, 1985) en opvattingen ten aanzien van economi-
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sche issues, waaronder bet fenomeen sparen (Furnham, 1987) te bepalen noodzakelij-
kerwijze tekortscbieten. De directe, voorspellende waarde van dergelijke benaderingen
blijkt twijfelacbtig te zijn.
Dit geldt tenslotte ook in zekere mate voor bet stellen van attitudevragen over spaar-
intenties en verwachtingen ten aanzien van bet toekomstig spaargedrag, gekoppeld aan
spaarmotieven en indicaties van bet feitelijk spaarvolume. Het individueel spaargedrag
dat na verloop van tijd resulteert in een gerealiseerd spaarvolume van zekere omvang
kan biermee niet goed voorspeld worden.

In een aanbodmarkt die wordt gekenmerkt door vele, vergelijkbare aanbieders en die
bovendien nog globaliseert en intemationaliseert is bet dus niet langer voldoende om
produktontwikkeling en marketingbeleid te baseren op globale, aan de levensfase
gebonden bancaire beboeften van bet modale huisbouden. Ook grootscbalige, intema-
tionale segmentatieonderzoeken doen in dit verband geen rechtaan de persoonsgericbt-
beid die de determinanten van bet spaargedrag van buisboudens kenmerkt. Niet alleen
samenlevingsvormen kennen een grote verscheidenheid, ook de individueel bepaalde
omstandigbeden kunnen tussen huisboudens sterk versebillen. Kennis en inzicbt op dit
terrein zijn noodzakelijk om op maat gesneden bancaire produkten te kunnen aanbieden
aan identificeerbare segmenten van potenti~le gebruikers van deze produkten. Teneinde
dit probleem het hoofd te bieden moet bet spaargedrag veel meer als een dynamisch
proces worden beschouwd met persoons- en huishoudensgebonden kenmerken. Deze
opvatting zal in paragraaf4.4 aan de orde komen.

4. EEN ECONOMISCH-PSYCHOLOGISCHE BENADERING VAN

HET SPAARGEDRAG

4.1 inleiding

In paragraaf 2 werd reeds bescbreven dat economen een werkwijze volgen waarbij een
abstract principe (nutsmaximalisatie) uitgangspunt is voor bet formuleren van wiskun-
dig bepaalde modellen. Vervolgens trachten zij, via inductieprocessen, aansluiting te
vinden bij de psycbologiscb gekleurde realiteit. In plaats van psychologiseren op basis
van economisebe modellen is het natuurlijk ook mogelijk om de empiriseb vast te stel-
len psychologische realiteit als uitgangspunt te nemen en op basis biervan tot veralge-
menisering en tbeorievorming te komen. Worden vervolgens psychologisebe kennis,
begrippen en inzicbten aan toegevoegd dan ontstaat de basis voor levenseebtere model-
len die, idealiter, een groter voorspellenden inzichtverscbaffend potentieel bebben. Dit
is de benadering die in de (economische) psychologie, en ook in de empiriscbe sociolo-
gie wordt gevolgd. De grote voordelen betreffen alle met name de exteme validiteit die
inberent is in deze aanpak. Ret volgen van psycbologiscbe processen zoals die zich, op
individueel niveau, in de tijd ontwikkelen leidt, naar verwachting, per ultimo tot een
nauwkeuriger assessment van bet spaargedrag op individueel en buishoudensniveau,
alsmede tot meer inzicht in de psycbologische processen en externe gebeurtenissen die
bet spaargedrag vormgeven.
Deze aanpak zal nu nader worden uitgewerkt.
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Spaartheorieiin en spaarmodellen
Relatief weinig psychologen hebben aandacbt besteed aan spaargedrag (W~irneryd,
1989). Ret merendeel van de studies waarin psycbologische variabelen voorkomen is,
paradoxaal genoeg, door economen verricbt. Binnen bet veld van de economiscbe psy-
chologie bcstaat een tweetal voorbeelden van studies die de aanzet hebben gevormd tot
de ontwikkeling van een spaartheorie of -model. Kenmerkend voor dergelijke benade-
ringen is bet streven naar een geintegreerd, overkoepelend conceptuecl kader waarbin-
nen bet spaTargedrag woTdt verklaard en voorspeld. Ten aaflzien van ~7f~onderlijke,aan
spaargedrag gerelateerde componenten die deel uitmaken van deze modellen is veel
meer onderzoek verricbt. De integratie Van deze componenten in een overkoepelend
model laat ecbter te wensen over (W~rneryd, 1989).
We zullen nu twee van dergelijke economiscb-psycbologiscbe tbeorie~n of modellen
kort bescbrijven.

Katona
Een van de bekendste economiseb-psychologisebe tbeorie~n van spaargedrag is van de
band van George Katona (1974, 1975), aartsvader van de Economische Psycbologie.
Zijn spaartbeorie is gebaseerd op bet idee dat sparen en consumptie een functie is van
twee factoren, namelijk ‘tbe ability to save’ en ‘tbe willingness to save’. De eerste
functie wordt gesebat met bebulp van geaggregeerde gegevens overbet totaal bescbik-
bare inkomen. De tweede functie wordt bepaald op basis van persoorts~gebonden gege-
vens zoals verzameld bij buisboudens en personen.
Katona stelt dat consumentengedrag een functie is van econumisehe stimuli, zoals inko-
men en vermogen, anderssoortige stimuli, waaronder informatie van de massa-media
over nationale en economiscbe gebeurtenissen en loonsverwacbtingen en van zgn.
intervenii!rende variabelen binnen bet individu. Deze variabelen intervenidren als bet
ware tussen de economische, sociale en culturele omgeving enerzijds en bet gedrag
anderzijds.Voorbeelden van intervenli~rehde variabelen zijn onder meer: persoonlijk-
beid, attitudes, verwacbtingen (expectations), motieven en gewoontes (babits). De per-
ceptie van bet individu wordt nu beinvloed door de intervenierende variabelen. Rier-
door komen subjectieve impressies van de omgevingsstimuli niet altijd overeen met de
objectieve realiteit (cf. Armstrong en Scbulrnan, 1990). Hex achter1ig~nd idee bierbij
is dat veranderingen in de interveni~rende variabelen gebruikt kunnen worden om ver-
anderingen in liet consumentengedrag te vDorspellen. Dit wordt gedaan met behulp van
de ‘Index of Consumer Sentiment’ (ICS). De ICS fungeert als een indicator van de
mate van opfitThsme-pessimisme met betrekking tot de ontwikkeling van de nationale
economie bij de bevolking (zie ook Van Raaij et al., 1987). __

De evaluatie van de ICS toont een wisselend beeld. De dimensionaliteit, de validiteit en
het voorspellend vermogen van deze indicator is ondcrzocbt (Vanden Abeele, 1983;
Van Raaij en Gianotten, 1990). Hieruit blijkt dat de empiriscbe ondersteuning van bet
model te wensen overlaat. Ook zijn metbodologiscbe analyses uitgevoerd (ef. Stuart,
1984) en is er metbodologisebe kritiek geuit (Kasper en Kuijlen, 1985). Dc onweerleg-
bare verdienste van bet model bestaat uit de toevoeging vaff psychologisebe variabelen
(expectations en attitudes) aan de traditionele economiscbe modellen. Daarbij zijn alle
mogelijkbeden_van bet model ecbter nog niet uitgebuit (Van Veldhoven en Groenland,
1993). Overi~&is worden ook vanuit de optiek van de economen pogingen ondemomen
om subjectieve en psychologiscbe variabelen in economiscbe modellen op te nemen
(cf. Sandmo, 1970; Slemrod, 1986; flain~s, 1986; Sciortinoet al., 1987).
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0lander en Seipel
Een overkoepelend model van spaargedrag is ontwikkeld door Olander en Seipel
(1970). Deze benadering is met name gebaseerd op beslissings-theoretische principes.
Ret model beschrijft versehillende stadia die een persoon sequentieel doorloopt. Onder
meer worden in dit verband perceptie, bepaling van consequenties, subjectieve evalua-
tie, keuze en uitvoering onderscbeiden. Deze stadia worden gekenmerkt door een sterke
‘information processing’-component. Spaargedrag wordt gezien als de uitkomst van
rationeel, doelgericht gedrag. Dit gedrag is gebaseerd op subjectieve evaluaties. Deze
evaluatie betreffen enerzijds de consequenties van verschillende handelingen om
bepaalde doelen te realiseren. Anderzijds bebben ze betrekking op de boeveelbeid
bescbikbare en cognitief bewerkte informatie die benodigd is om tot spaarbeslissingen
te komen.
Toetsing van dit model heeft nog nauwelijks plaatsgevon en (Wiirneryd, 1989). Tot de
verdiensten van dit model behoort bet feit dat bet beslissingsproces, dat zowel complex
als dynamiscb kan zijn, conceptueel nader is uitgewerkt en een eerste, empirische toet-
sing beeft ondergaan.

Opmerkenswaardig is dat beide modellen gemeenscbappelijke structuurkenmerken
bebben. Beide modellen nemen als uitgangspunt de autonome invloed van intervenid-
rende, cognitieve en evaluatieve factoren op bet spaargedrag en zijn primair sterk
gedragsgericht. Tenslotte wordt in dit verband gewezen 01) een recente studie van Van
Veldboven en Groenland (1993). In deze tbeoretiscbe studie wordt een poging onder-
nomen om afzonderlijke componenten die van belang worden geacbt voor de verkla-
ring van bet spaargedrag te integreren met de eerder besproken overkoepelende
gedragsmodellen. Ret gepresenteerde onderzoekskader biedt hiermee handvatten voor
conceptueel en toegepast onderzoek naar spaargedrag.

4.2 Psychologische processen

Economische socialisatie
Spaargedragingen en -gewoontes kunnen worden opgevat als bet resultaat van een leer-
proces dat al in de kindertijd aanvangt en zich voortzet tot aan bet moment waarop de
adolescent bet ouderlijk buis verlaat om een zelfstandig leven te gaan leiden. Geduren-
de deze lange periode fungeren de ouders of opvoeders als rolvoorbeelden, in dit ver-
band met betrekking tot de wijze waarop ze met zaken als sparen, consumeren, krediet
opnemen omgaan, kortom de wijze waarop ze bet financieel beheer voor bet buisbou-
den voeren. Onder meer uit de ontwikkelingspsychologie, maar ook uit ervaringsbron-
nen, is bekend dat kinderen door observatie onbewust boudingen en gedragingen van
bun ouders ovememen en leren. Ret socialisatieproces dat onder meer betrekking beeft
op de economiscbe facetten van bet gezinsleven wordt bet economiscbe socialisatiepro-
ces genoemd. De life style van de ouders, waaronder hun economiscbe life style, wordt
via internalisatieprocessen (bet je ongemerkt eigen maken van andermans waarden en
normen) tot onderdeel gemaakt van bet normen- en waardensysteem van de kinderen.
Onderzoek naar economiscbe socialisatieprocessen bij kinderen tonen de effecten van
deze leerprocessen aan.
Pritchard et al. (1989) vinden aanwijzingen die bet belang van de rol van ouders als
‘socializing agents’ van bun kinderen onderstrepen: adolescenten die uit gezinnen kwa-
men waarin werd gespaard en de financi~n planmatig werden bebeerd spaarden zelf
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ook meer en planmatiger. Furnbam en Thomas (1984) vinden dat kinderen vanaf 7 jaar
steeds beter leren om te gaan met geld en verklaren dit met bebulp van begrippen als
socialisatieprocessen en leerervaringen. Webley et al. (1988) tonen aan dat kinderen in
een aantal gevallen bet sparen van bun ouders leren en dat aldus sparen een gewoonte
kan worden. Hollister et al. (1986) laten zien dat kinderen die zelf met een zekere
regelmaat geld verdienen bier beter mee om kunnen gaan, met name wat betreft bun
spaargedrag.
Dit type onderzoek illustreert de invloed van financi~le bebeersstijlen en rolvoorbeel-
den van ouders en verzorgers op de leerervaringen en gewoontevorming van de inwo-
nende kinderen. De ondcrzoeksbevindingen geven aan dat bet spaar- en financicel
bebeersgedrag als volwassene voor een niet onbelangrijk deel wordt verklaard door
economisebe socialisatieprocessen die men als kind heeftdoorlopen.

Motieven --

Onderzoek naar spaarmotieven vormt veelal een belangrijke eerste onderzoeksbenade-
ring in de studie naar bet spaargedrag. Op basis van de literatuur rondom het in para-
graaf 2 besproken Life Cycle-model worden door economen drie motieven onderscbei-
den: -

— het verervingsmotief (je kinderen/nabestaanden geld willen acbterlaten)
— doelgericbt sparen (sparen voor specifieke doelen)
— buffersparen~sparen uit voorzorg)

Rieraan kunnen nog worden toegevoegd sparen uit gewoonte, bij voorbeeld op basis
van economisehe socialisatieprocessen, residuecl sparen ofwel passiefsparen ,waarbij
bij voorbeeld elke maand geld overblijft in rekening-courant, en sparen als cen per-
soonskenmerk. Rierbij is de persoon al dan niet intrinsiek gepredisponeerd om te spa-
ren.

Deze motieven vormen een eigen ingang voor onderzoek naar bet spaargedrag. Ret is
echter ook mogelijk om bet spoargedrag als uitgangspunt te nemen en dat onder te ver-
delen naar spaarmotieven. DWgeldt zowel voor economiscbe als psycfiologiscbe bena-
deringen. Categorie~n van spaargedrag corresponderen bier met bun onderliggende,
dominante motivatieprofielen. Zo poneert Keynes (1936), op basis van acbt versebil-
lende motieven, drie typen van sparen: ‘transactional’ sparen (ten beboeve van doelen,
toekomstige aankopen en dergelijke), ‘precautionary’ sparen (ten beboeve van gebruik
in noodgevallenen voor de oude dag) en ‘speculative’ sparen (ten beboeve van bet ver-
werven van vermogen).
Een bekende (economiscb-psycbologiscbe) indeling is verder de tweedeling van Kato-
na (1975). Rij maakt een ondersebeid tussen discretionair~ beslissingen (gebaseerd op
feitelijke beslissingen, dit is het ‘eigenlijke’ spaargedrag)en contractucle vormen van
sparen (op basis van contractuele verplichtingen) enerzijds, en bet eerder bescbreven
residueel sparen anderzijds.
Sturm (1983) onderscbeidt sparen voor de oude dag, sparen om te kunnen vererven en
bt~fferspar~en als motieven voor lange termijn sparen. Sparen op korte en middellange
tertni]n vindt plaats om inkonisten en uj~gaven (voor duurzame goederen) op elkaar af
kunnen te stemmen.
Strumpel (1976) onderscbeidt drie motieven om te sparen: de motivationele sterktc van
de spaardoelen, de instrumentaliteit van sparen (in hoeveire wordt het spaardoel
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bereikt) en de sterkte van de motivatie om geld te besteden (dit is verbonden met spa-
ren).
Een recentere indeling is tenslotte geintroduceerd door Lindqvist (1981). Hij onder-
scbeidt vier spaarmotieven welke ecbter hi~rarchisch geordend zijn. Van laag naar
boog in de bi~rarcbie betreft dit achtereenvolgens: bet ‘cash management’-motief
(money management; korte termijn, vergelijk residueel sparen), bet ‘buffer’-motief (ten
aanzien van noodgevallen), het ‘saving goals’-motief (duurzame goederen) en het
‘wealth management’ -motief.

Roewel er veel onderzoek is uitgevoerd naar spaarmotieven geeft de desbetreffende
literatuur geen uitsluitsel over bet relatief belang van de diverse onderscbeiden motie-
yen voor bet gerealiseerd spaarvolume. Ook de vraag of verschillende motieven ver-
sebillende consequenties voor het spaargedrag bebben blijft onbeantwoord (Zwart,
1992).

Tijds- en planningsdimensies
In termen van psycbologiscbe processen zijn twee sleutelbegrippen de kern van bijna
alle onderzoek naar sparen en financieel bebeer. Ret gaat bier om onzekerbeid en bet
uitstellen van onmiddellijke consumptie. Deze begrippen bebben met name betrekking
op tijds- en planningsdimensies van bet spaargedrag (cf. Van Veldboven en Groenland,
1993).
Onzekerbeid verwijst naar de wijze waarop een individu zijn mogelijke toekomstige
situatie beleeft. Gegeven bet feit dat aan de toekomst altijd scenario’s van risico en
onzekerbeid kleven is bet van belang om deze te bebeersen. Risico, en daarmee onze-
kerbeid, kan worden gereduceerd door te sparen. Spaarreserves vormen een eerste dam
om ongewisse (economisebe) rampen te bestrijden.
Ret uitstellen van onmiddellijke consumptie vormt bet tweede sleutelbegrip. Gegeven
de menselijke natuur wordt een zekere mate van mentale inspanning vereist om de ver-
leiding om geld onmiddellijk te besteden tegen te gaan. Psychologen duiden deze dis-
positie aan met bet begrip ‘delay of gratification’, oftewel uitstel van beloning. Uitstel
van onmiddellijke beloning leidt bier tot een grotere beloning nadien. Enerzijds kan
gesteld worden dat de houding die hiervoor nodig is met bebulp van training kan wor-
den versterkt. In dit kader kwam reeds bet begrip economisebe socialisatie aan de orde.
Anderzijds wordt bier soms ook een aanlegfactor verondersteld.
In bet door Van Veldhoven en Groenland (1993) ontwikkelde onderzoekskader worden
in dit verband de volgende, volgtijdelijke processen genoemd: Verwacbtingen, plan-
ning, uitstel van behoeftebevrediging, tijdsori~ntatie en tijdsstructurering, onzeker-
beidsbeleving en beloning.

Een aanzienlijk aantal van de bierbij betrokken psycbologiscbe variabelen is onder-
zocbt met betrekking tot bun invloed op spaargedrag.
Tot de vaakst onderzocbte variabelen beboren: ‘uncertainty’, onzekerbeid (cf. Katona,
1960, 1979; Mueller, 1966; Combs en Slovic, 1979; Juster, 1975; Gianotten en Van
Raaij, 1982; Blomqvist, 1988); foresight’, vooruitzien (Fisber, 1930; Julander, 1975;
Sbefrin en Thaler, 1988); ‘selfregulation’, zelfregulatie en zelfcontrole (Miscbel en
Miscbel, 1983; Julander, 1975; Maital en Maital, 1990); ‘self-efficacy’, persoonlijke
doeltreffendbeid (Bandura e.a, 1985, Misebel en Misehel, 1983); ‘delay of gratifica-
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tion’, uitstel van onmiddellijke beloning (Misebel en Gilligan, 1964); en ~thriftincss’,
zuinigheid (Lunt en Livingstone, 1991).
Van der Valk (1991) beeft een aanzet gegeven om verscbillende van deze psychologi-
scbe begrippen aan elkaar te relateren. Nader onderzoek moet ecbter uitwijzen wat de
relevantie van deze begrippen met betrekking tot bet spaargedrag kan zijn. Ret lijkt
bierbij noodzakelijk om de afzonderlijke begrippen vanuit een beredeneerd en gekozen,
tbeoretiscb kader empirisch te bestuderen.

4.3 Sparen en financieel beheer als probleem

Spaargedrag in mime zin omvat meer dan bet nemen en uitvoeren van spaarbeslissin-
gen. Met name in bet voortraject van gedragingen die leiden tot vormen van gereali-
seerd spaargedrag ziet de consument zicb geconfronteerd met lastige financidie plan-
nings-, keuze- en afwegingsproblemen. De spaarlustige consument moet een selectie
maken uit een groot aantal, complexe spaarprodukten die bovendien nog gedurig aan
veranderingen onderbevig is. Ret maken van een beredeneerde keuze kan zicb in dit
verband bij de consument voordoen als een manifest probleem.
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de wijze waarop beslissingen op bet terrein
van bet financieel beheer tot stand komen en door welke personen in bet buisbouden
bieraan een bijdrage wordt geleverd. Maar eerst zullen we ingaan op de strategieen die
consumenten banteren om grip te krijgen op financi~le keuzeproblemen. In bet bijzon-
der zal bet begrip ‘coping’ nader worden bescbreven en gedefinicerd. Tevens zal dit
begrip worden uitgewerkt naar ‘informati~n-bandling’ en spaargedrag bij consumenten.

Coping -

De wijze waa?op in bet algemeen consumenten omgaan met ingewikkelde keuzepro-
blemen is frequent onderwerp van onderzoek geweest inde psycbologie. De desbe-
treffende literatuur bescbrijft de processen die zicbbierbij voordoen met bebulp van bet
begrip ‘coping’. Coping beeftbetrekking op de manieren waarop individuen complexe
problemen oplossen. Hierbij kunnen verscbeidene strategiedn en beslissingsregels (beu-
ristieken) worden gebruikt. Deze strategie~n kunnen soms succesvol zijn en soms niet.
Dat bangt onder meer afvan de aard van bet op te lossen probleem en de persoonlijk-
beidsstructuur, kennis en vaardigbeden die een persoon bezit. Bij bet onderzoek naar
sparen en financieel bebeer gaat bet er in de eerste plaats om om strategie~n te bescbrij-
yen en te inventariseren die consumenten gebruiken oim tot bun produktkeuze (van
spaarprodukten) te komen. In de tweede plaats biedt kennis van de gebruikte strate-
gie~n en beuristieken de mogelijkbeid om inzicbt te verwerven in de wijze waarop per-
soonskenmerken en coping-strategiei~n met elkaar interacteren om tot een al dan niet
geslaagde oplossing van bet probleem te komen. Deze overwegingen maken bet inte-
ressant voor onderzoekers van spaargedrag om kennis te ncmen van de ‘coping’-litera-
tuur.
In deze literafuur wordt bet concept coping voornamelijk bebandeld in relatie tot werk-
omstandigheden (Scherer en Brodzinski, 1990; Dewe, 1989; Newton, 1989; Albrecbt
(1982); familie settings (Menagban, 1983; Pearlin en Schooler, 1978) en in mindere
mate in relatie tot sociaal-economiscbe omstandigbeden, zoals armoede en welvaart
(Singh en Pandey, 1985, 1990; Dill en Feld, 1983). Coping in relatie tot spaargedrag is
niet tot nauwelijks onderzocbt. Lunt en Livingstone (1991) geven een aanzet om
coping in relatie tot bet spaargedrag te bestuderen. Er bestaan binnen en tussen deze
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onderzoeksvelden grote versebillen in conceptualisaties en operationalisaties. De bier
besproken literatuur biedt de mogelijkbeid om een overzicbt te geven van de diverse
onderscbeidenopvattingen en benaderingen van coping welke kan dienen als uitgangs-
punt bij onderzoek naar spaargedrag.

De term coping kent een groot aantal versebillende betekenissen. Vaak maakt de con-
text waarin bet begrip gebruikt wordt pas duidelijk wat er mee bedoeld wordt (Lazarus,
1974; Newton, 1989). Ret gebrek aan conceptuele en operationele duidelijkbeid leidt
tot verwarring. In veel publikaties wordt coping beschouwd als een adaptatieproces ten
opzichte van een bedreigende situatie (cf. Lazarus, 1966; Scherer en Brodzinski, 1990).
In deze opvatting wordt coping onderzocbt in de context van bedreigingen, frustraties
en negatieve emoties. De meer positieve kanten van coping, uitdagingen en potenti~le
bevrediging, alsmede de daarmee verbonden positieve emoties, vallen biermee buiten
de grenzen van bet concept. Murpby (1962) neemt beide aspecten expliciet in zijn
definitie van coping op: “Coping can be defined as any attempt to master a new situa-
tion tbat can be potentially tbreatening, frustrating challenging or gratifying” (Murpby,
1962; cf. Lazarus, 1974; Lazarus en Folkman, 1984). Deze laatste opvatting sluit wel-
licht meeraan bij onderzoek naar sparen en financieel bebeer.
Een ander gevolg van de tendens om coping alleen te associ~ren met moeilijkbeden is
de neiging om situaties te veronachtzamen waarbij copinggedrag meer routinematig
van aard is (cf. Burke en Belcourt, 1974; Howard, 1975; Pearlin en Scbooler, 1978).
Lazarus en Launier (1979) beargumenteren dat: “Mucb coping may be succesfull or
routine in nature with tbe individual not experiencing any strain”.
Ret voorgaande leidt tot de overweging dat wellicbt een beter inzicbt in bet coping-
gedrag van individuen kan worden verkregen door situaties met betrekking tot sparen
en financieel bebeer te onderzoeken welke vari~ren naar de mate van stress (cf. Lunten
Livingstone, 1991). Op deze wijze kan bepaald worden welke copingstrategie~n onder
welke omstandigbeden effectief zijn.

Onderzoek waarin coping wordt benaderd vanuit bet perspectiefvan een transactioneel
proces wint momenteel terrein (Folkman en Lazarus, 1985). De transacties bebben
betrekking op de persoon en zijn omgeving. Omgeving moet bier in de ruimste zin van
bet woord worden opgevat. Ret kan bij voorbeeld betrekki:ng hebben op een erfenis die
iemand plotseling toevalt. Dit scbept bet ‘probleem’ boe deze erfenis te besteden of boe
wellicbt biervoor een goede spaarvorm of beleggingsvorm kan worden gevonden.
Coping wordt bier opgevat als bet denken en bandelen van bet individu om dergelijke
problemen op te lossen. Denken en handelen verwijzen naar twee copingdimensies:
appraisal’ en coping. Ret appraisal-proces verwijst onder meer naar de evaluatie en de
beoordeling van de situatie (Lazarus, 1977). Coping, de tweede dimensie bier, valt uit-
cen in een cognitief (intra-psycbiscb) deel en een gedragscomponent (directe bande-
ling) (Lazarus, 1974). Deze twee copingdimensies worden ook wel gekarakteriseerd als
problem-focused en emotion-focused (Folkman en Lazarus, 1980; Kahn, 1964, Bbagat
en Bbeer, 1985). Problem-focused strategie~n zijn gericht op de waargenomen objec-
tieve eisen die een situatie stelt. Deze kunnen de omgeving doen veranderen (Ander-
son, 1977; Folkman en Lazarus 1985; Parkes, 1986). Emotion-focused strategieen heb-
ben tot doel de emotionele nood (die door bet probleem ontstaat) te reduceren binnen
een bepaalde situatie (Albrecbt, 1982; Kirmeyer en Dougherty, 1988; Kirmeyer en Lin,
1987).
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Een vergelijkbare tweedeling ten aanzien van coping is bet onderscbeid tussen ‘coping-
behavior’ (gedrag dat direct betrekking heeft op de omgeving, meer overeenkomend
met problem-focused) en ‘coping-style’ (patronen welke worden onderscheiden binnen
individuen, meer overeenkomend met emotion-focused) (Newton, 1989). In veel
onderzoek is met deze tweedeling geen rekening gebouden, waardoor in plaats van
coping-behavior coping-style werd gemeten (zie Burke en Belcourt, 1974; Latack,
1986). De relevantie van deze tweedeling wordt door Newton theoretiscb ondersteund
met bebulp van de ‘theory of action’ (Argyris en Scbdn, [974) en de geheugentbeorie
vanTulving (1983).

Ret voorgaande maakt duidelijk dat onderzoek en theorievorming met betrekking tot
coping gefragmenteerd is naar toepassingsgebied en conceptuele overlappingen ver-
toont. Ook moet er op gewezen worden dat bet merendeel van de coping-typologie~n
gebaseerd is op tbeoretiscbe speculaties en onderzoek naar eerder gebanteerde coping-
scbalen. Ret nadeel van deze benaderingswijze is dat de keuze van de coping-strate-
gie~n afgeleid is van a priori ingevingen van de onderzoekers (cf. Folkman en Lazarus,
1980; Weisman en Worden, 1976/77; Sidle, 1969) en niet van empirisch materiaal.
Slecbts een gering aantal onderzoekers heeft pogingen ondernomen bet copingconcept
te begrijpen en nader vorm te geven door gebruik te maken van individuele rapportage
(Dewe, 1989; Newton en Keenan, 1 985).Kwalitatief onderzoek naar coping-gedrag zal
bier begripsmatige duidelijkbeid moeten scheppen.
Onderzoek naar coping in een setting van sparen en financieel bebeer staat conceptucel
en praktiscb nog in de kinderscboenen. Ret moge echter wel duidelijk zijn dat deze
benadering grote mogelijkbeden in zich bergt. Inzicbt in de wijze waarop modale con-
sumenten omgaan met complexe spaarprodukten vergroot de mogelijkbeden om deze
spaarprodukten zodanig aan te passen en vorm te geven dat ze optimaal aansluiten bij
de specifieke beboeften van de consument.
Empiriseb onderzoek dat een nadere specificatie geeft van de relatie tussen coping en
spaargedrag kan hierbij dienstbaar zijn.

Financicel beheer
Ret terrein van de inkomensverwerving en de verdeling van dit inkomen oververscbil-
lende aanwendingscategorie~n wordt aangeduid als financieel bebeer. Naarmate indivi-
duen en buisboudens er beter in slagen bun financieel bebeersproblemen, middels
copingstrategie~n, op te lossen zal de kwaliteit van bet gerealiseerde financicel bebeer
hogerzijn.
Financicel beheer wordt gekenmerkt door twee soorten processen, te weten verwer-
vings- en verdelingsprocessen enerzijds en plannings- en organisatieprocessen ander-
zijds.
Aan de verwervings- en verdelingsprocessen liggen individuele keuzen en beslissingen
ten grondslag. Beslissingen kunnen door bet individu op verscbillende, bi~rarcbiscb
geordende niveaus gemaakt worden. Van Veldboven (1985) en Van Veldhoven en
Groenland (I 993) onderscheiden in dit verband verschillende allocatieve niveaus. Op
bet algemene ofwel generieke niveau worden keuzes gemaakt tussen discretionaire
categorie~n (sparen versus uitgeven versus bet afbetalen van eerder opgenomen kre-
diet) en tussen non-discretionaire categoriei~n (langlopende financi~le verpliebtingen
versus afdracbten). Een niveau lagerin deze bi~rarchic (op het modale nii’eau) worden
beslissingen g~nomen tussen de subcategorie~n van een categorie (bij voorbeeld tussen
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verscbillende spaarmogelijkheden). Op bet laagste niveau (het specifleke niveau) ver-
wijzen de beslissingen naar zeer specifieke doelen en objecten. Dit kunnen de spaarpro-
dukten zijn van een specifieke aanbieder.
Deze onderverdeling van beslissingsprocessen in bet kader van financieel bebeer is
gemaakt op logische gronden en ontbeert voorsbands empiriscbe bevestiging. Dit geldt
overigens ook voor vergelijkbaar onderzoek op dit gebied: de literatuur verscbaft een
zeer uitgebreid overzicht over de wijze waarop individuen beslissen, ecbter niet in de
context van financieel beheer. Een uitzondering vormt bet onderzoek van Dessartet al.,
1982 naar de determinanten van overkreditering en dat van Ranyard (1988) in een ver-
gelijkbare setting. Zoals gezegd bestaan er wel voorbeelden van beslissingsonderzoek
op andere terreinen. Beslissingen worden bijvoorbeeld gerelateerd aan tijdsdimensies
(Fiscboff en Beytb, 1975) en involvement (Bjorkman, 1984). Daarnaast zijn er tal van
beslissings-typologie~n met betrekking tot bet individu en met betrekking tot bet gezin
(ef. Davis, 1976; Spiro, 1983).
Al in 1955 bekritiseerde Herbert Simon de noties van maximaliseren (van utiliteit) en
minimaliseren (van tijd en fouten) en stelde een alternatieve beslissingsregel voor,
gebaseerd op bet ‘satisficing’-criterum (Simon, 1955, 1956, 1957). Hierbij wordt bet
accent gelegd op acceptabele doelen die voldoen aan een soon minimumeriterium. Hier
aan gerelateerd is bet begrip quasi-rationaliteit (Hammond, 1980). Hammond stelt dat
cognitieve activiteit varieert langs een continuUm met als uiteinden een analytisehe en
intuitieve component. Ons denken wordt in deze zienswijze gekarakteriseerd door een
compromis tussen de analytiscbe en de intu~tieve component enerzijds en de karakteris-
tieken van de taak anderzijds.
Binnen de beslissingstheorie~n ligt bet accent echter veelal op puur rationele keuzes
(zie bijvoorbeeld bet SEU-model van Edwards, 1954, 1961). In vele situaties bestaan
ecbter geen goed gedefinieerde alternatieven welke nodig zijn om een rationele keuze
te kunnen maken. Modellen worden daarom vaak aangepast (zie Moskowitz en Rug-
bes, 1973; Bji5rkman, 1984) of compleet veranderd (zie de Prospect-theorie van Kahne-
man en Tversky, 1979). Ook ontstaan er problemen doordat de keuzesituatie onvol-
doende wordt geanalyseerd en bescbreven en doordat onvoldoende rekening wordt
gebouden met cognitieve beperkingen van individuen. in bet algemeen kan daarom
gesteld worden dat de besebreven modellen slecbts beperkt bruikbaar zijn voor prakti-
sche doeleinden.
Naast beslissings-aspecten van zijn ook de plannings-aspecten essentieel bij financieel
beheer. Ook ten aanzien van financieel planningsgedrag is nauwelijks onderzoek ver-
richt.
Uit de algemene literatuur over planning komen verscbillende stromingen naar voren
(Bloem, 1990). Planning kan worden opgevat als een algemeen model voor bet uitoefe-
nen van controle bij bet realiseren van strategiscb problemsolving gedrag (Miller,
Galanter en Pribram, 1960). Planning kan ook worden opgevat als een specifieke com-
ponent van ‘problemsolving’ (Hayes-Roth en Hayes-Roth, 1979) of als een schema
(blauwdruk) om inzicbt te verwerven in doelgericbt gedrag (Schank en Abelson, 1977).
Deze stromingen hebben over het algemeen een sterk cognitivistische inslag. Men kan
zicb in dit verband afvragen of bet zinvol is om de planning en de organisatie van
financieel beheer te formuleren in de context van rationaliteit. Zo bestaat er bij voor-
beeld nauwelijks empiriscbe evidentie ten aanzien van ee:n financieel plan. Ferber ver-
meldt in verschillende onderzoekingen dat bet overgrote deel van de gezinnen bun
financicel beheer bleken te realiseren zonder financieel plan (Ferber, 1973). Uit onder-
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zoek van Olander en Seipel (1970) bleek dat slecbts een klein percentage mensen aan
zich zelf planmatig spaargedrag toescbreven. Olsbavsky en Granbois (1979) werpen
dan ook de vraag op of er in bet geval van budgetallocatie werkelijk gesproken kan
worden van een expliciet cognitief beslissihgsproces. De fuhcties van rationaliteitspro-
cessen bij financieel planningsgedrag dienen daarom nader en empiriscb onderzocbt te
worden.

‘Familyfinancial officer’
Ret uitoefenen van financieel bebeer veronderstelt sturing en controle. Dit kan, theore-
tiscb gezien, plaatsvinden door een individu of door een collectief. Een voorbeeld van
een collectief is bet buisbouden, dat wil zeggen: de individuele leden van bet buisbou-
den te zamen. Zij zouden gezamenlijk kunnen beslissen over alle financi~le zaken
betreffendehuff eigen huisbouden. Een andere mogelijkbeid zou zijn Yffl cen bepaalde
persoon in bet buisbouden met deze taken te belasten. Een dergelijk_persoon wordt
‘family financial officer’ (FF0) genbemd (Ferber en Lee, 1974). Dc FF0 krijgt de rol
van financieel expert binnen bet huisbouden toebedeeld en bet is deze persoon die cind-
beslissingen neemt. Spaargedrag kan volgens deze opvatting dus verklaard worden
vanuit de motivatie, vaardigbeden, eigenscbappen en preferenties van ~n persoon in
bet buisbouden, de FF0. De prioriteiten eifpreferenties van andere mogelijke leden van
bet buishouden worden verdisconteerd door dit individu in de rol vanFF0. Ret zal dui-
delijk zijn dat deze denkwijze grote gevolgen beeft voor de wijze waarop onderzoek
naar sparen en financieel beheer moet plaatsvinden. Niet alleen gaat bet bier om conse-
quenties voor de steekproeftrekking (welke persoon in bet buishouden moet onder-
vraagd worden), ook in termen van marketingimplicaties is bet van bet grootste belang
om te weten wie feitelijk de financi~le beslissingen neemt in bet buishouden.

Vele beslissing~n met betrekking tot sparen, uitgaven, kredietafname etcetera blijken
ecbter binnen een gezinscontext te worden genomen (Foster en Olsbavsky, 1989; Kim
en Lee, 198~9~.1Javis (1976) beeft dan ook opgemerkt, dat niet bet individu, maar bet
gezin de eigenlijke focus van onderzoek zoumoeten zijn bij onderzoek naar consumen-
tengedrag Ook Rosen en Granbois (1983) Kassarjian (1982), Jenkins (1980), Rubfus
(1976) en Wiswede (1973) ondersteunen deze opvatting. De laatste decennia is een toe-
nemend aantal publikaties verschenen overde rol van gezinsinteracties bij consumptie-
ye beslissingen (ef. Ferber, 1979; Burns en Granbois, 1980;zie ook Burns en DeVere,
1981). Dit rechtvaardigt onze nadere aandacbt voor de wijze waarop gezinsinteracties
gestalte krijgen7 We bespreken biertoe de notie van rolstructuur binnen bet buisbouden,
66n en ander op basis van bet werk van Wilkie (1990). —

De rolstructuur binnen bet buisbouden blijkt over bet algemeen goed ontwikkeld te
zijn. Twee functies kunnen in dit verband worden onderscbeiden: instrumenteel leider-
scbap via gedrag (gericbt op bet uitvoeren van centrale taken in buisbouden) en expres-
sief leiderscbap via gedrag (de gezinsband versterken, samen plezier bebben, spannin-
gen reduceren). Ook wordt wel ondersebeid gemaakt tussen intern en extern
leidersehap, dat wil zeggen leiderschap binnen versus huiten bet gezin. In bet traditio-
nele gezin speelt de vaderfiguur meestal de instrumentele en exteme rollen en de moe-
der de interne en expressieve rollen. Gezinsleden zijn zicb hiervan vaak niet eens
bewust. -

Ook de kooprollen in het consumentenbeslissingsgedrag zijn bescbreven en deze kun-
nen, als rolnemingen bij financieel beheersheslissingen, worden vertaald naar bet
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domein van bet financieel beheer. De rollen bescbrijven te zamen een gestileerd proces,
dat we, ter illustratie, zullen uitwerken naar het spaargedrag.

1. ‘Stimulator’: neemt bet initiatief om een actie voor te stellen aan de rest van bet
gezin;

2. ‘Influentials’: personen wier mening onmiddellijk of indirect van belang is voor de
financi~le beslissing;

3. ‘Experts’: gezinsleden die informatie leveren over bet (spaar-)produkt, de keuze-
mogelijkbeden, de plaats waar bet produkt gekocht kan worden, etcetera. Deze per-
sonen verzamelen vaak op aktieve wijze de informatie;

4. ‘Decision maker’: meestal gezamenlijke rolvervu~ling van meerdere personen bin-
nen bet buishouden met betrekking tot de exacte specificatie van bet (spaar-)pro-
dukt;

5. ‘Buyer’: de feitelijke kopervan bet produkt, degene die betaalt, of tekent;
6. ‘Consumer’: de persoon (vaak bet gehele buishouden) die bet produkt gebruikt;
7. ‘Caretaker’: de persoon of personen die belast zijn met bet mee naar buis nemen en

bet opbergen en terugvinden van de papieren. Hier valt ook onder de controle met
betrekking tot rentebijscbrijvingen etcetera.

Ter nadere sturing van bet beslissingsproces worden nog ‘Gatekeeper’ -activiteiten
onderscbeiden: bepaalde informatie wordt geblokkeerd, andere informatie wordt juist
doorgeven, de conversaties aan tafel worden eenbepaalde kant opgestuurd, etcetera.

In de loop der tijd vindt tenslotte rolspecialisatie plaats. Rierbij kan (in een standaard-
gezinssituatie) zowel de man als de vrouw een dominante rol vervullen terwijl de ande-
re persoon dan een meer ondergescbikte rol vervult, of er kan sprake zijn van gezamen-
lijke beslissingen, gebaseerd op rolinvloeden van vergelijkbare sterkte. Met betrekking
tot gezinsbeslissingen bangt dit yank af van bet specifieke produkt of de specifieke
dienst waarover een besluit moet worden genomen (ef. Wagner et al., 1984). Er is
menigmaal sprake van specifieke strategie~n en stijien ten einde bet beslissingsproces te
beinvloeden. Soms ook is er sprake van dominantie van de ene partner in bet begin van
bet proces en dominantie van de andere partner in de latere fasen van bet proces. In bet
algemeen kan nog worden gesteld dat de rolspecialisatie zieb sterker ontwikkelt naar-
mate personen en huisboudens verder zijn gevorderd in de consumenten-levenscyclus.
Wie de uiteindelijke beslissingen neemt en boe deze tot stand komen bangt deels afvan
de socio-economische status en de levenscyclus van bet gezin en is mede afhankelijk
van bet soort produkt of dienst (Van Veldhoven, 1985). I)e indruk bestaat dat bijvoor-
beeld de vrouw beslist bij de aankoop van niet-duurzame en frequent gekocbte goede-
ren, maar dat bij aankopen van ingrijpender aard de meer algemene beslissingsaspecten
van de man aan de orde komen (bij voorbeeld auto’s, duurzame consumptiegoederen).
Bij dit laatste aspect domineert de vrouw weer in beslissingen die te maken hebben met
bij voorbeeld de kleur, bet model (Kassarjian 1982). Onk demografiscbe kenmerken
zoals de duur van bet huwelijk (Sheth, 1974), de invloecl van kinderen (Filiatrault en
Ritcbie, 1980; Belcb et al., 1985); de eerder besproken ‘family life-cycle (Rufbus,
1976) en (sociaal) psychologisehe kenmerken (Olson et al., 1983; Fitzpatrick, 1984)
oefenen hier bun invloed uit.
Binnen bet veld van consumentenbeslissingsgedrag worden de consumenten echter
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gezien als individuele beslissers (Wilkie, 1990). Ook Van Veldhoven (1985) beargu-
menteert dat bet wel degelijk mogelijk is bet individu als onderzoekseenbeid te nemen,
ondanks de aanwezigheid van gezinsinteracties. Waar interactieprocessen binnen bet
gezin optreden zullen de leden over bet algemeen een bepaalde rol krijgen toebedeeld,
zoals hierboven beschreven. Bepaalde beslissingen komen dan tocb voor rekening van
6~n, specifieke persoon, de FF0.
Een belangrijke taak voor de FF0 en bet buishouden op bet gebied van bet financicel
bebeer betreft de beslissingen ten aanzien van de allocatie-categoriei~n. Ret gaat bier
met name om bet nemen van beslissingen over de vraag of bet inkomen gespaard dan
wel uitgegeveiY wordt en indien er wordt gespaard in welke vorm dit gebeurt (Van
Veldboven, 1985). De manier waarop en de stijl waarin de FF0 deze beslissingen
neemt is volgens Van Veldhoven en Groenland (1993) afbankelijk van cen aantal FF0-
gebondenfactoren. Ten eerste spelen demografische kenmerken een rol en met name de
persoonsgebonden karakteristieken, alsmede de invloeden die het gezin op de FF0 uit-
oefent (vgl. de bespreking van rolstructuren en rolvervulling). Ten tweede zijn van
belang de sociaal-economische context (bet economiseb klimaat informatie, persoon-
lijke en institutionele context) en gebeurtenissen en invloeden binnen en buiten het
huishouden (veranderingen in bet inkomen, persoonlijke gebeurtenissen, marktstimuli
en dergelijke). De FF0 zal bij voorbeeld daar waar bij over grote financii~le middelen
bescbikt andere beheersstijlen hanteren, dan daar waar bij niet over deze middelen
bescbikt. In de derde plaats is bet al eerder aan de orde gekomen begrip ‘coping’ van
belang. Dc ondersebeiden coping-stijlen van de FF0 om de problemen met betrekking
tot bet financieel bebeer het hoofd te bieden (bij voorbeeld problem-focused coping-
stijlen en emotion-focused coping-stijlen (cf. Cohen en Lazarus, 1979) zullen mede
bepalend zijn voor bet gerealiseerde financieel bebeersgedrag.
Ook economen bebbenzich met de studie van bet beslissingsproces beziggehouden. Zo
onderscheiden Frey en Foppa (1986), op basis van een preselectie van mogelijkheden,
een klein agntal optics waaruil daadwerkelijk door de consument wordt gekozen. Deze
‘possibility’-set vertoont gelijkenis met de bekende ‘short list’ uit de wereld van de
marktonderzoekbureaus.

De wetenscbappelijke vooruitgang die is geboekt met onderzoek naar gezinsbeslissin-
gen is altijd enigszins beperkt gebleven. De oorzaak hiervan is dat bet bier om een
moeilijk uit te voeren type onderzoek gaat. Wilkie (1990) somt in dit verband enige
moeilijkheden op die bet uitvoeren van dit type onderzoek in de weg kan staan. Toege-
past op spaargedrag en financiecl beheer kunnen deze als volgt worden weergegeven:

1. Ruisboudens verdienen continu geld en geven continu geld uit en hierdoor is bet
aantal beslissingen zeer omvangrijk. Als gevolg hiervan zijn dezemoeilijk te meten
en te generaliseren;

2. Gezinsheslissingen worden genomen binnen de privacy van het gezin, hierdoor is
bet moeilijk om deze te observeren, vaak is de persoonlijke achtergrond van de
beslissingsprocessen onvoldoende bekend;

3. Gezinsheslissingen zijn niet onafbankelijk van elkaar: vele combinaties van beslis-
singen zijn mogelijk; derbalve is het ongewenst om gezinsbeslissingen geisoleerd
van elkaar te bestuderen;

4. Meerdere personen treffen beslissingen binnen een gezin, soms alleen, soms geza-
menlijk. De onderzoeksopzet moet eendergelijke beslissingsstructuur toelaten;
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5. Gezinsbeslissingen kunnen varil/ren al naar gelang bet type (spaar)produkt en bet
type service waarover beslist moet worden. Dit leidt tot grote beterogeniteit in
beslissingsprocessen en daarmee tot complexiteit van het te verkiaren fenomeen;

6. Er bestaan grate onderlinge verschillen tussen huishoudens met betrekking tot bij
voorbeeld welstand, leeftijd, sociale standing, life style, reeds aanwezig bezit. Deze
heterogeniteit bemoeilijkt bet onderzoek naar gezinsbcslissingen.

Hoewel onderzoekers dus altijd belangstelling bebben getoond voor bet uitvoeren van
studies naar de consumptieve bestedingen binnen bet gezin is er nauwelijks onderzoek
gedaan naar interactieve gedragspatronen en invloeden binnen bet buisbouden met
betrekking tot bet spaargedrag (Kirebler, 1988). Gezien de relevantie van gezinsinterac-
ties met betrekking tot bet consumentenbeslissingsgcdrag in zijn algemeenheid mag
ook ten aanzien van het financieel bebeersdomein worde:n verwachtdat deze interacties
een belangrijke rol zullen spelen. Nader onderzoek moet de waarde van deze benade-
ring aanbet licht brengen.

4.4 Spaargedrag

Uitingsvormen van spaargedrag
Spaargedrag kan op versebillende manieren worden gedefinieerd. De gekozen definitie
reflecteert hierbij de achtergrond en denkwijze van de onderzoeker. Dit komt duidelijk
tot uiting in de manier waarop economen en psychologen bet begrip ‘sparen’ benade-
ren. Economen defini~ren (in de ruimste zin des woord) sparen als “dat deel van bet
inkomen dat niet wordt uitgegeven” (cf. Lea et al., 1987). Wanneer er rekening wordt
gebouden met bet tijdsperspectief zal sparen, globaal gezien, gedefinieerd worden als
“bet afzien van consumptie gedurende een bepaalde periode ten gunste van latere con-
sumptiemogelijkheden” (ef. Wiirneryd, 1989). Een meerpsycbologisch getinte definitie
zal bet spaargedrag echter relateren aan: 1. de fundamentele vraag hoe mensen omgaan
met bun onzekerheid ten aanzien van de toekomst en 2. boe zij dienovereenkomstig
voorzieningen treffen (of niet), zodat zij er enigszins zeker van kunnen zijn dat er voor
de toekomst voldoende middelen zuillen zijn om op een acceptabel niveau te kunnen
blijven consumeren.
Uit deze voorbeelden moge blijken dat economen meer gericbt zijn op de uitkomsten
van (geaggregeerde) individuele gedragingen, zoals deze tot uitdrukking komen in de
wijze waarop geldstromen lopen in bet economiseb systeem. Psychologen daarentegen
ricbten bun aandacht op bet gedrag zelf, de wijze waarop dit gedrag zicb manifesteert
en de mogelijke oorzaken van dit gedrag. De neerslag van dit gedrag, bet gerealiseerde
spaarvolume, vormt hierbij een externe validiteitsmaat. Waar economen pogen geld-
stromen te voorspellen door deze wiskundig te modelleren proberen psychologen mdi-
vidueel spaargedrag te voorspellen door inzicbt te verkrijgen in de determinanten van
individuele gedragingen. Beide categorie~n onderzoekers beogen dus hetzelfde, te
weten bet voorspellen van economisch gedrag, maarverschillen in de wijze wanrop ze
bun doel proberen te bereiken.
Deze versebillen in benaderingswijze werken ook door in de formele afbakening van
bet spaargedrag. Zo beschouwen economen bij voorbeeld de aankoop van duurzame
goederen en bet afbetalen van leningen als een vorm van sparen en plaatsen deze
gedragsuiting formeel in dezelfde categorie als het spareti door middel van een spaar-
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rekening. Vanuit een psychologiseb perspectief blijken consumenten dit echter als een
uitgave te zien (Katona, 1975; Olander en Seipel, 1970). Derbalve mag worden ver-
wacht dat deze beide gedragsuitingen verschillende (psycbologiscbe) acbtergronden
hebben. Ret lijkt evident dat erverscbillen zullen optreden wat betreft bet voorspellend
vermogen van beidebenaderingen.

Vanuit een ecclectisch perspectief is bet ecbter niet primair van belang welke definitie
theoretiseb gezien de ‘beste’ is maar is bet belangrijker te bepalen welke definitie rele-
vant is bij de beantwoording van de diverse mogelijke onderzoeksvragen die kunnen
worden gesteld met betrekking tot bet spaargedrag. Riertoe wordt in de literatuur bet
spaargedrag op verscbillende manieren onderverdeeld. Een systematiscb overzicht van
de wijze waarop deze indelingen zich tot elkaar verhouden is niet bescbikbaar. Dit
bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarbeid van de indelingen.
Zo poneren bij voorbeeldWebley en Lewis (1987) de tweedeling ‘voluntary’ versus
‘involuntary’ sparen. Er is sprake van involuntary sparen wanneer door bet individu
geen expliciete beslissing (vanuit bet verleden of met betrekking tot de toekomst) is
gemaakt om te sparen. Deze vorm van sparen komt vaak voort uit institutionele afspra-
ken (bij voorbeeld de maandelijkse betaling ten beboeve van een levensverzekering).
Eca andere -oorzaak van involuntary sparen kan inflatie zijn (cf. Jump, 1980; Siegel,
1979). Bij voluntary sparen is er wel sprake van een expliciete beslissing van bet mdi-
vidu.
Naast indelingen zijn ook spaarvormen onderzocbt en met elkaar vergeleken. Voor-
beelden bebben onder meer betrekking op institutioneel (contractueel) versus discretio-
nair sparen (ef. Doornbos en Van Raaij, 1983) en geld op de bank hebben versus inves-
teren (Gasparski, 1990). Deze indeling is gebaseerd op de klassieke indeling van
Katona (1975): contractueel sparen (sparen op basis van bypotheek, levensverzeke-
ring), discretiohair sparen (bet geld sparen dat over is nadat alle vaste kosten zijn
betaald) en residuecl sparen (onopzettelijk sparen door bet periodiek overblijvende geld
niet uit te gev~n). Lindqvist (1981) maakt, in een enqut2teonderzoek, een onderseheid
tussen vier vormen van spaargedrag: gerealiseerde spaartegoeden van de afgelopen 3
maanden zoals opgegeven door de respondenten, afbetalen van sebulden, totaal spaar-
volume en een geconstrucerde liquiditeitsmaat. Lunt en Livingstone, (1990) onder-
scbeiden in bun studie periodiek tegenover gerealiseerd spaargedrag. Met periodiek
spaargedrag wordt bedoeld bet bedrag dat mensen periodiek, bij voorbeeld elke maand,
sparen. Ret gerealiseerd spaargedrag verwijst naar de curnulatie van bet spaarvolume
op basis van individucel, gerealiseerd gedrag van bet verleden tot aan bet heden. Uit
hun onderzoeksresultaten blijkt dat de eerste vorm met name wordt verklaard door psy-
chologisehe variabelen en de tweede door demografische variabelen.

De bovenbesebreven studies worden alle gekenmerkt door bet feit dat de onderzoeks-
aandacht wordt gericbt op specifieke onderdelen van bet spaargedrag. De gekozen
spaarvormen vormen hiervan een weerspiegeling. Roewel er voordelen kunnen worden
ontleend aan partii!le metingen van spaargedrag (concreetheid der gedragingen, lagere
onderzoekskosten) zijn bier ook gevaren aan verbonden. Zo is bet niet zonder meer
mogelijk om bet gemeten spaargedrag te generaliseren naar alle domeinen van bet
spaargedrag. Een huisbouden dat niet spaart volgens spaarvorm A (een spaarrekening)
spaart wellicht wel volgens spaarvorm B (aankoop van groeibriljantjes). Bancaire en
andere commercidie instellingen zijn gebaat bij inzicht in bet totale spaargedrag van
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buisboudens aangezien dat bun handvatten biedt voor cle marktbewerking. Ret ware
daarom gewenst om een integrale vorm van registratie van spaargedrag te banteren in
bet onderzoek naar sparen en financieel bebeer. De contouren van een dergelijke bena-
dering zullen nu kort worden gescbetst.

Een integrale meting van het spaargedrag: DPTA
In bet voorgaande is bet spaargedrag van buisboudens en consumenten reeds vele
malen en op verschillende wijze aan de orde geweest. Uitingsvormen en indelingen zijn
besproken en bet spaargedrag is mede beschreven in bet grotere kader van bet finan-
cieel bebeer van huisboudens. Telkens blijkt bierbij dat bet begrip ‘spaargedrag’ als een
parapluie-begrip fungeert waaronder zich meerdere concrete en minder concrete gedra-
gingen schuilen. Gezien bet beheerskarakter heeft bet spaargedrag ook een tijdsdimen-
sie. Deze zienswijze kan als volgt worden samengevat en bescbreven.
Ret spaargedrag kan worden opgevat als een complex van gedragingen dat zowel naar
inhoud als naar setting kan vari~ren en een dynamiscb karakter beeft. Omdat huishou-
dens sterk kunnen versehillen wat betreft samenstelling en situationele kenmerken en
omdat groepsinvloeden en rolstructuren hun eigen invloed doen gelden is bet obser-
veerbaar gedrag beterogeen te noemen en kunnen aan geTsoleerd waargenomen
gedragsuitingen niet zonder meer doelgericbtbeid, intentionaliteit en consistentie wor-
den toegekend. De samenbang tussen deze, in de tijd verstrooide, gedragsuitingen moet
worden gezocht in een acbterliggende, niet direct observeerbare planningslijn die buis-
boudens, of bun FF0, hierbij aanhouden (cf. Groenland, 1989). Ret ordenende principe
acbter bet financicel bandelen wordt gevormd door een geformuleerd doel (een enigs-
zins uitgewerkte en gearticuleerde intentie om te sparen) enerzijds en sturende en
bijsturende bandelingen, in reactie op externe gebeurtenissen anderzijds.

Ret moge duidelijk zijn dat bet registreren van een op deze wijze geformuleerd gedrag
noopt tot een andere werkwijze dan die waarbij bij voorbeeld een standaardvragenlijst
met gesloten vragen wordt gebruikt. Recentelijk breekt bet inzicht door dat sommige
soorten gedag zowel complex van aard zijn als gevoelig voor die externe omstandigbe-
den en gebeurtenissen welke specifiek zijn voor bet desbetreffende huisbouden. Kuijlen
(1993) spreekt in dit verband van idiosyncratisch bepaald gedrag en bepleit een metbo-
de van gedragsmeting die volledig recht doet aan bet inclividuele karakter van de situ-
atie waarin een huisbouden zich op een bepaald moment in de tijd bevindt. Zijn metho-
de, door hem de Scenariobenadering genoemd, tracbt alle denkbare scenario’s in kaart
te brengen die zich kunnen voordoen bij de keuze van cen produkt, in zijn geval een
bypotbeek. De scenario’s beschrijven de gedragsmogelijkbeden van consumenten met
betrekking tot hun produktkeuze, mede in samenbang met de psychologische factoren
die biermee verband bouden. De aldus ontstane scenario’s worden samengevat in de
vorm van een stroomscbema. Dit schema biedt een volgtijdelijk overzicbt van bet keu-
ze- en beslissingsproces zoals zich dat in alle vormen kan voordoen. In alle fasen van
dit proces kunnen door bet huishouden verschillende paden bewandeld worden. Dit uit
zich in vertakkingen die de specifieke keuzes van bet buisbouden (scenario’s) represen-
teren. Tijdens bet keuze- en selectieproces kunnen huisboudens besluiten dat bepaalde
aanbieders van (bypotbeek-)produkten om diverse redenen afvallen. Ret einde van bet
proces wordt gemarkeerd door een specifieke produktkeuze. Ret stroomschema, dat tot
stand komt op basis van kwalitatieve interviews, vormt de aanzet tot de ontwikkeling
van computergestuurde vragenlijsten die worden gekenmerkt door een zeer sterk uitge-
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sponnen routingstructuur. Deze routingstructuur volgt de structuur van bet eerder ont-
wikkelde stroomschemaen biedt de mogelijkheid om geindividualiseerde routings door
de vragenlijst ann te bieden aan de respondenten tijdens de afname van de vragenlijst.
De claim bij deze werkwijze is dat idiosyncratiscbe persoons- en huishoudensomstan-
digheden in mime mate zijn verwerkt in de vragenbatterij en dat bierdoor met bun
invloed in de beschrijving van bet besluitvormingsproces expliciet rekening kan wor-
den gehouden.
De analyse van de aldus verzamelde gegeyens vindt plaats door gebruik te maken van
geavanceerde software-programmeerpakketten als GAUSS en statistische analyse-
metboden als logit-analyses. Analyses kunnen de vorm aannemen van bet berekenen
van overlevingskansen van altematieven. Deze overlevingskansen geven ann tot welk
stadium in bet keuze- en beslissingsproces een alternatief (banken, bypotbcekvormen)
door bet huisbouden inoverweging wordt genomen. Op basis van de uitkomsten kan de
marktstructuur worden blootgelegd en kunnen op geriebte wijze marketingactiviteiten
worden ontplooid.

Aan de door Kuijlen ontwikkelde methode kunnen zowel voor- en nadelen worden
onderscbeiden. We baseren ons bij de bespreking ervan votrnamelijk op een kritiscbe
bescbouwing terzake door De Bont en Groenland (1993). Hieraan toegevoegd vindt
een evaluatie plants van deze metbode voor gebruik bij onderzoek nanr spaargedrag en
finnncieel beheer.
De meest in bet oog springende voordelen zijn inherent nan de werkwijze bij de Scena-
riobenadering: door gebruik te maken van bet stroomscbemn en bierop gebaseerde
routing krijgen de respondenten alleen vrngen voorgelegd die voor hen, bij bun afwe-
gingen, persoonlijke relevantie bezitten. Hierdoor zijn de gegevens nnar nile waar-
schijnlijkbeid preciezer en bevatten minder mis. Door de ingebouwde volgtijdelijkbeid
van bet keuzegedrag in bet vragenlijstontwerp kan verder exact worden vastgesteld in
welke fase van bet proces bepanlde alternatieven afvallen. Op basis van deze inzicbten
kan bet produktontwikkelings- en communicatiebeleid worden aangepast en geoptima-
liseerd.
Hier tegenover stnan echter enige nadelen en beperkingen. In de eerste plants ricbten
we ons op de toepassingsmogelijkbeden van de metbode en de assumpties die biernan
verbonden zijn. De Scenariobenadering is ontwikkeld voor een eindig proces waarbij
(meestal) bet eindpunt wordt gevormd door de nankoop van bet (hypothecaire) produkt.
Wanr onderzoeksopvnttingen over sparen en financieel bebeer zijn gebaseerd op plan-
matigbeid en continue bijsturing van bet financi~le proces is bet te onderzoeken ver-
scbijnsel in principe niet eindig, maar verloopt continu. Daar stant tegenover dat bet
nantal gedragsvnrianten niet groter wordt met bet verstrijken van de tijd: consumenten
en huishoudens in nIle fasen van bet proces schuiven als bet ware een plantsje op. Ret
terrein van spaargedrag en financieel bebeer is ecbter zeer uitgebreid en veelomvattend.
Gegeven dit kenmerk blijft bet de vrnag of bet nantal alternatieven (scenario’s) niet
onbanteerbaar groot wordt, zelfs met bebulp van computergestuurd enque~teren.
In de tweede plants richten we ons op de gevolgde werkwijze. De Scenariobenade-
ring is gebaseerd op retrospectief onderzoek bij consumenten door middel van ‘self
reports’. Hierbij moet worden verondersteld dat geen rationalisaties nebteraf plaatsvin-
den en dat er geen gebeugenfouten of vertekeningen optreden bij bet terug in de berm-
nering balen van bet keuze- en selectieproces. Voor onderzoek naar sparen en finan-
cieel beheer ware bet wellicbt beter om dagboekjes te gebmiken of een pnnelopzet te
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kiezen. Hiermoet ecbter bij worden opgemerkt dat ook deze onderzoeksvormen gevoe-
hg zijn voor dergehijke vertekeningen. Deze zijn zeker niet uniek voor de Scenariobe-
nadering.
Verder is uiternard inherent ann de gevolgde werkwijze dat veel en nauwkeurig kwnli-
tatief vooronderzoek nodig is om bet stroomscbema op te stellen. Dit is kostbaar, zowel
nnar tijd als nanr geld gerekend. De waarde van de uitkomsten gebaseerd op de Scena-
riobenadering is ecbter afbankelijk van de kwaliteit waarmee bet vooronderzoek is uit-
gevoerd. Voorts is bet gebruik van computergestuurde enqu&ering ingewikkeld omdat
voor bet ontwikkelen van de vragenlijst een eigen ‘taal’ moet worden geleerd en bet
vragenlijstontwerp op voorband complex zal zijn.
In de derde plants vereisen zowel bet programmeerpakket GAUSS als bet vrucbtbnre
gebruik van analyses met betrekking tot overlevingskansen genvanceerde, statistiscbe
kennis.
De bovenbesebreven eigenscbappen van de Scenariobenadering leiden er toe dat deze
vorm van onderzoek lijkt voorbebouden ann een selecte groep van booggekwahificeer-
de onderzoekers.

De Dynamic Process Tracing Approach, oftewel DPTA-metbode (Groenland, 1992) is
een met de Scenariobenadering sterk verwante metbode die grotendeels gebaseerd is op
bet gedachtengoed en de uitgnngspunten van bet werk van Kuijlen, zoals gepubliceerd
in Kuijlen (1993). Deze methode kan worden ingezet voor de ‘dynamisebe decomposi-
tie van individuele gedragsstromen’. Dat wil zeggen: bet individueel gedrag wordt
opgevnt als een grote, continue stroom van grotere en kleinere beslissingen, keuzes en
bandelingen die zich in de loop van de tijd voltrekken. 1)PTA is er, in deze toepassing,
nu op gericht om die elementen van de gedragsstroom te traceren welke relevant zijn
met betrekking tot bet proces wanrin bet spaargedrng en bet financieel bebeer zija
beslag krijgt. Ret doel bierbij is bet vinden van nan spaargedrag en financieel bebeer
gehieerde gedragspatronen van FFO’s en mogelijkerwijs andere leden van bet buisbou-
den, alsmede de door bet huisbouden nangewende beuristieken, stijlen, copingstrate-
gie~n, en dergelijke.

Teneinde bet nantal gedrngsalternatieven enigszins te beperken kan worden gekozen
voor bomogene onderzoeksgroepen, bij voorbeeld een bepanld type buisbouden.
Vervolgens worden uit eenbeperkt nantal kwnhitatieve diepte-interviews, de belangrijk-
ste dynamisebe gedragspntronen gesynthetiseerd en bescbreven die al dan niet leiden
tot bepanlde vormen van spnar- en bebeersmodaliteiten. Het gnat bierbij om bet vinden
van de karakteristieke wijze wanrop een buisbouden met financi~le problemen omgnat,
besluiten neemt, en dergelijke. Hieruit ontstaat een klein nantal gedrngsmatige beslis-
singsbomen, dat wil zeggen: een nantal mogelijke routes die door de onderzoeksgroep
gevolgd (kunnen) worden ter realisering van bun spaar- en bebeersgedrag. Deze routes
vormen de basis voor bet ontwerpen van de vragenlijst, met een passende routing. Hoe-
wel in dit opzicbt de methodiek van de Scenariobenadering wordt gevolgd ricbt de nan-
dncbt bij DPTA zich primair op de gedragsstijlen die buishoudens inzetten om finan-
ci~le beslissingen te nemen. De routing van de vrageniijsten reflecteert deze nanpak:
elk onderdeel bescbrijft een bnsisstijl die bet buisbouden gewoonlijk hanteert bij bet
nemen van finnnci~le beslissingen en biedt ruimte om deze basisstijl nader in te kleuren
met idiosyncratiscbe buisboudens- en FFO-karakteristieken, ~n en ander onder
invloed van interne (binnen bet buisbouden) en exteme (buiten bet buisbouden) optre-
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dende gebeurtenissen en invloeden. Aldus maakt de DPTA-opzet bet mogelijk om per-
sonal interviews met zowel open nis gesloten vragen nan te bieden. Riermee kan de
complexere en duurdere metbode van computergestuurd enqu~teren worden vermeden.
Vorming en identificatie van targetsegmenten

Ret verzamelde onderzoeksmnteriaal biedt flu meerdere mogelijkbeden tot analyse. In
de geest van de DPTA-methode zijn nile analyses primnir gericbt op bet vinden van
bruikbare segmenten van buisboudens. Een segment is bruikbnar wanneer bet gedrags-
repertoire van de buisboudens in een segment bomogeen en inzicbtelijk is en leidt tot
duidelijk identificeerbare gedragsmodalitciten op bet terrein van bet spnargedrag en bet
financieel bebeer. Bovendien dient een segment van voldoende omvang te zijn om
prnktiscbe relevantie te bebben in toepassingsgericbtonderzoek.
Uitgangspunt bij de analyse vormen de eerder genoemde gedragsmatige beslissings-
bomen of routes. Deze kunnen op bun beurt wederom in vertakkingen worden gesplitst.
Als criteria biertoe dienen onder meer psycbologiscbe en demografisebe varmabelen,
gedragsuitingen en beslissingen welke zich bebben voorgednan in de loop van bet
gedragsproces. De keuze tussen cen klein nantal vrij algemene of een groter nantal
meer specifieke gedragsstijlen hangt van bet beoogde gebruik dat van de uitkomsten
zal worden gemnakt. In toepassingsgericbt onderzoek zal een verband worden gelegd
tussen de knrakteristieken van de produkten zoals die nansluiten bij de specifieke
beboeften van elk der segmenten; ook de behoefte ann informatie over specifieke soor-
ten van bancaire produkten zal bierbij eenrol spelen.

Idenliterontstaat door de gevolgde werkwijze een bescbrijving van een gesegmenteerde
markt wanrin segmenten van buisboudens worden gekarakteriseerd naar bun demogra-
fiscbe kenmerken, type buishouden, de fase van de levenscyclus wanrin ze verkeren,
psycbologiscbe variabelen met betrekking tot onzekerbeid, risicoreduktie, plannings-
borizon, de geneigdbeid om onmiddellijke consumptie uit te stellen ten behoeve van
een betere, toekomstige financi~le situntie, de wijze wanrop ze met moeilijke financidie
problemen en beslissingen omgann en de copingstrategieen die ze bierbij ontwikkelen
en de wijze wanrop bun spaargedrag, zowel nanr vorm als volume, gestalte krijgt.
Parallel biernan spelen nanbieders van bancaire produkten in op de behoeften van de
segmenten op enig moment in tijd en bieden de desbetreffende buishoudens informatie
en voorlicbting over bun produkten nan op die momenten dat zij daar beboefte nan heb-
ben. Tenslotte bieden deze nanbieders spaarprodukten en -diensten nan die zodanig in
de markt gepositioneerd worden dat deze passen bij de behoeften van de huishoudens
in de onderscbeiden segmenten.
Aldus vormt de DPTA-methode een nuttig vebikel om bet mnrketingbeleid nader
gestalte te geven.
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14. Validiteit in tijdbestedingsonderzoek
vergelijking van drie dataverzamelingssystemen

N. KALFS

SAMENVATTING

Twee vormen van een elektronisch tijdbestedingsdagboek zijn vergeleken met het traditioneel
gehanteerde ‘paper-and-pencil’ dagboek, voortaan PAPI (Paper-and-Pencil Interview) genoemd.
E~n vorm bestaat uit een ‘self-administered’ procedure, waamaar zal worden gerefereerd als
CASI (Computer-Assisted Self-Interview), en de andere vorm omvat een ‘interviewer-administe-
red’ procedure, die hier zal worden aangeduid met CATI (Computer-Assisted Telephone Inter-
view).
In deze bijdrage wordt ingegaan op de validiteit van de schattingen die doorgaans in tijdbeste-
dingsonderzoek worden gemaakt. Vergelijking van de dataverzamelingssystemen op dit aspect
Iaat zien dat de verschillende procedures significant afwijkende resultaten opleveren voor bijna
alle activiteiten. Voor de activiteitenwaarvoor een relatief groot verschil in de tijdbesteding werd
gevonden tussen de drie procedures is een poging ondemomen de verschillen te verklaren. Dc
resultaten geven aan dat de gevondenverschillen worden veroorzaakt door specifieke registratie-
kenmerken van de dataverzamelingssystemen.

1. INLEIDING

Veel onderzoekers in bet tijdbestedingsveld denken dat direkte observatie de ideale
methode is om tijdbesteding te meten (zie bijvoorbeeld, Scheuch 1972, Robinson 1977,
As 1978, Juster 1985). Met direkte observatie wordt bedoeld: bet registreren van de
wijze waarop een bepaalde persoon zijn/haar tijd besteed door een observator in de
vorm van een persoon of apparaat, bijvoorbeeld een camera. Deze techniek heeft als
voordeel dat op een systematische wijze data worden verzameld. De methode heeftook
nadelen: het is relatief kostbaaren vertekeningen in de data kunnen optreden ten gevol-
ge van bet feit dat de persoon weet dat zijnlhaar gedrag wordt geobserveerd en geregis-
treerd. Gezien deze belangrijke nadelen, kiezen de meeste tijdbestedingsonderzoekers
voor een vragenlijst- of interviewtechniek, wanrin de respondenten zeif als observator
optreden. Op deze wijze wordt quasi-observationele data verkregen (As 1978).
De meest gangbare vragenlijst- of interviewtechniek is Je zogenaamde retrospectieve
vragenhijst. In dit type vragenlijst wordt de persoon gevraagd hoe vaak of hoeveel tijd
hij/zij de afgelopen periode (lees: weeklmaandljaar) heeft besteed aan activiteiten. Met
een dergeijike vragenlijst kan goede informatie worden verkregen over de frequentie
waarin activiteiten worden verricht, maarvoor het meten van de duur van activiteiten is
deze techniek minder geschikt. De ervaring leert dat het meten van de duur van activi-
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teiten met behuip van een retrospectieve vragenlijst leidt tot over- of onderschattingcn
(Kinsley en O’Donnell 1983, Robinson 1985, Niemi 1990). D&e bias in de schattingen
wordt veroorzaakt door het feit dat de respondent ofwel niet in staat is, ofwel niet
bereid is het exacte antwoord te geven. Het is mogelijk dat de respondent niet begrijpt
welke specifieke categorie~n onder de algemene activiteiten worden opgevat (‘wor-
ding’ effect), vergeten is wanneer bepaalde activiteiten precies verricht zijn (‘recall
error’), of activiteiten vrocger of later in de tijd ~plaatstdan werkelijk het geval is
(‘telescoping effect’). Het is ook mogelijk dat de respondent zich schaamt over bepaal-
de activiteiten (‘social desirability’ effect), of geirriteerd is door bet invullen van dc
vragenlijst (‘respondent burden’).
Een techniek die tegemoet komt aan bovengenoemde nadelen is bet dagboek. Met een
dagboek wordt gedetailleerde informatie verkregen over de activiteiten die zijn verriclit
door een persoon gedurende een bcpaalde periode, die minimaal uit 24 uur bestaat. De
dagboekmethode heeft, in vergelijking met een retrospectieve vragenlijst, als voordeel
dat accurate gegevens worden verkregen: herinneringseffecten en sociaal wenselijke
antwoorden komen bier relatief minder voor (zie, bijvoorbeeld, Scheuch 1972, Juster
1985, Harvey 1990, Niemi 1990); De metbode heeft echter ook een belangrijk nadeel:
het bijhouden van een dagboek is tijdrovend voor respondenten en het verwerken van
de gegevens is arbeidsintensief voor onderzoekers. Met name bet laatste aspect heeft
ertoe geleid dat cen elektroniscb of computergestuurd dagboek is ontworpen, waarin de
antwoorden van de respondenten automatisch worden gecodeerd (Kalfs 1986, Verwey
et al. 1987).
Het verzamelen van gegevens met behuip van een computerkan belangrijke voordelen
bebben (Saris 1991). In vergelijking met traditionele paper-and-pencil methoden, ver-
wacbt men dat computergestuurde dataverzameling goedkoper en sneller is, en compu-
tergestuurde vragen]ijsten flexibeler zijn en een hogere kwalitcit van de gegevens ople-
veren. Tot op beden is er nauwelijks empiriscb materiaal voorbanden dat deze
verwacbtingen kan ondersteunen. Daarom is een vergelijkend onderzoek gedaan naar
de kwaliteit van verschullende dataverzamelingsmethoden voor d~n specifiek onder-
werp: tijdbesteding. Dit onderwerp is momenteel zowel in bet marktonderzoek als ook
voor de overbeid in binnen- en buitenland van groot belang. De kwaliteit is beoordeeld
op basis van validiteit (meet je wat je wil meten), betrouwbaarheid (worden onder
gelijke omstandigheden gelijke resultaten verkregen), respons (de bereidheid van de
geselekteerde mensen om aan het onderzoek mee te werken) en kosten (verbonden aan
bet uitvoeren van bet onderzoek). In deze bijdrage beperken we ons tot de resultaten
met betrekking tot de validiteit van de tijdbestedingsschattingen. Voor de overige crite-
ria verwijzen wij de lezer naar Kalfs (1993).
Twee specifieke computergestuurde dataverzamelingsmethoden zijn bekeken: self-
administered interview (in deze bijdrage CASI genoemd: Computer-Assisted Self-
Interview) en telefonisch interview (ook wel CATI genoemd: Computer-Assisted
Telephone Interview). De kwaliteit van deze computergestuurde metboden is boven-
dien vergeleken met die van bet traditionele paper-and-pencil interview (bier PAPI
genoemd). De data zijn respectievelijk verzameld door bet Nederlands Instituut voor de
Publieke Opifiie~n bet Markt Onderzoek (NIPO), bet Nederlands Instituut voor Maat-
scbappij en Markt Onderzoek (NIMMO) en bet Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).
In dit onderzoek is voor elke dataverzamelingsprocedure bet effici~ntste design geko-
zen. We hebben dus geen gebruik gemaakt van een strikt experimenteel design. Conse-
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quentie biervan is dat de procedures niet alleen verscbillen in de dataverzamelingsme-
thode (self-administered versus interviewer-administered, paper-and-pencil versus
elektroniscb), maar ook in het design van bet dagboek (bet rapporteren van de activiteit
en tijd, en aanvullende informatie), en de implementatie-kenmerken (selektie van buis-
houdens, individuen, dagen en perioden). In deze situatie is bet beter te spreken van een
vergelijking van dataverzamelingssystemen dan van dataverzamelingsmetboden
(Lyberg en Kasprzyk 1991).
Aangezien onze interesse vooral uitgaat naar wat wij bier noemen de invloed van de
registratie-kenmerken; de dataverzamelingsmethode gecombineerd met bet design van
het dagboek, op de validiteit van de gegevens, zijn verscbillen ten gevolge van de
implementatie onderzocbt en voor deze verscbillen is, indien noodzakelijk en mogelijk,
gecorrigeerd. Om inzicbt te krijgen in deze karakteristieken, en bun mogelijke invloed
op de resultaten, wordt bieronder aandacbt besteed aan bet design van de gebruikte
dagboeken en de registratie- en implementatie-kenmerken van de verscbillende data-
verzamelingssystemen. Vervolgens wordt in de metbodologiscbe paragraaf aangegeven
hoe de validiteit is onderzocbt. Daama worden de resullaten gepresenteerd en bespro-
ken. Voor activiteiten waarvoor relatief grote verscbillen zijn gevonden tussen de data-
verzamelingssystemen, wordt aangegeven welke registratie-kenmerken verantwoorde-
lijk worden geacbt voor die verscbillen. Hierbij zullen we uitgebreid ingaan op ddn
specifieke activiteit: ‘televisie kijken, radio luisteren’, cmdat met betrekking tot deze
activiteit grote verschillen zijn gevonden tussen de dataverzamelingssystemen en de
tijdbestedingsscbattingen vergeleken kunnen worden met een schatting afkomstig uit
een externe bron. We eindigen deze bijdragemet eendiscussie.

2. DESIGN VAN DE DAGBOEKEN

2.1 Het traditionele paper-and-pencil dagboek

Een tijdbestedingsdagboek kan op verscbillende manieren worden vormgegeven. Zo
kan men de respondent vragen een keuze te maken uit een voorgecodeerde lijst van
activiteiten (gesloten vraag), of vragen de activiteiten op te geven in zijn/baar eigen
bewoording (open vraag). Hetzelfde geldt voor bet registreren van de tijd; de tijd kan
worden voorgecodeerd in tijdsintervallen van een bepaalde duur (gesloten vraag) of
men kan vragen tot hoe Iaat men een bepaalde activiteit beeft verricht (open vraag).
Daamaast moet een beslissing worden genomen over de mate van detail waarin activi-
teiten en tijd dienen te worden geregistreerd, en welke extra informatie over de activi-
teit is gewenst; wel/niet registreren van ‘secundaire’ of tegelijkertijd-activiteiten, de
plaats waar de activiteit is verricbt, en de personen met wie de activiteit is onderno-
men.
De keuze voor een bepaald design is vaak afbankelijk van bet doel van bet onderzoek.
Dit was ook bet geval met bet traditionele dagboekonderzoek dat wij bier gebruiken
voor de vergelijking. Doel van dit onderzoek was bet registreren van informeel produk-
tieve activiteiten, dat wil zeggen alle activiteiten die produktief zijn, maar niet ecbt als
beroepsarbeid worden bescbouwd (CBS 1989, 1991). Op basis van resultaten uit een
pilot-studie (Oudbof et al. 1987) is voor dit onderzoek bet volgende design gekozen:
gesloten registratie van activiteiten en tijd; (1) voorgecodeerde lijst met 106 activitei-
ten, (2) tijdsinterval van 15 minuten, (3) een algemene vraag naar de plaats waar de
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activiteit is verricbt, en (4) voor een groot aantal activiteiten extra vragen met betrek-
king tot bet produktief zijn van de activiteit.
Er is dus niet gevraagd naar secundaire activiteiten. In de situatie dat een respondent
meerdere activiteiten tegelijkertijd bad verricbt, diende bij/zij de activiteit te registreren
die langer dan zeven minuten bad geduurd, of, in het geval van tegelijkertijd-activitei-
ten van eenzelfde duur, de produktieve activiteit. Een uitzondering bierop vormden de
activiteiten ‘televisie kijken, radio luisteren’ en ‘kbffie drinken’; de respondent werd
gevraagd deze activiteiten alleen dan op te geven als bij/zij tegelijkertijd niets anders
bad gedaan.

2.2 Het elektronisch dagboek

Het elektroniscb dagboek is ontwikkeld door de Sticbting voor Sociometriscb Onder-
zoek (Kalfs 1986, Verwey et al. 1987). Het doel van ditdagboek was tweeledig: ener-
zijds bet automatiscb registreren van tijdbesteding en anderzijds bet vastleggen van de
tijd besteed aan informeel produktieve activiteiten.
De kenmerken van bet dagboek zijn als volgt: (1) activiteiten worden gecodeerd door
middel van bet beantwoorden van een ‘tree-structured’ vragenlijst, waarin 368 activi-
teiten worden onderscbeiden, (2) de tijd wordt geregistreerd ann de band van een open
tijdsinterval; de respondent wordt gevraagd alle activiteiten op te geven die 10 minuten
of langer duurden, met uitzondering van ‘verplaatsen, reizen’ (deze activiteit moest
altijd worden opgegeven), (3) een algemene vraag naar de plnats waar de activiteit is
verricbt en boe nangennam men bet verricbten van die activiteit vond, en (4) voor bijna
nIle activiteiten een vraag of men tegelijkertijd nog andere activiteiten beeft verricbt,
voor een groot aantal activiteiten extra vragen met betrekking tot bet produktief zijn
van de activiteit, en voor drie specifieke activiteiten: ‘verplaatsen, reizen’, ‘televisie
kijken’, ‘radio luisteren’ extra vragen die nileen van toepassing zijn op deze specifieke
activiteiten (voor ‘verplnatsen, reizen’, zie figuur 2).
Door gebruik van bet elektroniscb daghoek, verandert de dagboekprocedure nnnzien-
lijk: de respondent boeft geen code meer op te zoeken, maar kan via simpele vragen
zijn/bnar activiteit in de juiste categorie plaatsen. Voor bet automatiscb coderen van de
activiteit wordt gebruik gemaakt van cen bi~rarcbiscbe boomstructuur (tree-structure),
waarvan in figuur I een (gereduceerd) voorbeeld is gegeven.

De bedoeling is dat de respondent, per activiteit, eerst een boofdcategorie kiest, wnama
in die tak om een nadere specificatie wordt gevraagd. Dc route die door de boom wordt
nfgelegd, levert automatiscb een unieke code voor iedere activiteit. Bijvoorbeeld, bet
bereiden van bet diner krijgt automntiscb de code 213; eerst kiest men de boofdcatego-
rie ‘buisboudelijk werk’ (2), dnama ‘eten klaarmnken’ (I), en vervolgens ‘diner’ (3). In
deze procedure boeven de gegevens dus niet meer gecodeerd te worden en dit bespaart
tijd. Een ander voordeel is dat meer activiteiten kunnen worden onderscbeiden dan in
cen voorgecodeerde lijst omdat de taak van de respondent makkelijker is; beantwoor-
den van vragen in plaats van zoeken in een lijst.
Een effectief gebruik van tree-structured coding vereist wel dat de meest voorkomende
activiteiten bovenaan de lijst worden gepresenteerd, de lijst niet te lang is, en opeenvol-
gende activiteite~ii die binnen dezelfde boofdcategorie vallen, kunnen worden gerappor-
teerd zonder dat men terug boeft te gnan naar de voorgannde vragen in de boom. Deze
lnatste procedure wordt ook wel ‘upward movement tbrougb the tree’ genoemd, en is in
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Wat deed u? Wat precies? Wat precies?

1. beroepsarbeid 1. boofdbaan
2. tweede baan
3. onbetanld werk

2. huishoudelijk werk I. eten kinarmaken I. ontbijt
2. lunch
3. diner
4. anders

2. afwassen, afruimen
3. koffie of thee zetten
4. schoonmaak-, opruimwerk 1. stofzuigen

2. etc.
5. etc.

3. persoonlijke verzorging 1. douchen
2. etc.

4. etc., etc.

Figuur 1. Voorbeeld vande boomstructuur van liet elektronisch dagboek.

bet elektroniscb dagboek toegepast voor enkele specifieke activiteiten (zie fignur 2,
meer van dezelfde activiteit?’).
Om een volledig beeld te krijgen van bet elektroniscb dngboek, is in figuur 2 een flow-
cbart van de gebele vragenlijst gegeven. De centrale vraag, ofwel de bovenste knoop
van de boom, is: ‘wanr was u na ... uur ... minuten?’. A.ffiankelijk danrvan worden de
vervolgvrngen gesteld. Het bijzondere van de boomstructuur is, dat de vragen telkens
worden berbaald. ledere keer loopt de respondent een andere tak door om de activiteit
te coderen, en an iedere ronde wordt geregistreerd hoe nangennam men bet verricbten
van de activiteit vond en tot hoe Inat de nctiviteit is verricht.
Een belangrijke eigenscbap van bet elektroniscb dagboek is, zoals we bierboven aT beb-
ben nangegeven, dat bij iedere activiteit in de boomstructuur, elke gewenste specifieke
vervolgvraag kan worden gesteld. Op dit punt gnat bet elektroniscb dagboek veel ver-
der en dieper dan de gangbare dagboekea, maar de indeling van activiteiten van de
andere procedures is altijd terug te krijgen. De gecomputeriseerde anapak biedt bet
voordeel dat men ook andere, verfijadere indelingen kan maken. In priacipe is bet
mogelijk om bij iedere activiteit met eWe geweaste follow-up vragenlijst door te gann.
Deze mogelijkbeid ontbreekt in traditionele procedures.
Een nader belnngrijk voordeel van bet elektroniscb daghoek is dat men de natwoorden
kan controleren tijdens bet invullen. Zo wordt in bet elektroniscb dngboek gecbeckt of
bet antwoord binnen de grenzen vna de antwoordcntegorie~a valt, de tijd (digitnal)
oploopt, en ~verplnatsen,reizen’ wordt opgegevea als de respondent wisselt tussen een
binneasbuis- en buiteasbuisactiviteit. Hiermee wordt getracbt bet anntal fouten zoveel
mogelijk te beperken.
Natuurlijk beeft bet elektroaisch dagboek ook nadelen. Belangrijkste zija bet gebruik
van een open tijdsintervnl en bet feit dat de respondent geen overzicbt beeft vnn de
oaderscheidea activiteiten. Beide aspectea kuanen ertoe leiden dnt respondeaten niet
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Conditie:
a. indien de activiteit!=slapen
b. indien de activiteit = huishoudelijke arbeid, boodschappen doen/bezoek van diensten, betaald
werk, media - -

Figuur 2. Flow-chart van het elekrronischdagboek.
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weten boe gedetailleerd zij bun tijdbesteding moeten opgevea en mogelijk activiteiten
vergeten op te geven (Lingsom 1979). Daarom zija extra vragen en een uitgebreid
voorbeeld in bet elektroniscb dagboek opgenomen. In die extra vragen kan de respon-
dent opgeven of de activiteit en/of de tijd goed is geregistreerd. Mogelijke fouten kun-
nen worden genoteerd als antwoord op een open vraag. Om te voorkomen dat de
respondent activiteiten vergeet op te geven of overs]aat, wordt een extra vraag gesteld
als een activiteit langer duurt dan een bepaalde tijdsperiode (vier uur of meer als bet
beroepsarbeid betreft, drie uur of meervoor alle overige activiteiten). Deze extra vraag
is opgenomen om een zo precies mogelijk beeld van de tijdbesteding te krijgen.

Het elektroniscb dagboek is gebruikt in twee verscbillende dataverzamelingssystemen,
die we in deze bijdrage CASI en CATI noemen. Deze systemen verschillen niet qua
dagboekdesign. Wel zija er verscbillen in de registratie en implementatie, zoals we zul-
lea zien in de volgende paragraaf, waar we tevens in gaan op bet derde dataverzame-
lingssysteem (PAPI).

3. REGISTRATIE-KENMERKENVAN DE VERSCHJLLENDE
DATAVERZAMELINGSSYSTEMEN

Een bekend model dat bet vraag- en antwoordproces in een survey bescbrijft, is bet
model van Tourangeau en Rasiaski (1988). Volgens dit model valt de taak van een
respondent uiteen in de volgende stappen: (I) interpreteren van de vraag, (2) verzame-
lea van de benodigde informatie, (3) formuleren van een antwoord, en (4) rapporteren
van bet antwoord. Deze fasen boeven niet noodzakelijkerwijs cbronologiscb te worden
doorlopen; terugkoppeling anar eeneerdere fase is moge]ijk.
In elke fase kan worden afgeweken van bet ‘ware proces’. Slecbts wanneer er geen
afwijkingen plaatsvinden, wordt een valide antwoord gegeven. Afwijkiagen treden op
wanneer de respondent de vraag niet begrijpt, onvoldoende gemotiveerd is om de beno-
digde informatie te verzamelea, of informatie acbterboudt om een beter beeld van
zijn/baar persoonlijkbeid te geven. In die gevallen bestaat de kans dat siwationele aan-
wijzingen de basis vormen voor een aatwoord. Deze aanwijzingen kunnen voortvloeien
uit de vorm en verwoording van de vraag en antwoordcategorie~n, en de volgorde en
context wanrin de vragen worden gesteld. Het uiteindelijlke effect dat deze aaawijzin-
gen kunnen bebben, is ecbter ook afbankelijk van de wijze waarop de data zija verza-
meld (Billiet et al. 1986, Scbwarz et al. 1991, De Leeuw 1992).
Zoals we eerder bebben vermeld, vergelijken we bier drie verscbillende dataverzame-
lingssystemen. Dat wil zeggen dat niet alleen de metbode van dataverzameling ver-
scbilt in de drie onderzoeken, maar, onder andere, ook bet design van bet dagboek.
Deze twee componenten zija niet van elkaar te onderscbeiden. Als wij bier spreken
overbet effect van de registratie op de uitkomsten van bet onderzoek, bedoelen wij dan
ook de invloed die uitgaat van zowel de dataverzamelingsmetbode, als bet design van
bet dagboek. De mogelijke effecten, die deze combinatie kan bebben op de uitkomsten,
wordt bieronder bescbreven.

3.1 Interpretatie van de vraag en verzamelen van de benodigde informatie

In de eerste stap moet de respondent zijn/baar activiteit en tijd vertalen in termen van
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de categorie~n zoals ze door de onderzoeker zija gebanteerd. Dit kan in meerdere of
mindere mate van detail. Dc mate van detail noemen we ook wel de precisie van de
activiteit en tijdregistratie. In PAPI moet de respondent een activiteit kiezen uit cen
voorgecodeerde lijst van activiteiten, en de tijdbesteding opgeven in tijdsintervallen
van cen kwartier. In CASI wordt de activiteit geregistreerd door bet beantwoorden van
tree-structured vragen, en de tijd genoteerd aan de band van eca open tijdsinterval. Dit
laatste geldt ook voor CATI, maar voor bet registreren van de activiteit wordt ook een
open vraag gesteld, omdat bet aantal mogelijke categorie~nte omvatteffd is om voor te
lezen.
Het verscbil zit dus in de mate waarin de respondent cen referentiekader krijgt aange-
boden tijdens bet beantwoorden van de vragen. In PAPI zullen de respondenten bet
incest bewust zija van boe gedetailleerd de tijdbesteding moet worden opgegeven;
zowel de activiteiten als tijd zija voorgecodeerd. In CATI verwacbten wij dat de
respondent bet miast bewust is van de mate van detail, omdat zowel de vraag naar de
activiteit als de tijd open wordt gesteld. De verwacbting is dat daardoor de precisie
waarmee bet dagboek wordt ingevuld, zal varidren.
De mate van detail is ecbter ook afhankelijk van de snelbeid waarmee, en bet moment
waarop bet dagboek wordt ingevuld (Lingsom 1979, Juster 1986). In PAPI beeft de
respondent optimale controle over beide aspecten; bet is een self-administered procedu-
re en de vragenlijst is op papier. De CASI procedure is ook self-administered, maar de
vragenlijst staak in de computer. Omdat de computer aan moet blijven gedurende bet
invullen van bet dagboek, is de procedure minder flexibel dan de paper-and-pencil
methode. Tenslotte is CATI bet miast flexibel in beide opiicbten; de snelbeid van bet
invullen wordt voor een groot gedeelte bepaald door de interviewer, en bet moment
waarop het dagboek wordt ingevuld is afbankelijk van de tijden wanrop de interviewers
werken.
Gegeven deze verscbillen, kan men verwacbten dat de activiteit- en tijdregistratie in
PAPI preciezer is dan in CASIen CATI, en dat CATI bet miastprecie~Is.

3.2 Coderen van het antwoord

In PAPI wordt de respondent gevraagd de code van de verricbte activiteit op te zoeken
in een lijst en deze code te vermelden in bet dagboek. Naast de code kon een verbale
omscbrijving van de activiteit worden gegeven. In CASI effCATI worden de activitei-
ten gecodeerd door bet beantwoorden van tree-structured vragen. Het grootste voordeel
biervan is, dat de codering automatiscb gescbiedt. Dit betekent dat de data sneller, effi-
ci~nter, en mo~elijkerwijs met minder fouten worden verzameld. In CASI en CATI
worden simpele vragen gesteld, respondenten en interviewers kunnen de gegevens
direkt corrigeren, en de code wordt geregistreerd door bet computer programma, terwijl
in PAPI bet opzoeken van een code in de lijst tot fouten kan leiden, en codes en
omscbrijvingen voor anderen onleesbaar kunnen zija.
Buiten de fouten en onduidelijkbeden die respondenten veroorzaken, kunnen in PAP!
fouten wordert geintroduceerd door interviewers en codeurs. Bij bet opbaalbezoek
moest de PAPI-interviewer controleren of alles was ingevuld. Eventuele ontbrckende
gegevens dienden met bulp van de respondent te worden acbterbaald. In deze fase wor-
dcn dus verbeteringen in bet dagboek aangebracbt, maar tegclijkertijd kan dit leiden tot
nieuwe fouten Tenslotte moeten de gegevens worden ingetypt in de computer door
codeurs. Ook in deze fase kunnen fouten optreden.
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In CATI kunnen de interviewers ook fouten maken. Echter, de tank van de interviewer
is in deze procedure anders dan in PAPI; in CATI stelt de interviewer de vragen en
codeert bet antwoord. Dit kan zowel eennegatief als een positief effect op de data beb-
ben. Negatief, omdat respoadenten de neiging bebben, ten overstaan van een intervie-
wer, een beter beeld van bun persoonlijkbeid te geven door alleen sociaal wenselijke
antwoorden te geven. Positief, omdat de interviewer bekend is met bet doel van bet
onderzoek, overzicbt beeft overde vragenlijst, en is getraind in bet invullen van de vra-
genlijst.
Uit bet bovenstaande blijkt duidelijk dat wij verscbillen tussen de drie dataverzame-
Iingssystemen verwacbtten met betrekking tot de precisie, fouten en, mogelijk ook,
sociale wenselijkheid in de antwoorden. Een gevoig biervan zou kunnen zijn dat de
procedures ongelijke resultaten met betrekking tot de tijdbesteding opleveren. Echter,
voordat we naar de tijdbestediagsscbattiagen kijken, besteden we aandacbt aan de
implementatie-karakteristieken en wordt nader ingegaan op de metbodologiscbe aspec-
ten van de vergelijking.

4. IMPLEMENTATIE-KENMERKEN VAN DEVERSCHILLENDE
DATAVERZAMELINGSSYSTEMEN

Aangezien onze interesse vooral uitgaat naar de iavloed van de registratie-kenmerken
op de scbattingen voor de tijdbesteding, is bet wenselijk voor verscbillen in implemen-
tatie-kenmerken, die inherent zija aan de dataverzameling:ssystemen (kenmerken waar-
voor enerzijds bewust is gekozen, en anderzijds geen keuze bestond), te corrigeren.
Onder implementatie-karakteristieken verstaan wij bier:: selektie van buisboudens,
selektie van individuen binnen buisboudens, selektie van dagen, bepalen van bet nantal
dagen waarvoor bet dagboek moet worden ingevuld, vastleggen van bet maximale aan-
tal dagen tussen dagboekdag en invuldag en bepalen van de onderzoeksperiode.
De dataverzamelingssystemen verscbillen met betrekking tot deze implementatie-
karakteristieken. Voor een overzicbt verwijzen wij de lezer naar Kalfs (1993). Deze
verscbillen kunnen een effect bebben op de validiteit van de uitkomsten. Bijvoorbeeld,
een verscbil in de keuze met betrekking tot bet aantal dagen kan een effect bebben op
de boeveelbeid (en mogelijkerwijs bet soort) mensen dat rneewerkt aan bet onderzoek.
Versebillen in de lengte van de recall of beriaaeringsperiode kan de validiteit zodanig
beYnvloeden, dat als de invuldag verder weg ligt van de dagboekdag, men eerder activi-
teiten vergeet op te geven. Verscbil met betrekking tot bet wel of niet van te voren vast-
leggen van de dagboekdag kan ertoe leiden, dat meer buiteasbuisactiviteiten worden
vermeld als de dag niet van te voren wordt vastgesteld, omdat bet buitensbuis zija d6n
van de meest voorkomende reden is om een dagboekdag te verscbuiven.
De effecten van de implementatie zija onderzocht, en, daar waar mogelijk en noodza-
kelijk, gecorrigeerd. Correcties zija uitgevoerd door bepaalde variabelen als controle
variabelen op te nemen in de analyses (zie paragraaf 5) en bepaalde dagboekdagen te
selekteren. In de analyse bebben we alleen die dagboekdagen gebruikt, die binnen 24
uur waren ingevuld en waarvan de dag van te voren was bepaald. Door bet toepassen
van deze correcties, zija de dataverzamelingssystemen zo gelijk mogelijk gemaakt wat
betreft de implementatie-karakteristieken, en is onderzoek naar bet effect van de regis-
tratiemetbode op de uitkomsten beter mogelijk.
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5. METHODOLOGLSCH KADER

Voordat we de resultaten presenteren, willen we kort aandacbt besteden nan twee
metbodologiscbe aspecten: de classificatic van activiteiten en de gcbruikte analyse-
techniek.
Zoals we eerder bebben anagegeven, verscbi!len de daghoeken met betrckking tot bet
anatal activiteiten dat wordt onderscbeidcn: in bet paper-and-pencil dagbock worden
106 activiteiten vermeld, in bet elektronisch dagboek 368. Om een vergelijking op een
gelijk classificatienivo mogelijk te maken, is de overeenkomst tussen de twee activitei-
tenlijstcn benordeeld door vier verscbillende onderzoekers. Deze beoordeling beeft, na
overleg, geleid tot de samenstelling van eca lijst met 75 clusters van activiteiten. Voor
de presentatie zija deze clusters verder gereduceerd tot eca nantal van 29.
Ten einde in staat te zija de registratie-effecten te evalueren, na correctie voor diverse
implemeatatie-kenmerken, is, op deze]fde wijze als door Juster (1985) is bescbreven,
eca multivariate analyse uitgevoerd op de tijdbesteding. Hierbij is gebruik gemaakt van
Multiple Classification Analysis (MCA). Dc analyse is afzonderlijk uitgevocrd voor de
29 clusters van activiteiten en is gebaseerd op de totale tij<dbesteding: de tijd besteed
aan activiteiten in minuten per dag, voor alle respondenten. Als controle of correctie
variabelen zija variabelca opgenomen die nauw gerelateerd zija aan de tijdbesteding en
waarvan de frequentieverdeling in de drie steekproeven verscbillen vertoonde: dag van
de week, belangrijkste dagelijkse bezigbeid (inclusief anatal urea betnald werk), leef-
tijd, sexe, burgerlijke staat, aanwezigbeid van kinderen en urbanisatic. Dc resultaten
van deze analyses worden in de volgende paragraafgepresenteerd en besproken.

6. RESULTATEN

6.1 MCA analyses -

De resultaten van de MCA analyses zija weergegeven in label 1. In de cerste kolom
staat bet totale gemiddelde voor de drie dataverzamelingssystemen. In de tweede tot en
met de vierde kolom is, per dataverzamelingssysteem, de afwijking van bet gemiddelde
weergegeven, waarbij de invloed van de controle variabelen (dag van de week, belang-
rijkste dagelijkse bezigheid inclusief aantal urea betaald werk, leeftijd, sexe, burgerlij-
ke staat, aanwezigbeid van kinderen en urbanisatie) ‘constant’ is gebouden. Wanneer
bij PAP! -3Q stant voor ‘verplaatsen, reizen’, dan betekent dit dat de scbatting voor de
tijd bcsteed nan ‘verplaatsen, reizen’ in PAPI 78+(-30)=48 minuten bedraagt. Voor
CASI en CATI zija deze schattiagen respectievelijk 78+17=95 minuten en 78+(-2)=76
minuten. De verscbillen tussen de dataverzamelingssystemen vari~ren dus van 19 tot
47 minuten. Deze absolute verscbillen zijn aanzienlijk te noemen.

Vergelijkbaar grote absolute verscbillen tussen de dataverzamelingssystemen worden
gevonden voor ‘televisie kijken, radio luisterca’ en ‘visite, feestje c.d.’. Voor de andere
activiteitengeldt dat de gevonden versebillen in absolute zin klein zijn, maar in relatief
opzicbt zeker niet onbclangrijk. Kijken we bijvoorbee]d naar ‘vaste werkpauzes’, dan is
de scbatting in PAP! (5+5=) 10 minuten, terwiji deze in CASI (5-1=) 4 minuten en in
CAT! (5-3=) 2 minuten is. Dit verscbil is dan ook significant op bet .01 aivo.
Uit tabel I blijkt verder dat voor bijna alle activiteiten significant afwijkende resultaten
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Tabel 1. Multiple ClassificationAnalysis: totaal gemiddelde, afrilking ten opzichte van totaal
gemiddelde, en registratie-effect voor de totale tijdbesteding (de ti]d besteed aan activiteiten in
minutenperdag, voor alle respondenten).

reg.
gemiddelde afwijking van bet gemiddelde effect

Activiteit PAP! CASI CAT! (beta)

4
78

5
11
23
7
73
118
13
67
37
18
41
14
3

16
30
513
33
23
11

40
14
6

42
18

122
35
3

10 -3 -4
-30 - 17 -2

5 -l -3
8 -5 1
8 -l -4
7 -2 -3
-8 -4 11
-7 16 -18
5 -5 3
7 -14 15
4 0 -3
-9 3 3
-8 -l 8
5 0 -3
2 -1 -1
5 -t -2
4 1 -4
-l 7 -9
-2 -2 4
3 1 -4
5 -l -2

-1 -3
3 -2
3 -l
4 -2
3 -2
-l -3
-2 -l
0 0

dagbock bijhouden
verplaatsen, reizen
vaste werkpauzes

(koffie, thee, lunch)
dagelijkse boodschappen
afwassen, tafel dekken e.d.
overige kinderverzorging
eten thuis
televisie kijken, radio luisteren
overige boodschappen en diensten
visite, feestje e.d.
persoonlijke verzorging
eten buitenshuis, bezoek cafe e.d.
niets doen, ontspannen
verzorgen van huisdieren, planten
administratie, correspondentie
praten, telefoneren
eten klaarmaken
slapen, rusten
schoonmaken in en rond het buis
de was doen
verenigingen, vrijwilligerswerk
actieve en creatieve
vrijetijdbcsteding

kinderverzorging
uitgaan, uitstapje maken
lezen
kiussen, karweitjes
betaalde arbeid
onderwijs, cursussen
religie

Registratie-effecten zijn gecorrigeerd voor dag van de week, belangrijkste dagelijkse bezigheid
(inclusief aantal uren betaald werk), leeftijd, sexe, burgerlijke state, aanwezigheid van kinderen
en urbanisatie.

* significant op .05 nivo, ** significant op .01 nivo; PAP! n: 939, CASI n: 1775, CATI n: 1215

.21 **

.1 4**

.1 l*~

.1 t*~

07**

.05*

.04

.04

.03
.02
.01
.01

5
0
—l
0

5
2
0
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met betrekking tot de totale tijdbesteding worden gevonden in de drie dataverzame-
lingssystemen. De beta-parameter varieert van .04 tot .39. Alleen voor ‘uitgaan, uit-
stapje maken’, ‘lezen’, ‘kiussen, karweitjes’, ‘betaalde arbeid’, ‘onderwijs, cursussen’
en ‘religie’ zijn de verscbillen tussen de systemen niet significant.
De boogste waarde van de beta-parameter wordt gevonden voor ‘dagboek bijbouden’.
Dit is bet gevolg van een implementatie-kenmerk. In bet PAP! dagboek kregen respon-
denten de opdracbt bet dagboek in te vullen voor twee opeenvolgende dagen. Deze
ricbtlijn beeft als consequentie dat bet bijbouden van bet dagboek een activiteit in bet
dagboek zelf is. In CASI en CAT! was juist gekozen om 6~ndag tussen de dagboekda-
gen vrij te laten, zodat een scbattiag van de normale tijdbesteding kon worden verkre-
gen.
Na bet ‘dagboek bijbouden’ worden de boogste beta-parameters gevonden voor ‘ver-
plaatsen, reizen’, ‘vaste werkpauzes’, ‘dagelijkse boodscbappen’, ‘afwassen, tafel dek-
ken e.d.’, ‘overige kinderverzorging’, ‘eten thuis’ ‘televisie kijken, radio luisteren’,
‘overige boodscbappen en diensten’ en ‘visite, feestje e.d.’. Ten aanzien van deze acti-
viteiten is verder onderzoek gedaan om te bepalen welke registratie-kenmerken moge-
lijk verantwoordelijk zija voor de gevonden verscbillen, en welk dataverzamelingssys-
teem bet meest valide resultaat oplevert. De validiteit is bierbij vastgesteld op eca
indirecte wijze, omdat we normanl gesproken niet weten boe de ‘ware tijdbesteding’
eruit ziet. De indirecte criteria die wij hebben gebruikt, zija (1) de precisie waarmee de
activiteiten zijn geregistreerd, en dus de tijd is verantwoord, en (2) de mate waarin fou-
ten inde registratie optreden.
De precisiels daarbij gemeten aan de band van de volgende dagboek-kenmerken: (I)
bet aantal primaire activiteiten (totaal aantal opgegeven activiteiten; als men op eca
dag, bijvoorbeeid twee keer een maaltijd beeft bereid telt dit voor twee activiteiten),
(2) de variatie in primaire activiteiten (aantal verscbi]lende activiteiten; als men op eea
dag twee keer eenzelfde activiteit beeft verricbt, telt dit maar voor ~da activiteit), (3) de
duur van de activiteiten, (4) bet aantal activiteiten dat start op bet bele en/of halve uur,
en (5) bet anatal secundaire activiteiten. De acbterliggende gedacbte bij deze criteria is,
dat meer informatie beter, of meer valide is; hoe gedetailleerder de rapportage van
activiteit en tijd,hoe preciezer bet dagboek.
Naast de precisie, zija de dataverzamelingssystemen vergeleken op basis van de fouten
die respectievelijk door de respondent, de interviewer en de codeur zija gemaakt. In
PAPI is een steekproef getrokken uit de dagboeken die zija ingevuld in oktober en
november van 1988 (in totaal zija 322 dagen geselekteerd), en deze dagboeken zija
onderzocbt op codeerfouten. Aangeziendemeeste respondenten zowel een code als een
omscbrijvingvan de activiteit in bet dagboek badden gegeven (92% van de totale tijd),
kon bet codeerproces nader worden onderzocbt. Indien de code niet overeen kwam met
de omscbrijving van de activiteit, zija wij ervan uitgegaaiYdat de laatste correct was,
omdat bet makkelijker is een omscbrijving te geven dan cen code. In CASI en CAT!
was bet onderzoek naar fouten beperkter; een omscbrijving van de activiteit en/of fout
in de tijdregistratie werd alleen verkregen als respectievelijk, de respondent, en de
interviewer bad aangegeven dat bij/zij een fout bad gemaakt. Dus niet alle activiteiten
en tijd konden worden onderzocbt, alleen de activiteiten en tijd die volgens de respon-
dent en de interviewer onjuist waren opgegeven.
Met betrekking tot elk van bovengenoemde activiteiten is nagegaan of de verscbillen
konden worden verklaard door de precisie en/of fouten. Daarbij is rekening gebouden
met bet feitdat de systemen verscbillen in de registratie vah secundaireactiviteiten, en
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dat verscbil in de tijd be~eed nan de ene activiteit kan leiden tot een verscbil in tijd
besteed ann een andere aciviteit. De resultaten van dit nadere onderzoek worden hier-
onder besproken.

6.2 Verklaringen voor versc~illen tussen de dataverzamelingssystemen in de njdbeste-
ding voor specifieke activiteit?n

Uit nader onderzoek blijkt dat geen van de dataverzamelingssystemen in alle gevallen
bet meest valide is. Voor bijan elk bovengenoemd cluster van activiteiten is er een sys-
teem waarmee meer valide resultaten worden verkregen dan met de andere systemen.
Voor activiteiten met een routinekarakter, zoals ‘vaste werkpauzes’ en ‘afwnssen, tafel
dekken e.d.’, worden meer valide schattingen verkregen met PAP!. Voor activiteiten
die moeilijk zijn te classificeren, zoals ‘verplnatsen, reizen’ (met name ten behoeve van
boodscbappen of diensten) en ‘visite, feest e.d.’, worden meer valide schattingen ver-
kregen met CAT!. Bij CASI is de schatting voor de categorie ‘televisie kijken, radio
luisteren’ bet meest valide.
PAP! levert meer valide schattingen op voor routine-activiteiten omdat de registratie
van deze activiteiten afbnngt van de precisie waarmee cle respondenten bun tijdbeste-
ding opgeven. De precisie is boger als de berinneringsperiode kort is, als de respondent
de tijd heeft om over zijnlbaar tijdbesteding zorgvuldig an te denken, of als de respon-
dent deze activiteiten tegenkomt in een lijst. Al deze voorwnarden gelden voor PAP!.
De reden wanrom met CAT! meer valide schattingen worden verkregen voor moeilijk
classificeerbare activiteiten is dat een interviewer door training en ervaring beter dan
een respondent in staat is dergelijke activiteiten te coderen. Het b!ijkt dat de invoering
van een consistency-cbeck voor ‘verplaatsen, reizen’, zoals wij die bebben ingebouwd
in CASI, niet voldoende steun biedt bij bet invullen van bet daghoek. Uit de resultaten
bleek dat de check tot een omgekeerde fout leidde: de respondent vergat nu niet de ver-
plaatsing of reis op te geven zoals werd gevonden in PAP!, mnar vergat de activiteit te
registreren die tussen twee verplaatsingen in werd verricbt.
De bogere validiteit van de schatting voor tijd besteed nan ‘televisie kijken, radio lui-
steren’ bij CASI is te verkiaren uit bet feit dat de respondent deze activiteit bij dit sys-
teem ook op kon geven als bij/zij tegelijkertijd iets anders bad gednan, in tegenstelling
tot bij PAP!. Bij CAT! was de ricbtlijn betzelfde nls bij CASI, maar bij dit systeem
werd de tendens gevonden dat boger opgeleiden op een socinal wenselijke manier ant-
woorden. Deze effecten willen we bieronder nader illustreren.
Uit tabel 1 blijkt dat de scbatting voor de tijd besteed ann ‘televisie kijken, radio luiste-
ren’ in PAP! Ill minuten, in CAS! 134 minuten en in CAT! 100 minuten is. Vergelij-
ken we dit resultant met eea scbatting uit een ‘objectieve’ bron: de knoppen-meter die
wordt gebruikt in bet NOS Kijk en Luisteronderzoek (KLO), dan zien we dat de schat-
ting in CASI daarmee bet meest overeenkomt. De schatting van de knoppenmeter
bedrangt 130 minuten voor de specifieke periode wanrover we bier spreken (NOS
1989) en geeft cen scbatting van de tijd die wordt besteed ann alleen televisie kijken.
De tijd besteed ann het luisteren anar de radio wordt in CASI en CATI gescbat op
respectievelijk 4 en 2 minuten (in PAPI kunnen deze activiteiten niet worden onder-
scheiden). Vergelijken we dus alleen de tijd die wordt besteed ann televisie kijken, dan
blijkt de scbatting in CASI exnct overeen te komen met de scbatting van de knoppen-
meter.
De verscbillen tussen PAP! en de andere twee systemen zija te verklaren uit de ricbtlij-
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nen voor bet invullen van bet dagboek. In PAP! werd de respondent gevraagd ‘televisie
kijken, radio luisteren’ alleen dan op te geven als bij/zij tegelijkertijd niets anders bad
gedaan. Sebatten we de tijd besteed aan ‘televisie kijken, radio luisteren’ zonder dat de
respondent tegelijkertijd een andere activiteit beeft verricbt, dan levert dat voor CAS!
een scbatting op van 97 minuten en vOOr CAT! 65 minuteii Het verscbil in de tijdbe-
steding tussen PAP! en CAST (11 l-97=l4 minuten) is in die situatie niet significant,
maar de verscbillen tussen PAP! en CAT! (111-65=46 minuten), en tussen CASI en
CAT! (97-65=32 minuten) wel.
De vraag blijft dan welk registratie-kenmerk de verscbillen tussen enerzijds CAT! en
aaderzijds CAST kunnen verkiaren. Nadat wij alle mogelijke verkiaringen badden
onderzocbt, restte ons nog maar ~n mogelijkbeid die van sociaal wenselijkbeid. Aaa-
gezien in bet elektroniscb dagboek naar elk afzonderlijk programma wordt gevraagd,
leek bet ons plausibel dat ten overstaan van cen interviewer, met name boger opgelei-
den niet toe wilden geven dat zij veel programma’s badden gezien, c.q. veel tijd baddcn
besteed aanbet kijken naar de televisie.
Deze tendens werd ook gevonden. Hoger opgeleiden in CAST melden ruim twee keer
zoveel tijd te besteden aan ‘televisie kijken, radio luisteren’ dan boger opgeleiden in
CAT! (respectievelijk 73 en 34 minuten). Voor de middelbaar opgeleiden was bet ver-
schil tussen CAST en CAT! een factor 1.5 (CAST: 103, CAT! 69 minuten) en voor de
lager opgeleiden een factor 1.2 (CAST: 98, CAT!: 79 minuten). Hiermee is aannemelijk
gemaakt dat, ten gevolge van sociale wenselijkbeid, CAT! een minder valide scbatting
vande tijd besteed aan ‘televisie kijken, radio luisteren’ oplevert dan CAST.
Tot zoverde bespreking van de resultaten. We eindigen deze bijdrage met een samen-
vatting en enkele algemene opmerkingea.

7. DISCUSSIE

Ta deze bijdrage bebben we bet effect vande registratie-karakteristieken van drie data-
verzamelingssy~stemen (PAP!, CAST en CAT!) onderzocbt op de totale tijd besteed aan
specifieke activiteiten. Onder registratie-kenmerken verstaan wij de combinatie van
kenmerken die betrekking bebben op bet design van bet dagboek en de dataverzame-
lingsmetbode. Met totale tijd bedoelen we de tijd besteed aan activiteiten in minuten
per dag voor alle respondenten. Tn bet tbeoretiscb gedeelte bebben we uitgebreid aan-
dacbt besteed aan bet design van de dagboeken en de registratie- en implementatie-
karakteristieken, enerzijds om eenjuist beeld van de vergelijking te geven, anderzijds
om de consequentie van bet werken met de computer ten opzicbte van bet werken met
paper-and-pencil duidelijk te maken.
Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat grote verscbillen tussen de dataver-
zamelingssysteinen zija gevonden met betrekking tot de tijdbesteding. De grootste
absolute verscbillen treden op bij de categorie~n ‘verplaatsen, reizen’, ‘televisie kijken,
radio luisteren’ en ‘visite, feest e.d.’. Uit nader onderzoek blijkt dat geen van de data-
verzamelingssystemen in alle gevallen bet meest valide is: voor bijna elke activiteit is
er een systeem waarmee meer valide resultaten worden verkregen dan met de andere
systemen. Voor activiteiten met een routinekarakter worden meer valide schattingen
verkregen met PAP!. Voor activiteiten die moeilijk zija te classificeren worden meer
valide schattingen verkregen met CAT!. Bij CAST is de scbatting voor de categoric
‘televisie kijken, radio luisteren’ bet incest valide. Oorzaken voor de verscbillen zija
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gevonden in de precisie, fouten en sociale wenselijkbeid in de antwoorden.
Kijken we in bet algemeen naar de criteria waarop de drie dataverzamelingssystemen
zijn vergeleken (validiteit; precisie en fouten, betrouwbaarbeid, respons en kosten in
termen van tijd), dan blijkt wederom dat geen van de syslemen als de beste kan worden
aangeduid (Kalfs 1993). In PAP! zijn de gegevens bet incest precies (precisie is bet
boogst in PAP! en bet laagst in CAT!) en bet betrouwbaarst. In CAT! worden de mm-
ste fouten gemaakt (CAT!: 1.5%, CAST: 4.3% en PAP!: 6.8% van de totale tijd) en is
de respons het boogst (CAT!: 52%, PAP!: 45% en CAST: 38%). In CASI is de minste
tijd gemocid met bet uitvoeren van bet onderzoek (CAST: 120 uur, CAT!: 1240 uur en
PAP!: 1460 uur).
Belangrijkste voordelen van bet elektroniscb dagboek boven cen paper-and-pencil pro-
cedure zija (I) de automatiscbe procedure voor bet coderen van bet aatwoord, (2) de
flexibiliteit in de vragenlijst: er kunnen meer activiteiten worden onderscbeiden dan bij
een paper-and-pencil dagboek en bij iedere activiteit kan elke gewenste vervolgvraag
worden gesteld en (3) de correctie-mogelijkbeden tijdens bet invullen. Met name bet
laatste voordeel wordt inbet buidige elektroniscb dagboelc onvoldoende beaut.
Naar oaze mening kan bet elektroniscb dagboek dan ook in cen aantal opzicbten wor-
den verbeterd. In de eerste plaats zouden er overzicbtsscbermen van de antwoorden
moeten komen die de respondent, op elk geweast moment tijdens bet invullen, kan
oproepen. Met betrekking tot (specifieke) routine-activiteiten en activiteiten die fouten
veroorzaken, kunnen extra cbecks in bet elektroniscb dagboek worden ingebouwd,
waarmee de kwaliteit van de verkregen gegevens kan worden verboogd. Dc resultaten
die uit bet vergelijkende onderzoek zija gekomen, kunnen bierbij als leidraad dienen.
Gegeven bet verscbil in tijd die gemoeid is met bet uitvoeren van bet onderzoek en de
extra mogelijkbeden die bet elektronisch dagboek biedt boven paper-and-pencil proce-
dures, denken wij dat-bet maken van dergelijke verbeteringen zekerde moeite waard is.
Het is niet makkelijk op basis van bovengcnoemde resultaten consequenties te trekkcn
naar ander tijdbestedingsonderzoek, zoals bijvoorbeeld bet tijdbestedingsonderzoek dat
elke vijf jaar wordt verricbt in opdracbt van bet Sociaal en Cultured Planbureau. Dit
beeft te maken met bet feit dat bet in dit onderzoek gebanteerde design van bet paper-
and-pencil dagboek, inclusief de registratie- en implementatie-kenmerken beboorlijk
afwijken van bet paper-and-pencil onderzoek waarover wij bier rapporteren. Opvallend
is we! dat de CAST procedure eenzelfde resultaat opleveri voor de tijd besteed aan tele-
visie kijken als de knoppeameter, wat cen direkte meetmetbode is. Dit is interessant
omdat op basis van dagboeken meer informatie over kijkgedrag wordt verkregen dan
met de knoppenmeter: we weten niet alleen naar welke programma’s mensen bebben
gekeken en boc ze die programma’ s waarderen, maar ook bebben we informatie over
tegelijkertijd-activiteiten en activiteiten die ervoor en emaworden verricbt. Dit is infor-
matie die media-onderzoekers goed kunnen gebruiken.
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15. Adoptie van innovaties
uitbreiding en empirisehe toetsing van het d~ffusiemodel*

R.T. FRAMBACH**

SAMENVATTING

Onderzoek naar de acceptatie (adoptie) en verspreiding (diffusie) van innovaties heeft zich bij de
verkiaring van deze processen voomamelijk gericht op factox-en gerelateerd aan de (potenti~1e)
afnemer van het nieuwe produkt. Uit onderzoek op het gebied van innovatiemanagement en
industri~1e marketing blijkt echter dat de aanbieder van een innovatie een belangrijke invloed op
het verloop van bet diffusieproces kan uitoefenen. Op basis hiervan formuleert deze bijdrage een
getntegreerd model inzake de diffusie van innovaties op industri~le markten. Dit model wordt
vervolgens empirisch getoetst door bestudering van de adoptie van electronic banking in de
Nederlandse zakelijke markt. De centrale gedacbte dat variabelen inzake de aanbodzijde van de
markt, met name in de vorm van bet marketingbeleid van de aanbieder, een belangrijke invloed
uit kunnen aefenen op bet diffusieproces en derhalve in bet model moeten worden opgenomen,
wordt bevestigd.

1. INLEIDING

De ontwikkeling en marketing van nieuwe produkten is met name in competitieve
markten een zeer be]angrijke activiteit. Het draagt bij aan de vorming van het onder-
scheidend vermogen van een ondememing, betgeen tot een concurrentievoordeel in de
markt kan leiden (vgl. Day en Wensley, 1988). In dit opzicht is inzicht in factoren die
bet marktsucces van een innovatie bepalen van groot belang. De theorie gericht op bet
verkiaren van de mate van accepatie van innovaties in de markt staat bekend als diffu-
sietheorie (zie Rogers, 1983; Nooteboom, 1990). Door variabelen te identificeren die
ten grondslag liggen aan individuele adoptiebeslissinge:n kan nader inzicbt in bet ver-
spreidingsproces van innovaties worden verkregen. Derhalve neemt diffusie onderzoek
in een groot aantal wetenschappelijke disciplines een zeer prominente plaats in
(Rogers, 1992).
Rogers (1992) onderscheidt drie stadia in de geschiedenis van het diffusie onderzoek.
Het eerste stadium is de pre-paradigma fase, die in 1943 begon met een studie van

* Dit artikel is gebaseerd op bet proefscbrift De adoprie en difjbsie van innovaties in de industrikie markt;
een empirisch anderzoek naar de verspreiding van electronic banking in Nederland (1993; Uitgeverij
Lemma B.V., Utrecht).

~De auteur bedankt B. Nooteboom, H. Barkema en M. Wedel voor bun bijdragen aan dit onderzoek en
B. Wierenga en B. Hillebrand voor bun commentaar op een eerdere versie vanhetartikel.
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Ryan en Gross naar de diffusie van een graansoort in de Vercnigde Staten. Gedurende
dit stadium werd diffusie onderzoek voomamelijk in de rurale sociologie uitgevoerd. In
het tweede stadium, dat in het begin van de zestiger jaren begon, ontstond een diffusie-
paradigma.’ Diffusie onderzoek verspreidde zich naar een groot aantal disciplines in de
sociale wetenscbap. Het derde en huidige stadium van diffusie onderzoek trad in de
zeventiger jarenin. Deze periode kan gekarakteriseerd worden als de fase van kritiek
en uitbreidingen op het diffusieparadigma.
In dc literatuur zijn verschillende punten van kritiek op diffusie onderzoek naar voren
gebracbt (zie ook Clark en Staunton, 1989; Rogers, 1992). Ten eerste kan er op worden
gewezen dat hinnen diffusie onderzoek sprake was van een zogenaamde pro-innova-
tion bias. Dit verwijst naar de veronderstelling dat adoptie van een innovatie altijd de
beste beslissing is. Indien echter blijkt dat cen groot aantal potcnti~le adopters van een
innovatie besluiten niet over te gaan tot adoptie ervan, boeft dit niet noodzakelijkerwijs
toegeschreven te worden aan deze individuen zelf. Het is goed denkbaar dat de aanbie-
der faalt door niet een innovatie op de markt te brengen die beter aansluit bij de wensen
en behoeften in de afnemersmarkt (Rogers, 1992). DiV hangt samen met bet tweede
punt van kritiek op diffusie theorie, dat betrekking heeft op bet feit dat in diffusie
onderzoek individuen alleen verantwoordelijk gehouden worden voor hun actiesen niet
bet systeem waarvan zij deel uitmaken (aangeduid als individual blame). Dit betekent
dat de beslissih~om al dan niet tot adoptie van een innovatie over te gaan alleen toege-
sebreven wordt aan de potenti~le adopter en niet aan de leverancier van de innovatie.
Het feit dat men ecliter niet tot adoptie besluit zou mogelijk tocgescbreven kunnen wor-
den aan de aanbiedende partij in de zin dat deze onvoldoende aandacht gesebonken
heeft aan de ontwikkeling van een produkt dat aansluit bij de afnemersbehoeften of een
marketingbeleid gevoerd heeft waarbij duidelijke vraagtekcns te plaatsen zijn. De voor-
genoemde kritiekpunten hebben dan ook betrekking op de constatering dat in het diffu-
siemodel de invloed van de aanbieder van een innovatie op de adoptie en diffusie ervan
in de markt niet expliciet beschouwd wordt (in geaggregeerde matbematische diffusie-
modellen daarentegen, wordt met dergelijke variabelen wel reeds langer rekening
gehouden; zie bijvoorbeeld Mabajan, Muller en Bass, 1990)._Dit terwiji onderzoek naar
variabelen die succesvolle innovaties van mislukte innovaties onderscheiden (zie bijv.
Cooper, 1983; Lilien en Yoon, 1989; Zirger en Maidique, 1990) bet belang van facto-
ren met betrekking tot de aanbodzijde ondersteunt. Bovendien heeft diffusie onderzoek
binnen de marketing zich voomamelijk gericht op consumenten als adopters van info-
vaties (Day en 1-lerbig, 1990). Gezien het economisch belang van de industri~1e markt
en het feit dat de factoren die aan de adoptie van innovaties door organisaties ten
grondslag liggen verschillen van die met betrekking tot consumenten, is bet van belang
om specifieke aandacht aan de business-to-business markt te schenken. In bet afgelo-
pen decennium beeft dit geleid tot een verboogde aandacht voor de verspreiding van
innovaties onder organisaties (zie bijv. Robertson en Gatignon, 1986). Tenslotte kan
worden opgemerkt dat in de meeste diffusi~ onderzoeken tastbare produkten als object
van studie wordt beschouwd. Minder aandacht is besteed aan de adoptie van diensten-
innovaties, terxvijl bet belang van de dienstensector in onze economic nog steeds toe-
neemt.

Naar aanleiding van het voorgaande is bet doel van deze studie om aan een aantal pun-
ten van kritiek op diffusie onderzoek tegemoet te komen door formulering en empiri-
sche toetsing van een aangepast model van diffusie van innovaties op de industri~1e
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markt. Middels bet incorporeren van onderzoeksresultaten uit bet gebied van innovatie-
management en industri~1e marketing in de diffusie theorie kan een aangepast, geYnte-
greerd model van innovatie diffusie worden afgeleid (zie Frambach, I 993a en I 993b).
Dit model en de bieruit volgende hypothesen zullen in het volgend gedeelte worden
besproken. Daarna zal ingegaan worden op de empirische toetsing van bet model dat
aan de band van de bestudering van de verspreiding van een diensteninnovatie in
Nederland zal plaatsvinden.

2. TIJEORETISCH KADEREN HYPOTHESEN

In diffusie onderzoek zijn verschillende variabelen geYdentificeerd die van invloed zijn
op bet adoptie- en diffusieproces van innovaties in industrible markten. Zoals reeds
werd aangegeven bebben deze variabelen voornamelijk betrekking op de afnemerzijde.
Op basis van onderzoeksbevindingen in gebieden als innovatiemanagement en indus-
triele marketing blijken ook andere variabelen dan deze van invloed te kunnen zijn op
de diffusie van mnnovaties (vgl. Erown, 1981; Robertson en Gatignon, 1986). Deze heb-
ben betrekking op de aanbieder van een innovatie. In figuur 1 staan de variabelen weer-
gegeven die gehypothetiseerd worden van invloed te zijn op de adoptiekans van een
innovatie door een besluitvormingseenheid. In deze paragraaf zullen de hierin opgeno-
men variabelen apart worden besproken, uitmondend in te toetsen hypothesen.

aanbodzijde afnemerszijde

huidig daffusieparadigma
(Rogers, 1983; Robertson & Gatignon, 1986)

aangepast diffissiemodel

Figuur1. Onderzoeksmodel.
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2.1 Innovatieontv~’ikkeling

Rogers (1983, p. 134) wees er reeds op dat de door een aanbieder van een innovatie
ondemomen activiteiten die voorafgaan aan bet diffusieproces van een innovatie van
invloed kunnen zijn op de acceptatie ervan in de markt. In dit opzicht moet in eerste
instantie gedacht worden aan de innovatieontwikkelingsactiviteiten van de aanbieder.
De invloed van deze variabele op de adoptiebeslissing van een potentii~1e afnemerdoet
zich gelden middels de implicaties van de wijze waarop de aanbieder van de innovatie
bet innovatieontwikkelingsproces heeft opgezet en uitgevoerd. De rol van de variabele
innovatieontwikkeling bij de beslissing om al dan niet de innovatie te adopteren krijgt
namelijk expliciet vorm in die aspecten van bet proces van innovatieoiitwikkeling die
door potenti~1e afnemers ervaren en beoordeeld kunnen worden. In dit kader zijn in de
literatuur van innovatiemanagement versehillende determinanten van innovatief succes
geYdentificeerd (zie bijv. Cooper, 1983; Lilien en Yoon, 1989; Zirger en Maidique,
1990). Ten eerste dient de mate waarin de innovatie aansluit bij de wensen en behoef-
ten van de docigroep genoemd te worden. Het succes van een innovatie in de markt
blijkt namelijk in belangrijke mate hierdoor bepaald te worden. Een methode om bier-
aan beter invulling te kunnen geven betreft de mogelijkbeid om gedurende bet ontwik-
kelingsproces van de innovatie samen te- werken met representatieve potenti~le afne-
mers van het produkt (zie Urban en von Hippel, 1988). Ten tweede kan de mate waarin
de aanbieder expertise in huis heeft om de innovatie op succesvolle wijze op de markt
te brengen positief van invloed zijn op de adoptiekans ervan in de markt (vgl. Zirger en
Maidique, 1990, p. 879). Gebaseerd op de noodzaak om voldoende steun in een organi-
satie voor een innovatieproject te genereren, kan ten derde worden gehypotbetiseerd dat
de mate waarin bet innovatieproject overeenstemt met de overige activiteiten van de
aanbieder en ingebed is in zijn strategisch beleid positief van invloed is op bet markt-
succes van de innovatie (cf. Brown en Karagozoglu, 1989).

hypothese 1:
De adoptiekans van een innovatie door eenpotenti~1e afnemer is groter naarmate
(a) de innovatie die de aanbieder ontwikkeld heeft beter aansluit bij de wensen en
behoeften van de potenti~1e afnemer,
(b) de aanbieder meerexpertise bezit op bet gebied van de innovatie, en
(c) de innovatie die de aanbieder ontwikkeld heeft beter past binnen bet geheel
van zijn activiteiten.

2.2 Marketingstrategie

Eerder diffusieonderzoek heeft weinig expliciete aandacht besteed aan de rol van de
marketingstrategie van de aanbieder van een innovatie op bet diffusieproces. Dit terwiji
marketingactiviteiten direct van invloed kunnen zijn op de mate van adoptie en diffusie
van een innovatie in de markt (zie bijv. Sultan, Farley en Lehmann, 1990). Easingwood
en Beard (1989) bebben op basis van de literatuuren veldonderzoek verscbillende mar-
ketingstrategie~n geidentificeerd die gericht zijn op versnelling van bet adoptie- en dif-
fusieproces van innovaties in industti~le markten. Implementatie van de strategieen kan
gebypotbetiseerd worden positief van invloed te zijn op de adoptiekans van de op de
markt gebrachte innovatie. Ten eerste onderscheiden Easingwood en Beard een strate-
gic gericht op positionering van de innovatie in de markt. Door ‘innovators’ of ‘heavy
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users’ van de produktcategorie en/of technologie te benaderen kan worden getracht de
penetratiegraad van de innovatie in de markt te vergroten. Dit kan mogelijk ook wor-
den bereikt door een strategie te voeren gericht op bet reduceren van bet adoptierisico
voor de potenti~1e afnemer. Hierbij kan worden gedacbt aan bet aanbieden van een lage
introductieprijs of bet op proef geven van de innovatie. Ten derde kan een aanbieder
van een innovatie trachten bet diffusieproces te versneilen door ondersteuning in de
markt te winnen middels de steun van opinieleiders, bet vestigen van een winnersimago
en/of bet wijzen van potenti~1e afnemers op degenen die reeds tot adoptie zijn overge-
gaan. Tenslotte kan worden gebypotbetiseerd dat de mate waarin informatie over de
innovatie aan potenti~le adopters ter bescbikking is gesteld de adoptiekans vergroot
(Webster, 1969).

hypothese2:
De adoptiekans van een innovatie door een potenti~1e afnemer is groter indien de
aanbieder bij bet op de markt brengen van de innovatie een marketingstrategie
gevolgd beeftdie gericbt is op
(a) bet positioneren van bet produkt in de markt,
(b) bet reduceren van bet adoptierisico,
(c) bet winnen van ondersteuning in de markt,
(d) bet verscbaffen van informatie.

2.3 Gepercipieerde innovatiekarakteristieken

Verscbillende karakteristieken van een innovatie, zoals gepercipieerd door potenti~1e
afnemers, blijken in onderzoek significant van invloed te zijn op de adoptiebeslissing
(Tomatzky en Klein,. 1982; Rogers, 1983). Herhaaldelijk blijkt bet gepercipieerde rela-
tieve voordeel van een innovatie, gedefinieerd als de mate waarin een innovatie als
beter gepercipieerd wordt dan betgeen bet vervangt (Rogers, 1983, p. 218), als ~n van
de beste voorspellers van adoptie van een mnnovatie te worden gevonden. Met name in
industri~le markten zullen organisaties middels de adoptie van innovaties tracbten een
verboogde efficiency en/of effectiviteit van bun activiteiten te bereiken (Chisnall,
1989). Andere variabelen die geacbt worden positief samen te hangen met de adoptie-
beslissing betreffen de mate van gepercipieerde compatibiliteit van de innovatie
(betrekking bebbend op de mate waarmn een innovatie aansluit bij bestaande waarden,
eerdere ervaringen en aanwezige beboeften), de gepercipieerde probeerbaarbeid ervan
en de mate waarin de innovatie zichtbaar is (danwel de mate waarin de gevolgen ervan
zicbtbaar zijn). Voorts lijkt er een negatieve relatie te bestaan tussen de kans dat een
potenti~le afnemer van een innovatie overgaat tot adoptie ervan en de mate van geper-
cipieerde complexiteit van de innovatie. Tenslotte kan worden gebypothetiseerd dat
ook de mate waarin de innovatie omringd is door onzekerbeid negatief van invloed is
op de adoptiekans (Nooteboom, 1989).

hypothese3:
De adoptiekans van een innovatie door een potenti~1e afnemer is groter naarmate
(a) bet gepercipieerd relatief voordeel van de innovatie groter is,
(b) de gepercipieerde compatibiliteit van de innovatie groter is,
(c) de gepercipieerde complexiteit van de innovatie lager is,
(d) de gepercipieerde probeerbaarbeid van de innovatie groter is,
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(e) de gepercipieerde zicbtbaarbeid van de innovatie groter is, en

(f) de gepercipicerde onzekerbeid omtrent de innovatie lager is.

2.4 Afnemerkarakteristieken

In veel studies naar de invloed van karakteristieken van potenti~le afnemers van inno-
vaties op bun adoptiebeslissing is er een significant positief verband gevonden tussen
de omvang van de potenti~le afnemer en de kans op adoptie van een mnnovatie (Kenne-
dy, 1983). Minder eenduidig zijn de resultaten ten aanzien van de invloed van verscbil-
lende kenmerken van de organisatiestructuur van een potenti~le afnemer op bet innova-
tieadoptiegedrag. De meest eenduidige invloed op de adoptie van innovaties lijkt in dit
kader uit te gaan van de mate van centralisatie van een organisatie (Zaltman, Duncan
en Holbek, 1973). Naarmate de medewerkers van een organisatie mii~der beslissings-
vrijbeid bebben en de organisatie dus meer gecentraliseerd is, is de kans kleiner dat
innovaties overwogen worden. Het interne communicatieproces betreffende de moge-
lijke adoptie van een innovatie kan dan immers minder gemakkelijk plaatsvinden. Een
en ander is ecbter afbankelijk van de aard van de innovatie. Dc adoptiekans van een
innovatie zal voorts afbankelijk zijn van de mate waarmn de organisatie biervoor ont-
vankelijk is. Hierbij moet onder meer gedacbt worden aan de capaciteit van een organi-
satie om informatie met betrekking tot een bepaalde innovafle te verwerken. Naarmate
deze groter is, zal de bereidheid en mogelijkbeid van een organisatie om een innovatie
op zijn merites te beoordelen groter zijn. Ook kan de mate waarin een organisatie in
zijn algemeenheid al dan niet relatief vroeg de aanscbaf van mnnovaties overweegt mee-
spelen. Tenslotte kan ook de leeftijd van de organisatie als gebeel danwel van degenen
die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming gebypotbetiseerd worden van invloed
te zijn op bet adoptiegedrag van innovaties (vgl. Lancaster en Taylor, 1988; Noote-
boom, 1993). N~aarmate de leeftijd van de organisatie en/of de besluitvormers boger is,
zou de bereidheid om innovaties te adopteren lager kunnen zijn als gevolg van een
afnemende mate van vernieuwingsgezindbeid.

hypothese 4:
Dc adoptiekans van een innovatie door een potenti~le afnemer is groternaarmate
(a) de organisatie-omvang van de afnemer groter is,
(b) de mate van centralisatie van de organisatiestructuur van de afnemer lager is,
(c) de ontvankelijkbeid van de organisatie voor innovaties groter is,
(e) de leeftijd van de organisatieen haar management lager is.

2.5Netwerkparticipatie

Naarmate een organisatie meer -in interactie staat met baar omgeving, is de kans groter
dat zij met een innovatie in aanraking komt en er informatie oververkrijgt. Dit vergroot
de kans van adoptie ten opzicbte van een organisatie die minder in contact staat met
anderen (Zaltman c.s., 1973). Ten aanzien van de omgeving van de organisatie kan
onderscbeid gemaakt worden tussen baar directe omgeving, die vergelijkbaar is met bet
sociaal systeem waarin de organisatie zich bevindt, en de omgeving in meer brede zin.
Interactie tussen de organisatie en haar directe omgeving beeft betrekking op de mate
waarmn medewerkers in contact staan met medewerkers van andere organisaties binnen
de bedrijfstak b~jvoorbeeld. Interactie met de bredere omgeving kan contacten betreffen
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met onder meer anderen dan collega’s/concurrenten, adviserende organisaties en leve-
ranciers.

hypotheseS:
De adoptiekans van een innovatie door een potenti~le afnemer is groter naarmate
laatstgenoemde meer in interactie heeft gestaan met
(a) andere organisaties in de brancbe,
(b) andere partijen in de (bredere) omgeving van de organisatie.

2.6Concurrentieomgeving van de afremer

Concurrentieoverwegingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de mogelijke adoptie
van innovaties door een organisatie (Robertson en Gatignon, 1986). Met name zal dit
bet geval zijn als adoptie van een innovatie door concurrerende organisaties invloed
heeft op de concurrentiepositie van de eigen organisatie (Kamien en Schwartz, 1982).
Het in tegenstelling tot de concurrenten acbterwege laten van de invoering van innova-
ties zou de organisatie immers een differentieel nadeel op kunnen leveren. Van dit pro-
ces, waarbij organisaties in feite door de concurrentieomgeving gedwongen worden
over te gaan tot adoptie van innovaties, zal in een tweetal situaties sprake kunnen zijn.
Ten eerste indien de intensiteit van de concurrentie in een branche zeer boog is. Orga-
nisaties zullen in een dergelijk geval steeds zoeken naar mogelijkbeden om de concur-
rentie te kunnen ontlopen. Een middel biertoe is bet doorvoeren van innovaties. Ten
tweede indien de organisatie zich bevindt in een branche waarin de gezindbeid om op
continue basis vemieuwingen door te voeren groot is. Indien de eigen organisatie
immers deze gewoonte niet volgt dreigt tecbnologiscbe aebterstand, betgeen serieuze
gevolgenkan bebben voor de concurrentiepositie.

hypothese 6:
De adoptiekans van een innovatie door een potenti~le afnemer is groter naarmate
in baar concurrentieomgeving
(a) de concurrentieintensiteit groter is,
(b) de vemieuwingsgezindbeid groter is.

3. METHODE VAN ONDERZOEK

3.1 Uitgangspunten

De bypothesen, zoals in bet bovenstaande geformuleerd, zullen empiriscb worden
getoetst middels bestudering van bet adoptie- en diffusieproces van electronic banking
in de Nederlandse zakelijke markt. Electronic banking is ‘bet uitwisselen van financi~le
informatie, met behulp van datacommunicatie, tussen bank en zakelijke client voor de
treasury en de financi~1e administratie van eenorganisatie’ (van Schaik, Smorenberg en
Swagerman, 1990, p. 9). Deze innovatie betreft een nieuwe vorm van dienstverlening
in de banksector, die door ontwikkelingen in de informatietechnologie mogelijk is
gemaakt. Op grond van de buidige dynamiek in de financi~le sector is deze innovatie
zowel vanuit bet oogpunt van de aanbieders als vanuit de potenti~le afnemers ervan een
interessant onderzoeksobject. Ook reflecteert de keuze voor deze innovatie bet toene-
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mend belang van diensten en meer algemeen de dienstverlenende sector. Bovendien
blijkt onderzoek van de adoptie en diffusie van electronic banking geen praktiscbe,
onderzoekstecbniscbe problemen op te leveren.
Ret empiriseb onderzoek is verdeeld in een tweetal fasen (vgl. Hart, 1987). De cerste
fase betrofeen kwalitatiefvooronderzoek in de Nederlandse banksector met als doel te
onderzoeken in boeverre de in bet tbeoretiscb model geYdentificeerde variabelen en
relaties daadwerkelijk van belang zijn. Bovendien kon hierdoor worden onderzocbt of
er indicaties waren dat bepaalde variabelen die van belang zouden kunnen zijn bij de
diffusie van electronic banking ten onrecbte niet in bet model_zijn opgenomen. Tenslot-
te kon door een dergelijk vooronderzoek de operationalisatie van de variabelen ten
beboeve van de empiriscbe toetsing van bet onderzoeksmodel worden vergemakkelijkt.
Uit diverse diepte-interviews onder ter zake kundige medewerkers van 5 Nederlandse
banken (waaronder de vier grootste) kon wordenvastgesteld dat inzake de gekozen sec-
tor en innovatie op zinvolle wijze invulling gegeven kan worden aan de in bet model
opgenomen variabelen. Bovendien bleek ergeen noodzaak te bestaan additionele varia-
belen in bet onderzoeksntodel op te nemen. Voor uitgebreide rapportage van de bevin-
dingen van bet kwalitatief onderzoek in de banksector wordt verwezen naar Frambach
(1993a) en Frambacb (1991).
De tweede fase \‘an bet empiriscb onderzoek betreft de kwantitatieve toetsing van bet
onderzoeksmodel, zoals geformuleerd in paragraaf 2. De biertoe gebanteerde onder-
zoeksmethode wordt nader uiteengezet in de onderhavige paragraaf, terwijl de resulta-
ten van het kwantitatiefonderzoek in de volgende paragraaf zullen worden besproken.
De gegevens zijn door bet NIPO verzarneld middels computergestuurde telefoniscbe
enqu&es, waarbij de vragenlijst voorgelegd is aan ‘key decision makers’ inzake elec-
tronic banking binnen organisaties.

3.2 Steekproef

Het steekproefkader werd gevormd door de NIPO Business Monitor, die een jaarlijks
wisselend representatief bestand van bedrijfsvestigingen in Nederland is (omvang
20.000). De doelpopulatie van deze studie werd gevormd door organisaties die (poten-
ti~le) adopter van electronic banking waren. Hiertoe moesten zij over minimaal 66n
personal computer beschikken, financicel zelfstandig zijn en niet de Postbank als
boofdbank bebben (aangezien deze zich ten tijde van bet onderzoek voornamelijk op de
particuliere rnarkt ricbtte en derhalve ook niet in bet kwalitatief voorionderzoek was
betrokken). Uitgaande van bet aldus resulterend steekproefkader is een disproportione-
le steekproef van 593 organisaties getrokken. Hierbij is gestratificeerd naar bedrijfs-
grootte (aantal werknemers), branche en al dan niet adoptie van electronic banking.
Stratificatie op de keuzevariabele naast de andere genoemde criteria werd wenselijk
geacbt gezien de tot dan toe relatief lage penetratiegraad van electronic banking in de
markt. Bij een aselecte trekkingsprocedure zou dit namelijk een sterk ongelijke verde-
ling van gebruikers en niet-gebruikers van een dergelijk systeem in de steekproef met
zich meebrengen, terwijl gestreefd werd naar een ongeveer gelijke omvang van beide
groepen. Op grond van de overweging dat bij aselecte trekking ook een sterke overver-
tegenwoordiging van een bepaalde groottekiasse van bedrijven en/of een bepaalde
bedrijfstak in de steekproef zou kunnen ontstaan, zijn deze variabelen tevens als uit-
gangspunt voor stratificatie genomen. Een steekproef van 259 respondenten resulteer-
de, waardoor bet responspercentage 44% bedroeg. De geYnterviewde personen binnen
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de responderende organisaties badden in de meeste gevallen de functie van
directeur/eigenaa~ danwel financieel directeur (53%). In 32% van de gevallen was de
respondent boekbouder of administrateur, terwijl de overigen een andere (veelal finan-
cieel economiscbe) functie hadden (zoals treasurer of financial controller). Van de
respondenten bleken er 12 nog nooit van electronic banking geboord te bebben, waar-
door er247 bruikbare enqu~tes resteerden. In tabel I staat de verdeling van de respon-
denten over de stratificatievariabelen weergegeven.

Tabel I. Verdeling respondenten over stratificatievariabelen.

adopters
1-19 20-99 100+ Totaal

industrie/bouw
handel/horeca
transportlreparatie
zakelijke dienstverl.

Totaal

industrie/bouw
bandel/boreca
transportlreparatie
zakelijke dienstverl.
Totaal

3.3 Meting

11 9 6 26
7 10 10 27
7 9 4 20
9 10 9 28

34 38 29 101

non-adopters
1-19 20-99 100+ Totaal

12 17 13 42
20 13 7 40
14 13 0 27
22 12 3 37
68 55 23 146

Teneinde bet bestaan van een eventuele non-response bias te onderzoeken, waarvan
sprake is indien bet al dan niet responderen van een steekproefelement samenhangt met
zijn indeling in bepanide kiassen van de stratificatievariabelen, is een logit analyse (zie
ook paragraaf 3.4) uitgevoerd met respons als afhankeli Ike variabele en omvang, bran-
che en adoptie als onafbankelijke variabelen. De resultaten biervan lieten zien dat de
respons onder adopters van electronic banking significant hoger was dan onder non-
adopters (0,05 betrouwbaarbeidsniveau). Dit zou toegeschreven kunnen warden aan de
hogere betrokken1~eid van adoptersbij deze innovatie, waardoor zij beter in staat zullen
zijn vragen hierover te beantwoorden dan non-adopters.

De operationalisering van de onderzoeksvariabelen is gebaseerd op eerder onderzoek
naar de adoptie en diffusie van innovaties, de resultaten van bet kwalitatief vooronder-
zoek en publicaties over electronic banking (zie bijv. van der Stelt, Haksteen en Bos-
sink, 1990; van Scbaik, Smorenberg en Swagerman, 1990). De verscbillende onder-
zoeksvariabelen zijn gemeten aan de band van meerdere items per variabele. In boofd-
zaak betroffen dit 5-punts Likert schalen of directe metingen. Voor een overzicbt van
de wijze waarop alle variabelen gemeten zijn, wordt verwezen naar Frambach (I 993a).
Middels onder meer interviews met adopters en non-adopters van electronic banking
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konden relevante aanpassingen aan de initi~1e versie van de vragenlijst worden doorge-
voerd. Aangezien de enquete computergestuurd afgenomen werd, kon in de vraagstel-
ling voorts rekening gebouden worden met bet feit of de respondent adopter dan wel
non-adopter van electronic banking was.

3.4 Analyse

Teneinde te onderzoeken in boeverre de geformuleerde bypotbesen inzake de adoptie
en diffusie van innovaties ondersteuning vinden, dienen de onderscbeiden onafhanke-
lijke variabelen aan de band van de gebanteerde meetvariabelen te worden geschat en
in verband te worden gebracht met de afbankelijke variabele van bet onderzoek, name-
lijk adoptie. Anderson en Gerbing (1988) bevelen in dit kader een zogenaamde twee-
stap benadering aan, waarbij in eerste instantie (stap 1) bet meetmodel gescbat wordt.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van confirmatieve factor analyse (vgl. Kumar,
Stem en Acbrol, 1992). Op basis van een a priori gespecificeerd meetmodel schat deze
analyse-metbode in welke mate de verscbillende meetvariabelen samenhangen met de
geconstrueerde latente variabelen die als onafbankelijke variabelen in bet tbeoretiscb
model zijn gespecificeerd (vgl. Aaker en Bagozzi, 1979; Steenkamp en van Trijp,
1991). Hiertoe kan gebruik gemaakt worden van bet in wetenscbappelijk onderzoek
veelvuldig toegepast programma LISREL (o.a. versie VII, Threskog en SOrbom, 1989;
zie ook Bollen, 1989, p. 8). Met behulp hiervan kunnen tevens op basis van de schat-
ting van bet meetmodel scores van de respondenten op de latente (onafhankelijke)
variabelen (fact6ren) worden berekend (factor scores). In tweede instantie (stap 2) kun-
nen dan, aan de band van de berekende factor scores, de in bet onderzoeksmodel geby-
potbetiseerde relaties worden getoetst. Inzake bet onderbavig onderzoeksprobleem is
logit analyse in deze fase een gescbikte techniek (zie Cramer, 1991; vgl. Gatignon en
Robertson, 1989). De afbankelijke variabele in een logit-model is discreet en kan in bet
onderbavig geval in een tweetal toestanden verkeren, namelijk adoptie van electronic
banking en non-adoptie ervan.2 Eeff dergelijk model staat bekend als een binomiaal
logit-model en bescbrijft de kans dat de afhankelijke variabele ~dn van voorgenoemde
waardenaanneemt. De specificatie van dit model luidt:3

P1

Po~~ ~,r
1

C
P(adoptie) = P1

po+1~ ~,rj
1+e ~‘

P(adoptie) = N
~o+~ ~Hieruit volgt dat: log P(non—adoptie)

waarbij: P(adoptie) = kans dat organisatie i adopter is,
I3~ = (te schatten) co~ffici~nten (j = 1, ..., N), en
Xj = onafhankelijke variabelen.

Aan de band van de scores van de respondenten op de onafbankelijke variabelen (de
factoren in de confirmatieve factor analyses) kan schatting van de co~ffici~nten in bet
logit-model plaatsvinden. Teneinde te bepalen welke onafhankelijke variabelen signifi-
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cant van invloed zijn op de kans dat een organisatie adopter danwel non-adopter van de
innovatie is, kan~gekeken worden naar bet significantieniveau van de co~ffici~nten.4Indien deze kleiner is dan een bepaald geaccepteerd betrouwbaarheidsniveau (een
niveau van 0,05 wordt bier gebanteerd), kan worden geconcludeerd dat de desbe-
treffende onafbanke]ijke variabele significant bijdraagt aan het voorspellen van de
adoptiekans. Hierbij moet tevens worden beoordeeld of bet teken van de berekende
co~ffici~ntconform bet gebypotbetiseerde is.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat de mogelijke aan wezigbeid van multicollineari-
teit (onderlinge samenbang van onafbankelijke variabelen) onderzocbt kan worden aan
de band van paarsgewijze correlaties en multipele regressie-analyses van ieder van de
onafbankelijke variabelen op de overige onafbankelijke variabelen.

4. RESULTATEN

De resultaten van de scbatting van bet binomiaal logit-inodel met adoptie/non-adoptie
van electronic banking als afbankelijke variabele, staan weergegeven in tabel 2. Per
variabele staat de bijbeborende waarde van de ~-co~ffici~nt vermeld. Tevens is aange-
geven of de invloed van deze cobffici~nt op de afhankelijke variabele statistiscb signifi-
cant is (p< 0,05). Tenslotte zijn de ‘goodness of fit’-criteria (maatstaven voor de fit van
bet model) weergegeven.

De goodness-of-fit criteria ter beoordeling van bet geschatte model blijken bevredigend
te zijn. Op basis van bet significantieniveau van de grootheid -2 LogLikelihood
(0,6644) kan de nulbypotbese dat bet geschat model niet significant van een perfect
model verschilt niet worden verworpen. Bestudering van de ‘goodness of fit’ grootheid
leidt tot een gelijkluidende conclusie (p=O,4444). De ‘model-chi square’ geeft boven-
dien geen aanleiding om te concluderen dat alle geschatte co~ffici~nten (bebalve de
constante) in bet model gelijk zijn aan 0 (p=0,0000). Inzake de nauwkeurigbeid van
classificatie van bet gescbat model blijkt bet model 76,52% van de waamemingen goed
te classificeren, betgeen bevredigend genoemd kan worden.

Beide variabelen inzake bet ontwikkelingsproces van de innovatie blijken niet signifi-
cant bij te dragen aan de scbeiding van adopters en non-adopters van electronic ban-
king. Hypothesen la en lb/Ic wordenderbalve niet ondersteund (de variabelen experti-
se bank en strategie bank zijn samengevoegd op grond van een boge onderlinge
correlatie). Adopters en non-adopters van electronic banking blijken de variabelen
inzake innovatieontwikkeling nagenoeg gelijk te beoordelen.
Teneinde de invloed van afnemersinteractie op adoptie te onderzoeken, is gevraagd of
de respondent tijdens bet ontwikkelingsproces van electronic banking met de aanbieder
(bank) heeft samengewerkt. De bypothese is namelijk dat indien biervan sprake is, een
innovatie ontwikkeld wordt die beter aansluit op de wensen en beboeften van de poten-
ti~le afnemers, betgeen de adoptiekans verboogt. Van de 247 respondenten bleken er
ecbter slecbts 9 met een aanbieder te bebben samengewerkt. Van ben bebben 8 organi-
saties de innovatie aangescbaft.

Zowel bet door een aanbieder volgen van een marketingstrategie gericbt op bet positio-
neren van een innovatie in de markt als bet door een aanbiederbanteren van een marke-
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Tabel 2. Resultatenschatting binomiaal logit-inodel (n=247).

Hypothese 3

-4,9761 0,072

p Variabele Hypothese [3

Jnnovatieontwikkeling
Aansluiting we~ff
Expertise bank

Marketingstrategie
Positionering
Risicoreductie
Marktondersteuning
Informatie

Ia -0,5344 0,228
lb/c 0,2076 0,696 -

2a 1,8949
2b 2,1129
2c 0,0855
2d -0,8409

0,025*
0,003**
0,921
0,083

Afizemerkarakieristieken
Omvang 4a
Centralisatie 4b
Ontvankelijkheid 4c
Leeftijd 4d

Nelwerkparticipatie
Interactie branche
Interactie omgeving

Sa
Sb

Gepercipleerde ihn~3vatiekarakie~istiekentRelatief voordeel 3a 0,8378
Complexiteit - 3c -1,6412
Onzekerheid 3f 0,2168

0,000*-*
0,000**
0,414

ConcurrentieomgeA’ing
Conc. intensiteil 6a
Vemieuwingsgez.h. 6b

* p<0,05
** p.cOO1

Goodness of fit criteria X2
-2LL
Model chi-square
Goodness offit

219,383
114,788
231,335

df
229
17
229

p
0,6644
0,0000
0,4444

I De invloed van een drietal gepercipieerde innovatiekarakteristieken op de adoptiebeslissing kon niet war-
den getoetst. Compatibiliteit bleek een lincaire conibYrnatie van de overig~Vadabe1en te vormen, waardoor
opname van deze variabele multicollineariteitsproblemen tot gevolg zou bebben. Probeerbaarheid en zicht-
baarheidbleek door teweinigmensen te kunnen warden beoordeeld.

tingstrategie die gericbt is op bet reduceren van bet adoptierisico, zijn significant posi-
tief gerelateerd aan de adoptie van de innovatie door organisaties (p~O,O2S en p~O,003
respectievelijk). Hypotbesen 2a en 2b worden aldus ondersteund. Dit boudt in dat de
variabele marketingstrategie, en daarmee bet beleid en de activiteiten van de aanbieder
van een innovatie, een belangrijke invloed beeft op de innovatieadoptiebeslissing van
een organisatie. De centrale gedacbte dat variabelen inzake de aanbodzijde van de
markt, met name in de vorm van bet marketingbeleid van de aanbieder, eenbelangrijke
invloed uit kunnen oefenen op bet verloop van bet diffusieproces, en derbalve expliciet
in bet innovatie diffusiemodel zouden moeten worden opgenomen (zoals in bet model
van deze studiebeeft plaatsgevonden), wordt dan ook bevestigd.
Geen ondersteuning wordt gevonden voor bypothese 2c. Het door een aanbieder volgen
van een strategie gericbt op bet wmnnen van ondersteuning in de markt blijkt niet signi-
ficant van invloed te zijn op de adoptiebeslissing (p=O,92I).
Het door de (potenti6le) afnemer verkregen bebben van informatie over electronic ban-
king van de bank blijkt tenslotte ook niet significant van invloed te zijn op de adoptie-
beslissing inzake deze innovatie. Hypothese 2d vindt derhalve geen ondersteuning.

Variabele

Constante

p

0,3003
-0,2478
-0,3777
-0,0806

0,139
0,255
0,241
0,606

0,1711 0,556
-0,4569 0,344

0,2496 0,252
0,1318 0,412
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Zoals aangegeven in tabel 2 kon de invloed van een drietal gepercipieerde innovatieka-
rakteristieken op de adoptiebeslissing niet worden getoetst. Van de overige drie geper-
cipieerde innovatiekarakteristieken blijken er twee significant van invloed te zijn op
adoptie. Naarmate (potenti~le) afnemers van electronic banking een boger relatief voor-
deel aan electronic banking verbinden, is de kans groter dat tot adoptie ervan is overge-
gaan (p=0,000). Hypotbese 3a wordt derbalve ondersteund. Dit resultaat is in overeen-
stemming met de onderkenning van bet specifiek belang van relatieve voordelen van
innovaties voor potenti~le adopters ervan in industri~le markten. Ook stemt bet overeen
met de bevinding op basis van eerder onderzoek dat gepercipieerd relatiefvoordeel d6n
van de beste voorspellers is van de mate van adoptie van een innovatie (zie Onkvisit en
Sbaw, 1989, p. 49). De analyse wijst voorts uit dat de gepercipieerde complexiteit van
de innovatie significant negatief van invloed is op de adoptiebeslissing (p=O,O00). Het
gevonden relatief sterke negatieve verband tussen gepercipieerde complexiteit en adop-
tie ondersteunt betgeen gesteld is in hypotbese 3c. Blijkbaar is electronic banking voor
veel organisaties nog een relatief ondoorzicbtige innovalie, betgeen een serieuze drem-
pcI opwerpt voor bet overwegen van de adoptie van de innovatie. Overigens bleken de
geYnterviewden in de banksector dit niet te verwachten. Geen significante invloed op de
adoptiebeslissing blijkt uit te gaan van de gepercipieerde onzekerheid ten aanzien van
de innovatie (p=O,4I 4). Dit ondersteunt niet de hypotbese dat naarmate de geperci-
pieerde onzekerbeid inzake de mnnovatie groter is, de kans op adoptie ervan kleiner is
(bypothese 30. Het in sterke mate acbterwege blijven van onzekerheid onder organisa-
ties betreffende de in deze studie gekozen innovatie kan als verklaring voor bet gevon-
den resultaat worden aangevoerd.

De omvang van een organisatie blijkt op basis van de multivariate logit analyse niet
significant van invloed te zijn op de adoptiebeslissing 02=0,139). Hypothese 4a wordt
derbalve niet ondersteund. Indien de invloed van omvang op adoptie los van de overige
variabelen wordt beschouwd (univariaat), blijkt deze wel significant positief te zijn
(p=O,00O). Blijkbaar zijn andere variabelen dan omvang, zoals marketingstrategie en
innovatiekarakteristieken, meervan invloed op de adoptiekans van electronic banking.
De overige in bet onderzoeksmodel opgenomen afnemerkarakteristieken blijken ook
niet significant van invloed te zijn op de afbankelijke variabele. Hypothesen 4b, 4c en
4d worden dan ook niet ondersteund. De niet eenduidige rol van organisatiekarakteris-
tieken op de adoptie van innovaties wordt bier dan ook wederom geYllustreerd. Ten
aanzien van de variabele leeftijd moet worden opgemerkt dat bet meetmodel biervan
onbevredigend bleek te zijn, betgeen de significantie ervan negatief kan betnvloeden.

De bypotbesen inzake de invloed van de participatie van een organisatie in een sociaal
netwerk op de innovatieadoptiebeslissing, Sa en Sb, worden niet ondersteund. De rela-
tie tussen de mate waarin de medewerkers van een organisatie in contact staan met
medewerkers van andere organisaties en de adoptie van een electronic banking systeem
is niet significant (p=O,5S6). Dezelfde conclusie dient getrokken te worden voor bet
geval dat niet de interactie met de directe omgeving centraal stant, maar dat bet de bre-
dere ondememingsomgeving betreft (p=O,344). Een ve:rklaring biervoor zou kunnen
zijn dat de belangrijkste functie van netwerkparticipatie, namelijk bet reduceren van
onzekerheid betreffende de innovatie, in dit geval nier nan de orde was aangezien
(potenti6le) adopters vrijwel geen onzekerbeid omtrent de innovatie ervoeren (vgl.
innovatiekarakteristieken).
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In tegenstelling tot de bevindingen van eerder onderzoek dat de mate van diffusie van
een innovatie in cen bedrijfstak positief gerelateerd is aan de concurrentiegraad in die
branche, wordt op basis van bet empiriscb onderzoek geen significante relatie biertus-
sen gevonden. De concurrentieintensiteit van de bedrijfstak waarin de responderende
organisatie opereert blijkt niet significant van invloed te zijn op de adoptiebeslissing
(p=O,252). Hypotbese 6a wordt bierdoor dan ook niet ondersteund. Ook de mate van
vernieuwingsgezindheid van organisaties in een bedrijfstak blijkt niet significant samen
te bangen met bet gegeven of een organisatie al dan niet adopter van electronic banking
is (p=O,4l 2). Ook bypotbese 6b vindt derhalve geen bevestiging. Een en ander zou toe-
gescbreven kunnen worden aan bet feit dat electronic banking geen deel uitmaakt van
bet primaire bedrijfsproces, maar hieraan ondersteunend is. Organisaties zien dan door
adoptie van deze innovatie geen directe invloed op bun positie inde concurrentieomge-
ving, betgeen de motivatie om tot adoptie van de innovatie over te gaan verlaagt.

5. CONCLUSIES

In de inleiding van dit artikel werd aangegeven dat een tweetal belangrijke punten van
kritiek op diffusie onderzoek, namelijk de pro-innovation bias en individual blame,
samenbangen met bet feit dat de invloed van de aanbodzijde van de markt op bet adop-
tie- en diffusieproces van innovaties niet expliciet in bet diffusiemodel is opgenomen.
In lijn met de bevindingen van Gatignon ~n Robertson (1989) kan op basis van de
onderhavige empirisehe studie worden geconcludeerd dat de aanbieder van een innova-
tie een belangrijke invloed kan uitoefenen op de mate van adoptie en diffusie van de
innovatie in de markt. Met name bleek de door de leverancier gehanteerde marketing-
strategie een belangrijke rol te spelen. Dit resultaat ondersteunt bet belang van de voor-
gestelde uitbreiding van bet diffusiemodel. Verklaringen van adoptie- en diffusiepro-
cessen op basis van modellen die uitsluitend variabelen gerelateerd aan de (potenti~le)
afnemers van een innovatie in de analyse betrekken, lijken dan ook als onvolledig aan-
gemerkl te moeten worden.
Het onderzoek gaf geen bevestiging van de verwacbte invloedrijke rol van activiteiten
voorafgaand aan bet diffusieproces van een innovatie op de adoptiekans ervan in de
markt. Aangezien op basis van tbeoretiscbe overwegingen een dergelijke invloed wel te
verwachten is, dient deze relatie tevens voor andere innovaties dan electronic banking
empirisch te worden getoetst.

Tenslotte kan worden opgemerkt dat deze studie een aantal resultaten van eerder onder-
zoek naar de verspreiding van innovaties bevestigt. In dit kader blijkt ook in deze stu-
die een belangrijke invloed uit te gaan van enkele door (potenti~le) afnemers geperci-
picerde karakteristieken van de innovatie op de adoptiekans ervan. In overeenstemming
met eerdere bevindingen blijkt met name bet gepercipieerde relatieve voordeel van de
innovatie een belangrijke determinant van adoptie te zijn. - Interessant is voorts dat
evenals in relatief veel empiriscb onderzoek naar de invloed van afnemerkarakteristie-
ken op de adoptie van innovaties in industri~le markten in deze studie weinig cenduidi-
ge resultaten worden gevonden. Alboewel de omvang van een organisatie doorgaans
een belangrijke determinant van de adoptiekans van een innovatie is, blijken in bet
onderhavig onderzoek andere variabelen een belangrijkere rol te spelen. Dit bevestigt
de conclusie dat bet niet incorporeren van variabelen met betrekking tot de aanbieder
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van een innovatie in bet conceptueel diffusiemodel tot een onvolledige en mogelijk
onjuiste verklai-ingvan adoptie en diffusie zou kunnen leiden.
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NOTEN

1. Rogers definleerthet diffusieparadigma als volgt: ‘Diffusion is thcprocess bij which an innovation iscom-
municated throughcertain channels over time among the membersof a social system’ (1983, p. 5).

2. Regressleanalyse is dan ook geen geschikte techniek om het onderhavig probleem te analyseren aangezien
deze uitgaat van ecu continue afhankelijke variabele. Met behuip van lineairc discriminantanalyse kan wel
cen grocpslidmaatschap worden voorspeld. Toe~Yassing van deze techniek levert echter problemen op in
het geval dat de athankelilke variabele slechts twee toestanden aan kan nemen (Norusis, 1990, B-81).
voorts is logit analyse aan minder vooronderstellingengebonden dandiscriminantanalyse, zodat hantering
vaneersrgenoemde rechniek in het onderhavig onderzoek wordt geprefereerd.

3. Hierbij wordt cen logistisehe verdeling van de storingsterm verondersteld.
4. Deze is gehaseerd op de Wald statistic. Indien een variabele ~6nvr~jheidsgraad heeft, is deze chi-kwadraat

verdeelde toetsiii~sgrootheid gelijk aan: (coefficitullstandaardfout)
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16. De effectiviteit van Marketing Decision
Support Systemen

G.H. VANBRUGGEN

SAMENVATTING

In deze bijdrage worden de resultaten van een experimenteel onderzoek naar de effectiviteit van
marketing decision support systemen (MDSS) besproken. Dit onderzoek, waaraan 120 studenten
en 80 ervaren marketing beslissers deelnamen, werd uitgevoerci in de MARKSTRAT omgeving.
MARKSTRAT is een marketing strategie spel (Larr~ch~ enGatignon, 1990) dat ongeveer 15 jaar
geleden ontwikkeld werd. De resultaten geven aan dathet gebruik van MDSS de effectiviteit van
marketing beslissers kan verhogen. Tegenover de verhoging van de effectiviteit staat een verho-
ging van de hoeveelbeid beslissingstijd. De omvang van de toename in effectiviteit hangt afvan
de kwaliteit van het gebruikte MDSS, de analytische capaciteiten van de marketing beslisser en
de hoeveelheid tijdsdruk waaronder de beslisser zijn beslissingen moet nemen. Het gebruik van
een MDSSheeft weinig invloed op het vertrouwendat een beslisser in zijn beslissingen heeft.

1. INLEIDING

Sinds bet begin van de jaren ‘60 zijn in de marketing literatuur een groot aantal publi-
katies versehenen op het gebied van analytische hulpmiddelen voor de ondersteuning
van marketing beslissingen. Voorbeelden van deze Iiteratuur zijn de boeken van Mont-
gomery and Urban (1969), Naert en Leeflang (1978) en Lilien, Kotler en Moorthy
(1992) en in dit jaarboek in 1982 een artikel over beslissingsondersteuningssystemen
voor het marketing management (Wierenga, 1982). Het zwaartepunt in deze literatuur
ligt meestal bij de ontwikkeling van marketing modellen. Relatief weinig aandacht is
tot op dit moment besteed aan de effecten van het gebruik van deze analytische huip-
middelen ter ondersteuning van bet besluitvormingsproces van een marketing beslisser
op de uitkomsten van dit besluitvormingsproces. Een aantal auteurs (zoals Little
(1970), Larr~ch~ en Montgomery (1977) en Schultz en Slevin (1972)) besteedt wel
aandacht aan de factoren die bet gebruik van deze hulpmiddelen beinvloeden. Er wordt
echter geen aandacht besteed aan de relatie tussen dit gebruik en de effecten hiervan op
de uitkomsten van de beslissingen van de marketing beslisser. In een aantal mm of
meer ad-hoc uitgevoerde empirische onderzoeken is deze relatie wel aan de orde geko-
men. De twee meest bekende studies naar de effectiviteit van analytische hulpmiddelen
ter ondersteuning van marketing beslissers zijn de studies uitgevoerd door Chakravarti,
Mitchell en Staelin (1979) en McIntyre (1982). In beide onderzoeken stond de vraag, of
het gebruik van ‘decision-calculus’ modellen (Little, 1970) tot betere beslissingen zou
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leiden, centraal. In het experimentele onderzoek van Cbakravarti et al. (1979) onder 24
managers bleek dat het gebruik van bet ADBUDG model niet leidde tot betere beslis-
singen, maar dat gebruikers van bet model zelfs slechtere resultaten behaalden dan
managers die zonder huip van eenmodel hun beslissingen moesten nemen. Het experi-
ment van McIntyre (1982), waaraan 96 MBA studenten deelnamen, gaf tegenoverge-
stelde resultaten te zien: bier bebaalden de gebruikers van een decision-calculus model
betere resultaten dan beslissers die zonder bulp van een model beslissingen namen.
Het tot nog toe uitgevoerde onderzoek heeft dus nog niet tot een eenduidig inzicht
geleid in de effectiviteit van analytische hulpmiddelen ter ondersteuning van marketing
beslissers en in de factoren die deze effecten bcinvloeden. In dit artikel zal worden
ingegaan op de vraag ‘of het gebruik van Marketing Decision Support Systemen
(MDSS’) leidt tot betere beslissingen, en zo ja, onder ivelke omstandigheden’. Little
(1979) definieert MDSS als:

‘a coordinated collection of data, models, analytical tools, and computing power
by which an organization gatbers information from the environment and turns it
into a basis for action’ (blz. 9).

Ter beantwoo1rding van de onderzoeksvraag zullen we in dit artikel de resultaten van
een experiment bespreken, waarin bovenstaande vraag centraal stond. Van belang is
dus dat we niet alleen bestuderen of bet gebruik van een MDSS tot betere beslissingen
leidt maarvooral ook welke factoren dit beinvloeden.

De opbouw van dit artikel is als volgt: in paragraaf 2 beginnen we met een bespreking
van het onderzoeksmodel dat als uitgangspunt voor de studie dient. In paragraaf 3
bespreken we de methode van onderzoek en de opzet van ons experiment. In paragraaf
4 presenteren we de resultaten van bet experiment. In paragraaf5, tenslotte, be6indigen
we dit artikel met de belangrijkste conclusies en hun implicaties.

2. HET ONDERZOEKSMODEL

De effecten vanThet gebruik van een MDSS kunnen afhankelijk worden verondersteld
van een viertal groepen factoren: (1) de karakteristieken van bet gebruikte systeem, (2)
de karakteristieken van de marketing beslisser die bet MDSS gebruikt, (3) de karakte-
ristieken van de problemen waarover beslissingen genomen moeten worden, en (4) de
karakteristieken van de omgeving waarin de marketing beslisser opereert. In ons onder-
zoek hebben we binnen ieder van deze groepen onafhankelijke factoren specifieke
variabelen ondersebeiden waarvan we de effecten op de effectiviteit van MDSS hebben
onderzocht. Hieronder zullen we deze specifieke variabelen en bun verwachte effecten
bespreken. Het onderzoeksmodel is schematiscb weergegeven in Figuur 1.

Marketing Decision Support Systeem
Specifieke kenmerken van bet gebruikte MDSS worden verondersteld invloed te heb-
ben op de effectiviteit van bet systeem. We kunnen hierbij een onderscheid maken tus-
sen twee typen kenmerken. Enerzijds de technische kenmerken van bet MDSS (zoals
bijvoorbeeld de snelheid van bet systeem en bet type interface) en anderzijds de ken-
merken van de specifieke beslissingsondersteuning welke door bet MDSS geleverd
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wordt. Bij kenmerken in deze tweede categorie moet gedacbt worden aan bet type
beslissingen of bet deel van bet beslissingsproces dat ondersteund wordt. In dit onder-
zoek bebben we ons gericbt op effecten van variabelen in deze laatste categorie, meer
specifiek op de effecten van de kwaliteit van de geleverde beslissingsondersteuning.
In onderzoek naar de effectiviteit van MDSS dat tot nog toe werd uitgevoerd werd naar
de effecten van nooit meer dan 66n specifiek type systeem gekeken. In ons onderzoek
willen we niet alleen de effectiviteit van MDSS bestuderen maarook in hoeverre deze
effectiviteit afbankelijk is van de kwaliteit van bet gebruikte MDSS. De effecten van
drie niveaus van beslissingsondersteuning worden onde:rzocbt: geen beslissingsonder-
steuning, een ‘medium-quality’ MDSS en een ‘high-quality’ MDSS. De twee types
MDSS verschillen van elkaar in de kwaliteit van bun voorspellingen. Verwacht wordt
dat een MDSS dat beter voorspelt de kwaliteit van beslissingen meer zal verbogen. In
paragraaf3 zullen we de gebruikte MDSS meergedetailleerd bespreken.

MarketingBeslisser
We veronderstellen dat de karakteristiekenvan de gebruiker van een MDSS invloed zal
bebben op de effecten van bet gebruik van een dergelijk systeem. In ons onderzoek zal
bet effect van een drietal marketing-beslisser variabelen worden onderzocbt: de mate
van ervaring in bet nemen van marketing beslissingen, cle analytiscbe capaciteiten van
de beslisser en de attitude van beslissers ten opzicbte van MDSS in-bet-algemeen. Ver-
wacbt mag worden dat beslissers met ervaring in bet nemen van marketing beslissingen
en analytisehe beslissers overbet algemeen beterzullen presteren dan onervaren beslis-
sers en niet-analytisebe beslissers. In deze studie willen we onderzoeken of bet gebruik
van een MDSS bet versebil tussen ervaren en onervaren en tussen analytisebe en niet-
analytiscbe beslissers kan verkleinen en dus kan compenseren voor een gebrek aan
ervaring en analytisehe capaciteiten.
Verder verwacbten we dat de a-priori attitude ten opzicbte van MDSS in-het-algemeen
invloed zal bebben op bet gebruik en de evaluatie van specifieke systemen. We ver-
wacbten dat beslissers met een positieve attitude ten opzicbte van MDSS in-bet-alge-
meen intensiever gebruik zullen maken van dergelijke systemen wanneer ze er de
bescbikking over krijgen en dat ze bet nut van dergelijke systemen ook positiever zul-
len evalueren.

Marketing Probleem
Karakteristieken van de specifieke marketing problemen waarover beslissingen geno-
men moeten worden zullen mede bepalend zijn voor de vraag of bet gebruik van een
MDSS effectief is. In deze studie zullen we de effectiviteit van MDSS in de context
van de MARKSTRAT-wereld onderzoeken (Larr6cb~ en Gatignon, 1990). De MARK-
STRAT omgeving zal in paragraaf 3 meer gedetailleerd besebreven worden. In deze
wereld moeten beslissers in een viertal perioden beslissingen nemen over de instelling
van marketing-mix variabelen. Alle beslissers moeten voor dezelfde problemen beslis-
singen nemen. Binnen deze klasse van variabelen zal dus verder geen variatie optreden.

Beslissingsomgeving
De omgeving waarin een marketing beslissers zijn beslissingen neemt en gebruik
maakt van een MDSS zal ook invloed bebben op de uiteindelijke effectiviteit van bet
gebruikte systeem. We veronderstellen dat bet gebruik van MDSS de effectiviteit van
MDSS zal verbogen maar dat bet biernaast ook tot eenverboging van de gebruikte hoe-
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veelbeid beslissingstijd zal leiden. Het is de vraag of eenmarketing beslisser zich deze
toename van de hoeveelbeid beslissingstijd kan permitteren. Dit is de reden waarom we
willen onderzoeken of marketing beslissers ook onderboge tijdsdruk kunnen profiteren
van de beschikbaarheid van MDSS. We verwachten dat een MDSS ook onder boger
tijdsdruk effectief zal zijn maardat beslissers onder lage tijdsdruk meerkunnen profite-
ren van de beschikbaarbeid van een MDSS.

De effecten van deze onafbankelijke variabelen worden voor vijf afbankelijke variabe-
len gemeten. Deze vijf afhankelijke variabelen zijn: (1) bet marktaandeel van een mar-
keting beslisser (dit is onze effectiviteitsmaatstat), (2) de tijd nodig voor het nemen van
een beslissing, (3) bet aantal simulaties gemaakt met bet MDSS als maat voor de inten-
siteit waarmee bet MDSS gebruikt werd, (4) bet vertrouwen in de genomen beslissing
als evaluatie van deze beslissing en (5) bet gepercipieerde nut van bet MDSS als eva-
luatie van bet nut van bet MDSS voor de kwaliteit van de genomen beslissingen.
Zoals te zien in Figuur I veronderstellen we niet alleen directe effecten van de vier
groepen onafhankelijke variabelen op de affiankelijke variabelen, maar ook interactie-
effecten. Zo worden bijvoorbeeld bepaalde typen marketing beslissers verwacht meer
te kunnen profiteren van bet gebruik van MDSS dan andere typen beslissers. Door nu
relaties binnen dit onderzoeksmodel te bestuderen zullen we trachten antwoord te
geven op de in paragr~af 1 geformuleerde onderzoeksvraag.

3. OPZET VAN HET ONDERZOEK

Van Horn (1973) onderscheidt vier methoden voor empiriscb onderzoek op bet gebied
van informatie systemen: ‘case studies’, ‘field studies’, ‘field tests’ en ‘laboratory stu-

EffectMteit
Mailctanndeel

TiJd voor Beslissing
Beslissin sti d

MDSS gebruik
Aantal Simulatles

Evaluaties
Vertrouwen In Beslissing
Ge rci jeerd Nut v.h. MDSS

Figaur1: Het Onderzoeksmodel.
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dies’. Voor de uitvoering van ons onderzoek kiezen we voor de laatste metbode: expe-
rimenteel laboratorium onderzoek. Deze methode maakte het mogelijk om de belang-
rijkste onderzoeksvariabelen systematiseb te manipuleren in een volledig gecontroleer-
de omgeving zodat voorkomen kan worden dat bepaalde factoren verstorende effecten
zouden kunnen bebben. Op deze manier is bet mogelijk om causale verbanden tussen
de onafhankelijke en de afbankelijke variabelen te leggen. Een bijkomend voordeelvan
de metbode van experimenteel laboratorium onderzoek is dat deze methode de moge-
lijkbeid biedt om in een relatief korte periode een aantal herbaalde metingen uit te voe-
ren. Dit maakt bet mogelijk om te bekilken of de relaties tussen de onafbankelijke en
de afhankelijke variabelen in de loop van de tijd veranderen en of er bepaalde leereffec-
ten optreden. Het belangrijkste probleem van experimenteel laboratoriumonderzoek is
de exteme validiteit ofwel de mate waarin de resultaten generaliseerbnar zijn. Om dit
probleem te minimaliseren moet de experimentele omgeving zo realistisch mogelijk
zijn en zoveel mogelijk corresponderen met een situatie waarnaar we willen generalise-
ren. In deze paragraaf zullen we de inricbting van ons experiment en de wijze waarop
de diverse variabelen zijn gemanipuleerd of gemeten bespreken.

Proefpersonen
Deelnemers aan bet onderzoek waren 120 doctoraalstudenten Bedrijfskunde en
Bedrijfseconomie en 80 ervaren marketing managers. De studenten werden ‘at-random’
geselecteerd uit een namenbestand van de universiteit. Criterium bij deze selectie was
dat de studenten bepaalde marketing vakken met voldoende resultant badden afgelegd.
Dit betekende dat alle studenten over basiskennis op bet gebied van marketing besebik-
ten. De ervaren marketing managers werden ‘at-random’ geselecteerd uit een aange-
kocbt namenbestand. De marketing managers waren gerniddeld 7.9 jaar werkzaam in
een marketing functie.

Experimentele Omgeving
Als experimentele tank moesten de deelnemers nan bet onderzoek een versie van
MARKSTRAT, een ‘marketing strategy game’ (Larr~cbi~ en Gatignon, 1990) spelen.
MARKSTRAT werd 15 jaar geleden ontwikkeld. Het oorspronkelijke doel van bet spel
was te dienen als onderzoeksomgeving voor de uitvoering van strategiscbe studies in
marketing. Een groot aantnl onderzoekers, zoals bijvoorbeeld Hogarth en Makridakis
(1981), Cook en Page (1987) en Green en Ryans (1990), gebruikte MARKSTRAT
voor dit doel waarbij de onderzoeksvragen sterk varieerden. Hiernnast werd MARK-
STRAT zeer populair als simulatie spel in onderwijsprogramma’s en ‘management-
education’ programma’s. Onderzoek van Kinnear en Klammer (1987) onder managers
uit verschillende sectoren geeft aan dat deze van mening zijn dat MARKSTRAT een
realistiscbe weergave van eenmarketing beslissingsomgeving is.
In de MARKSTRAT-wereld zijn vijf bedrijven actief. lederbedrijf brengt twee merken
van een duurzaam consumenten produkt op de markt (in totnal dus 10 merken). Dit
produkt is vergelijkbaar met bijvoorbeeld een videorecorder,of een CD-speler. De
proefpersonen zijn beslisser voor een bedrijf dat de merken SEMI en SELF op de
markt brengt. De opdracbt voor de proefpersonen was om bet marktaandeel voor deze
twee merken te maximaliseren. Hiervoor moesten de beslissers gedurende een viertal
perioden beslissingen nemen over bet reclame-budget, bet percentage reclame-onder-
zoek, de prijs en de produktieplanning voor de twee merken SEMI en SELF en bet nan-
tal vertegenwoordigers in drie distributiekanalen voor bet totale bedrijf. Om te voorko-
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men dat de beslissers tegen bet einde van bet spel ‘uitver&oop’ gingen houden werd
hen van te voren niet verteld hoeveel perioden ze beslissingen moesten nemen. Naast
bet bedrijf van de proefpersonen waren vier concurrerende bedrijven actief. Deze vier
concurrenten waren ‘phantom’ concurrenten. Dc beslissingen voor deze vier concurren-
ten werden genomen door de experimentator. Een strntegie voor deze vier concurrenten
was voor bet begin van bet spel ontwikkeld. ledere proefpersoon speelde op deze
manier tegen dezelfde tegenstanders vanuit een zelfde startsituatie (de proefpersonen
waren onwetend van dit feit). De prestaties van de verscbillende proefpersonen waren
dus onafbnnkelijk van elkaar. Dit betekent dat we de resultaten van de verschillende
proefpersonen met elkaar kunnen vergelijken.
Om hun beslissingen te nemen kregen de beslissers in ieder van de vier perioden door
bet MARKSTRAT2-programmn(Lnrrdcb6 en Gatignon, 1990) gegenereerde uitdraaien
met informalie dyer de financi~le resultaten, bun prestaties in de markt, nigemene ceo-
nomische omstandigbeden, consumenten gewoonten, voorspellingen van de marktom-
yang, gedrag van concurrenten en de grnfiscbe weergave van een perceptie-analyse.

Procedure --

In bet begin van bet experiment ontvingen de proefpersoncn een bescbrijving van het
MARKSTRAT spel. De beslissers die met bebulp van een MDSS beslissingen moesten
gaan nemen ontvingen ook een bescbrijving van dit systeefiL Nadat de proefpersonen
deze informatie badden gelezen moesten ze vier perioden lang beslissingen nemen in
de MARKSTRAT wereld.
Nadat ze in ecn periode bun beslissingen badden ingevuld op een formulier, werden
deze beslissingen door de experimentator ingevoerd in bet MARKSTRAT2 computer-
programma wanrin een periode (vergelijkbaar met een janr) in de MARKSTRAT
industrie gesimideerd werd. Vervolgens produceerde bet MARKSTRAT2 programma
resultaten en mnrktonderzoeken, welke ter bescbikking van de beslisser werden
gesteld, waarna beslissingen in een volgende periode genomen moestenworden.

Operationalisatie
Beschikbaarheid van een MDSS als onafhankelijke variabele werd systematiseb gema-
nipuleerd. Een groep beslissers kreeg de bescbikking over cen MDSS terwiji een ande-
re groep beslissers zonder de bulp van zo’n systeem beslissingen moest nemen. Het
MDSS dat we gcbruikten in dit onderzoek was een gebruikcrsvriendelijk systeem dat
de gebruiker in stant stelde om iedere periode de resultaten van een aantnl alternatieve
marketing beslissingen door te rekenen door middel van bet uitvoeren van zogenanmde
‘wbnt-if analyses. Om dit mogelijk te maken bevatte bet MDSS een nantal simulatie-
modellen. Invoer voor de datn-bnse van bet MDSS waren iedere periode gegevens uit
de mnrktondcrzoeken, gegevens over de resultaten van bet bedrijf van de beslisser en
algemeen-economisebe informatie. Om de what-if analyses uit te voeren moesten
beslissers waarden invoeren voor bet reclame-budget, bet percentage reclame-onder-
zoek, de prijs en bet j~ntnl vertegenwoordigers in de drie distributiekanalen voor de
twee merken SEMI en SELF. Na bet invoeren van deze gegevens voorspelde bet
MDSS wanrden voor de verkopen, de merkbekendhcid en de distributiegrand voor de
twee merken. Door waarden van de marketing-mix variabelen te veranderen kon de
beslisser de gevolgen van verschillende alternatieve acties doorrekenen. In iedere
periode was cenbeslisser vrij om zoveel simulaties te mnken als hij wilde.
Kwaliteit van het MDSS als onnfhankelijke variabele werd systcmatiscb gcmanipu-
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leerd. We bestudeerden bet effect van twee typen MDSS die beide de structuur badden
als bierboven bescbreven. Om het effect van de kwaliteit te onderzoeken versebilden de
twee systemen in de nauwkeurigheid van bun voorspellingen. Het eerste systeem kende
een gemiddelde absolute fout in zijn voorspellingen van 3%, terwijl deze fout bij bet
tweede systeem 23% was.
Marketing Ervaring als onafhankelijke variabele kende twee niveaus. Beslissers wer-
den gecategoriseerd naar de aanwezigbeid van ervaring in bet nemen van marketingbe-
slissingen. Een groep noemden we de ‘onervaren’ marketing beslissers. Deze groep
bestond uit studenten. De andere groep noemden we de ‘ervaren’ marketing beslissers.
Deze groep bestond uit de professionele marketing beslissers.
Analytische Capaciteiten van de beslisser werden gemelen door middel van bet afne-
men van de Embedded Figures Test (EFT) (Witkin et a], 1971). Dit gebeurde voor de
start van bet experiment. De EFT meet of personen veldafbankelijk of veldonafbanke-
lijk zijn. Veldonafhankelijke personen worden verondersteld in staat te zijn om op een
analytiscbe wijze met informatie om te gaan terwijl veldafbankelijke personen biertoe
minder of niet in staat zijn.
Attitude ten opzichte van MDSS in-het-algemeen werd gemeten met bebuip van een
deel van een meetinstrument ontwikkeld door Schultz en Slevin (1975). De schaal
bestond uit 14, 5-punts Likert-items. De Cronbach a betrouwbaarheid van de scbaal
bestaande uit deze 14 items was 0.76.
Tijdsdruk, tenslotte, als laatste onafhankelijke variabele, werd systematiscb gemanipu-
leerd. Deze factor kende twee niveaus: lage tijdsdruk en hoge tijdsdruk, geoperationali-
seerd door de boeveelbeid tijd die een beslisser kreeg om een beslissing te nemen.

De effecten van deze vai-iabelen werden voor een vijftal afhankelijke variabelen geme-
ten.

Marktaandeel werd iedere periode berekend als bet totale marktaandeel (d.w.z. van bei-
de merken samen) dat de proefpersonen bebaalden in de MARKSTRAT wereld.
Beslissingstijd werd iedere periode gemeten als bet aantal minuten dat beslissers nodig
hadden voor bet nemen van bun beslissingen in de MARKSTRAT wereld.
Aantal Simulaties werd gemeten als maat voor de intensiteit van bet gebruik van bet
MDSS. Het MDSS telde zelfbet aantal ‘what-if’ analyses dat iedere periode uitgevoerd
werden legde dit vast in een computer bestand.
Vertrouwen in de Beslissing werd twee keer gemeten. In de tweede en de vierde perio-
de, nadat ze beslissingen badden genomen, werden de proefpersonen gevraagd om op
5, 5-punts Likert-items aan te geven hoeveel vertrouwen zij hadden in de door ben
genomen beslissingen. De Cronbach a betrouwbaarheid van de schaal bestaande uit
deze 5 items was 0.73.
Gepercipieerd Nut van het MDSS, tenslotte, werd eveneens tweemaal gemeten. Nadat
de beslissers beslissingen badden genomen, gebruik makende van bet MDSS, in de
tweede en de vierde periode werden ze gevraagd aan te geven hoe nuttig ze bet gebruik
van bet MDSS hadden gevonden voor de kwaliteit van hun beslissingen. Hiervoor
maakten we gebruik van een scbaal die door Davis (1989) ontwikkeld is. Deze scbaal
bestaat uit 6, 7-punts waarschijnlijk-onwaarschijnlijk items. De Cronbach betrouwbaar-
heid van de schaal bestaande uit deze zes items was 0.89.

In Tabel 1 wordt schematiseb de opzet van bet experiment weergegeven. In totaal wer-
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den, zoals vermeld, drie niveaus van beslissingsondersteuning onderscbeiden: geen
MDSS, bet ‘medium-quality’ MDSS en bet ‘high-quality’ MDSS. Voor bet meten van
de effecten van de bescbikbaarbeid van een MDSS keken we naar bet verschil in resul-
taten tussen de beslissers die geen gebruik maakten van een MDSS en beslissers die
gebruik maakten van bet high-quality MDSS. Voor de meting van het effect van de
kwaliteit van bet MDSS keken we naar bet versebil in resultaten tussen beslissers die
gebruik maakten van bet medium-quality MDSS en beslissers die gebruik maakten van
bet high-quality MDSS. Als tweede factor manipuleerden we systematiscb de mate van
tijdsdruk. Beslissers werden tenslotte ingedeeld naar de aanwezigbeid van ervaring in
bet nemen van marketing beslissingen. Zoals in Tabel I te zien is werd bet effect van
de beschikbaarheid van MDSS onderzocbt voor zowel ervaren als onervaren beslissers.
De effecten vaii de kwaliteit van een MDSS werden onderzocbt voor alleen de onerva-
ren beslissers. Dit werd gedaan omdat bet werven van de ervaren marketing managers
zeer veel tijd bleek te kosten. Bovendien bleek uit bet eerste dee] van het experiment
dat de belangrijkste effecten niet versehilden voor onervaren en ervaren marketing
beslissers.
Bovenstaande resulteerde in 10 experimentele groepen. ledere groep telde 20 proefper-
sonen. Hierdoor kwam bet totale aantal proefpersonen op 200. De effecten van de score
op de Embedded Figures Test en de attitude ten opzichte van MDSS in-het-algemeen
werden als covariaten meegenomen in de analyse.

Tabel 1: ExperimenteelDesign.

Ervaring
Onervaren Ervaren
TUdsdruk Tijdsdruk

Laag Hoog Laag Hoog
Geen
MDSS

Groep I
(n’~20)

Groep 2
(n~20)

Groep 5
(n=20)

Groep6
(n~20)

MDSS
higb-
quality

Oroep 3
(n=20)

Groep 4
(n~20)

Groep 7
(n=20)

Groep 8
(n~20)

MDSS Groep 9 Groep 10
medium- (n~20) (n=20)
quality

4. RESULTATEN

In deze paragraaf zullen we de resultaten van bet experiment bespreken. We zullen
deze bespreking in twee delen opsplitsen. In paragraaf 4.1 bespreken we de resultaten
voor de ‘objectieve’ variabelen marktaandeel en beslissingstijd. In paragraaf 4.2
bespreken we de resultaten voor de ‘subjectieve’, evaluatieve variabelen vertrouwen in
de beslissing eii7gepercipinerd nut van bet MDSS.
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4.1 Effectiviteit

De belangrijkste vraag die we in dit onderzoek willen beantwoorden is of het gebruik
van een MDSS leidt tot een boger marktaandeel, d.w.z. verboogt bet MDSS de effecti-
viteit van marketing beslissers. De resultaten (zie Figuur 2) tonen aan dat gebruikers
van bet (bigh-quality) MDSS gemiddeld een boger marktaandeel bebalen dan beslissers
die zonder de bulp van zo’n systeem beslissingen moeten nemen (F=18.02, p=O.OOO)2.
Het gemiddelde versebil in marktaandeel voor de vier perioden is 5.4 procent-punten:
de niet ondersteunde beslissers bebalen gemiddeld een marktaandeel van 18.4% terwijl
de gebruikers van bet MDSS een gemiddeld marktaandeel van 23.8% bebalen.

30

25

20

15

10

S
0
0 1 2 a 4

Periode

geen MOSS ± MDSS

Figuur 2. Het marktaandeel van beslissers die met behuip van een MDSS beslissingen nemen
(n=80) en beslissers diezonder huip van eenMDSS beslissingen nemen (n= 80).

Zoals in Figuur2 te zien is, is bet versebil in marktaandeel in alle vier de perioden aan-
wezig. Er is geen sprake van een leereffect in de zin dat gebruikers van bet systeem pas
na een aantal perioden meergaan profiteren van bet gebruik van bet MDSS.
Tegenover de stijging in bet marktaandeel, als gevolg van bet gebruik van een MDSS,
staat ook een stijging van de gebruikte boeveelheid beslissingstijd (F=5.60, p=0.021).
De gebruikers van bet MDSS gebruiken gemiddeld 3.2 minuten meer beslissingstijd
dan de beslissers die zonder de bulp van bet MDSS beslissingen nemen (27.2 vs. 24.0
minuten beslissingstijd perperiode).

In paragraaf2 veronderstelden we dat bet gebruik van een MDSS zou kunnen compen-
seren voor een gebrek aan ervaring in bet nemen van marketing beslissingen en dat bet
op deze manier bet versebil tussen onervaren en ervaren beslissers zou verkleinen.
Onze resultaten geven ecbter een verrassend beeld te zien: de onervaren beslissers
behalen gemiddeld een hoger marktaandeel dan de ervaren beslissers (F=7.77,
p=O.OO6) (21.1% vs. 18.9%). Een mogelijke verklaring voor bet minder goede preste-
ren van de ervaren beslissers kan zijn dat zij voorzicbtiger waren in bet nemen van hun
beslissingen in de MARKSTRAT omgeving. Hierdoor waren zij minder snel geneigd
om grote veranderingen aan te brengen in de marketing uitgaven of de produktie-plan-
fling. Een illustratie voor deze mogelijke verklaring was een uitspraak van ~n van de
ervaren deelnemers. Na deelname zei hij ‘dat bij bang was om grote voorraden op te
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bouwen en daarom voorzicbtig was met te produceren boeveelbeden produkten’. In
zijn dagelijkse werkomgeving waren voorraden erg duur. In de MARKSTRAT-omge-
ving, ecbter, waren voorraden minder duur en daarom was bet gedrag van de onervaren
beslissers, die minder voorgeprogrammeerd waren en daardoor waarschijnlijk minder
conservatieve beslissingen namen, winstgevender.
Bovenstaande betekent dat bet MDSS niet7 beboeft te compenseren voor een tekort aan
ervaring. We zien dan ook geen verscbil in de toename van bet marktaandeel door bet
gebruik van een MDSS tussen onervaren en ervaren marketing beslissers (F=1.30,
p=0.256). Ervaren en onervaren beslissers profiteren dus in gelijke mate van de
bescbikbaarheid van een MDSS. Op basis van dit resultaat kan bet versebil in uitkom-
sten tussen de studies van Cbakravarti et al (1979) Cwaarin ‘real-life’ managers de
proefpersonen ~‘aren) en McIntyre (1982) (waarin studenten de proefpersonen waren)
dus niet verklaard worden door bet feit dat ervaren managers niet goed uit de voeten
zouden kunnenmet MDSS.
Wanneer we kijken naar de mate waarmn gebruik gemaakt wordt van bet MDSS dan
zien we wel een verscbil tussen de onervaren en de ervaren beslissers. In periode 1
maken de ervaren beslissers iets meersimulaties dan de onervaren beslissers terwijl bet
aantal simulaties in periode 2 ongeveer gelijk is. Ecbter, vanaf periode 3 maken de
onervaren beslissers meer simulaties dan de ervaren beslissers. De ervaren beslissers
zijn dan in staat om met een kleiner aantal simulaties een marktaandeelstijging te reali-
seren die gelijk is aandie van de onervaren beslissers. Kennelijk kunnen zij bet MDSS
op een effici~ntere wijze gebruiken.
Deze bevinding is in overeenstemming met resultaten van onderzoek van Johnson
(1988) en Camerer en Johnson (1989) die vonden dat ervaren beslissers minder en op
een andere manier informatie zocbten door tijdens bet zoeken gebruik te maken van
kennis die ben in staat stelt om toeb op een goede informatie te verzamelen.

Vervolgens vragen we ons af of de bescbikbaarbeid van een MDSS kan compenseren
voor minder boge analytiscbe capaciteiten of dat bet juist bet effect van analytisebe
capaciteiten versterkt. De resultaten van bet experiment geven geen eenduidig beeld te
zien. Gemiddeld presteren analytiscbe beslissers beter dan niet-analytiscbe beslissers
(F=5.17, p=0.024). Wat betreft de effecten van bet MDSS voor analytiscbe en niet-
analytiscbe beslissers zijn de resultaten niet eenduidig. Het effect van bet niveau van de
analytische capaciteiten versebilt voor ervaren en onervaren beslissers en dit verandert
in de loop van de tijd (F=2.91, p=O.O6I). We constateren bet volgende interessante
fenomeen. Zoals in Figuur 3 te zien is neemt in het geval van de onervaren beslissers
bet verscbil tussen de niet-analytiscbe en de analytiscbe beslissers af wanneer beide
groepen de bescbikking krijgen over een MDSS, ten opzicbte van een situatie waarin
zonder de bulp van een MDSS beslissingen genomen moeten worden. In bet geval van
de ervaren beslissers (zie Figuur 4) treedt er ecbter een tegengesteld effect op. Hier
groeit bet versebil tussen niet-analytisebe en analytiscbe beslissers als gevolg van bet
gebruik van een MDSS. In bet geval van de onervaren beslissers werkt bet MDSS dus
compenserend voor eengebrek aan analytiscbe capaciteiten terwijl bet in bet geval van
de ervaren beslissers bet effect van de analytisebe capaciteiten versterkt.

Een mogelijke verklaring voor bet verscbil in effect van de analytisebe capaciteiten tus-
sen onervarenen ervaren beslissers op de effectiviteit van het MDSS ligt in bet feit dat
de analytisehe capaciteiten van de ervaren beslissers gemiddeld genomen lagerzijn dan
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Figuur 3. Het marktaandeel van analytische3 (n=20) en niet-analytische (n=20) beslissers die
metbehuip van een MDSSbeslissen en hetmarktaandeel vananalytische (n20) en niet-analyti-
schebeslissers (n=20) die zonder de huip van een MDSSbeslissingen nemen.
Alle beslisser zijn onervaren.
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Figuur 4. Hetmarktaandeel van analytisehe (nz20) en niet-analytische (n=20) beslissers diemet
behuip van een MDSSbeslissen en het marktaandeel van analytische (n=20) en niet-analytische
beslissers (n=20) diezonder de huip van een MDSSbeslissingen nemen.
Alle beslisser zijn ervaren.

die van de onervaren beslissers. Misscbien dat daarom een MDSS we] kan compense-
ren voor een gebrek aan analytisebe capaciteiten (zoals in bet geval van de onervaren
beslissers) maar dat deze compensatie alleen mogelijk is als de analytiscbe capaciteiten
van de beslissers boven een zekere drempelwaarde liggen. Wanneer de analytisebe
capaciteiten van de beslisser beneden deze drempelwaarde liggen (zoals bij een dee]
van de ervaren beslissers) dan zal bet versebil tussen de analytiscbe en de niet-analyti-
sche beslissers alleen maar toenemen als gevolg van de bescbikbaarbeid van een
MDSS doordat de niet-analytiscbe beslissers niet voldoende kunnen profiteren van bet
gebruik van bet MDSS. In toekomstig onderzoek zou onderzocbt moeten worden in
hoeverre deze verkiaring voor bet gevondeneffect eenjuiste is.
Wanneer we kijken naar bet feitelijke gebruik van bet MDSS dan zien we dat analyti-
sche beslissers meer simulaties maken met bet MDSS dan niet-analytiscbe beslissers
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(F=5.97, p=O.OI7) maar dat dit verschil in de loop van de tijd afneemt (F=3.29,
p=0.026). Kennelijk treedt er voor de niet-analytisehe beslissers een leereffect op. Zij
bebben enige periodennodig ombet analytisebe hulpmiddel te kunnen gebruiken.

Ook met betrekking tot het effect van de mate van tijdsdruk op de effectiviteit van
MDSS is er eeh versehil tussen onervaren en ervaren beslissers. We verwachtten dat
bet effect van een MDSS onder lage tijdsdruk groter zou zijn dan onder boge tijdsdruk.
Gemiddeld genomen leidt bogere tijdsdruk tot een lager marktaandeel (F=5.19,
p=O.O24). De resultaten tonen ecbter aan dat bet effect van tijdsdruk op de effectiviteit
verscbilt vctor ervaren en onervaren beslissers (F=4.63, p=O.O33). Het blijkt dat de
onervaren beslissers, conform onze verwachtingen, vooral profiteren van de besebik-
baarbeid van een MDSS onder lage tijdsdruk. Onder hoge tijdsdruk stijgt bun markt-
aandeel minder door bet gebruik van een MDSS. Ervaren beslissers weten ook onder
boge tijdsdruk te profiteren van bet gebruik van een MDSS. Zoals we reeds zagen lij-
ken ervaren beslissers beter in staat om met een relatief klein aantal simulaties een
bepaalde stijging van bet marktaandeel te realiseren. Aangezien beslissers onder hoge
tijdsdruk minder simulaties maken dan onder lage tijdsdruk (F=11.13~p=0.001) is dit
een mogelijke verklaring voor bet feit dat de ervaren beslissers die gebruik maken van
bet MDSS minder last hebben van meertijdsdruk dan onervaren beslissers.

De tot nog toe gepresenteerde effecten van de bescbikbaarbeid van een MDSS gelden
voor bet bigb-quality MDSS. In ons onderzoek wilden we ook kijken in boeverre de
kwaliteit van bet MDSS de effectiviteit biervan zou beinvloeden. We bestuderen daar-
toe bet effect van een tweede MDSS: het niedium-quality MDSS.
Zoals in Figuui 5 te zien is, is het marktaandeel van de beslissers die gebruik maken
van bet high-quality MDSS boger (gemiddeld 2.42 procent-punten) dan bet marktaan-
dee] van de gebruikers van bet medium-quality MDSS (F=7.48, p=O.008). Gebruikers
van bet medium-quality MDSS op bun beurt bebalen nog steeds een marktaandeel dat
hoger (gemiddeld 2.92 procent-punten) is dan bet marktaandeel van de ongebolpen
beslissers (F=5.54, p=O.021).Wat betreft de gebruikte boeveelbeid beslissingstijd is er
geen significant verscbi] tussen de gebruikers van de beide typen MDSS (F=1.90,
p=O.I 77). De beslissers die gebruik maken van bet medium-quality MDSS gebruiken
net als de gebruikers van bet bigb-quality MDSS meer beslissingstijd dan de ongebol-
pen beslissers (F=11.40, p=O.OO2).
Met betrekking tot bet feitelijke gebruik van bet MDSS, tenslotte, vinden we ook een
versebil tussen bet medium-quality MDSS en bet high-quality MDSS (F=6.81,
p=O.OOI). In periode I wordt bet medium-quality MDSS iets intensiever gebruikt dan
bet high-quality MDSS maar in de perioden3 en 4 wordt bet high-quality MDSS inten-
siever gebruikt. In periode 2 is er niet veel versebil in bet aantal simulaties gemaakt
met de beide typen systemen. Het feit dat in periode 1 met bet medium-quality MDSS
meer simulaties gemaakt worden kan wellicht verklaard worden uit bet feit dat in dit
systeem een random-fout was ingebouwd. Hierdoor kon een aantal simulaties voor de
zelfde beslissing versebillende uitkomsten hebben. Misschien dat gebruikers van dit
medium-quality MDSS in periode 1 probeerden te ontdekken hoe groot deze fout onge-
veer was. In periode 3 en 4 werd bet beter voorspellende MDSS intensiever gebruikt.
Dit resultaat is in overeenstemming met de bevinding van Desbpande en Zaltman
(1982) die voor marktonderzoek-informatie vonden dat een hoge kwaliteit bet gebruik
ervan bevorderde. Kennelijk zagen gebruikers van bet high-quality MDSS uiteindelijk
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ook meer mogelijkheden om de kwaliteit van bun beslissingen te optimaliseren dan
gebruikers van bet medium-quality MDSS. Zij bleven daarom in periode 3 en periode 4
langer door simuleren.
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Figuur 5. Het marktaandeel van beslissers die met behuip van hethigh-quality MDSS beslissin-
gen nemen (n=40), beslissers die metbehuip van een medium-quality MDSS beslissingen nemen
(n=40) en beslissers die zonder huip vaneen MDSS beslissingen nemen (n=40).

4.2 Evaluaties

Naast de effecten van de beschikbaarheid en de kwaliteit van bet MDSS op de objectie-
ye variabelen marktaandeel en hoeveelbeid beslissingstijd bebben we ook de effecten
van deze variabelen op bet vertrouwen in de genomen beslissing en bet gepercipieerde
nut van het MDSS bestudeerd.

We verwacbtten dat het gebruik van een MDSS tot meer vertrouwen in de genomen
beslissing zou leiden. De resultaten (zie Figuur 6) laten zien dat bet vertrouwen van alle
beslissers toeneemt in de loop van de tijd (F10.01,p=0.002). Kennelijk moeten alle
proefpersonen wennen aan de omgeving. Het vertrouwen van de beslissers die gebruik
maken van bet MDSS stijgt echter sneller dan dat van de niet ondersteunde beslissers.
In periode 2 hebben de gebruikers van bet MDSS nog iets minder vertrouwen dan de
ongebolpen beslissers maar in periode 4 is deze situatie omgekeerd. In deze periode
bebben de beslissers die gebruik maken van bet MDSS rneer vertrouwen in bun beslis-
singen. Het gebruik van bet MDSS leidt dus niet automaliseb tot meervertrouwen in de
genomen beslissing. Dit ondanks het feit dat bet we] in alle vier de perioden tot een
hoger marktaandeel leidt. Kennelijk moeten beslissers eerst ruim ervaring hebben met
het MDSS en met de resultaten van bet gebruik biervan voordat ze ermeer vertrouwen
door krijgen.

Het effect van bet MDSS op bet vertrouwen in de genomen beslissing verscbilt niet
voor ervaren vs. onervaren beslissers, voor analytiscbe vs. niet-analytisebe beslissers en
voor beslissers die onder lage tijdsdruk werken vs. beslissers die onder boge tijdsdruk
werken. Gemiddeld genomen vinden we dat beslissers die onder boge tijdsdruk werken
minder vertrouwen in de door bun genomen beslissingen hebben dan beslissers die
onder lage tijdsdruk werken (F=4.0O,p=0.047). Het MDSS kan dit niet compenseren.
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Figuur 6: Het vertrouwen in de genomen beslissingen van beslissers die een MDSS gebruiken
(n=80) en beslissers die zonder huip van een MDSSbeslissingen nemen (n=80).

We verwachtten dat een kwa]itatief beter MDSS tot mcer vertrouwen in de genomen
beslissingen zou leiden dan een minder goed systeem. Dit effect treedt echier niet op.
Beslissers die het higb-quality MDSS gebruiken hebben niet significant meer vertrou-
wen in bun beslissingen dan beslissers die bet medium-quality MDSS gebruiken
(F=0.69,p=0.504). Al met a] is bet type MDSS dat gebruiki wordt dus niet bijzonder
bepalend voor de boeveelbeid vertrouwen in de genomen beslissingen.

Naast bet vertrouwen in de genomen beslissing als een evaluatie van de genomen
beslissing hebben we ook de evaluatie van bet MDSS door de gebruikers bestudeerd.
Hiervoor kijken we naar bet gepercipieerde nut van bet MDSS voor bet verbogen van
de kwaliteit van de genomen beslissingen.
We verwacbten dat bet high-quality MDSS als nuttiger dan bet medium-quality MDSS
gepercipieerd zou worden. De resultaten geven ecbter aan dat er geen significant ver-
sebil bestaat tussen bet gepercipieerde nut van bet medium-quality MDSS en het high-
quality MDSS (F=I.23,p=O.271). De belangrijkste determinant van bet gepercipieerde
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Figuur 7. Geperdpieerd nut van hetMDSS voor het verhogen van de kwaliteit van de genomen
beslissingen van beslissers met een negatieve attitude ten opzichte van MDSS in-het-algemeen
(n40) en beslissers meteen positieveattitude ten opzichte vanMDSS-in-het-algemeen (n=40).
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nut van bet MDSS (zie Figuur7) is de attitude ten opzicbte van MDSS in-bet-algemeen
(F=26.96,p=O.000). Deze attitude werd voor de aanvang van bet experiment gemeten.
Beslissers met een positieve algemene attitude percipi~ren bet specifieke MDSS ook
als nuttiger voor de kwaliteit van bun beslissingen dan beslissers met een negatieve
attitude. Deze relatie is onafhanlkelijk van de kwaliteit van bet gebruikte MDSS.

5. CONCLUSIES

In de inleiding formuleerden we de onderzoeksvraag of het gebruik van MDSS de
effectiviteit van marketing beslissers verhoogt en, zo ja, welke factoren bier invloed op
hebben. De resultaten van bet onderzoek geven aan dat bet gebruik van de twee typen
die wij onderzocbten de effectiviteit van marketing beslissers inderdaad verbogen.
Gebruikers van een MDSS bebalen een hoger marktaandeel dan beslissers die zonder
de bulp van een dergelijk systeem beslissingen moeten nemen. Deze verboging van de
effectiviteit gaat we] gepaard met een toename van de boeveelbeid beslissingstijd. Het
blijkt dat de stijging van de effectiviteit als gevolg van bet gebruik van een MDSS
afhankelijk is van een aantal door ons onderzochte factoren. Als eerste beeft de kwali-
teit van bet gebruikte systeem invloed op de uiteindelijke resultaten. Verder bebben
ook de analytiscbe capaciteiten van de gebruiker van bet MDSS invloed op de mate
waarin hij kan profiteren van zo’n systeem. Onze resultaten duiden er op dat ook niet-
analytiscbe beslissers kunnen profiteren van bet gebruik van een MDSS en dat een
MDSS ze]fs kan compenseren voor een gebrek aan analytiscbe capaciteiten. Ecbter, de
analytisebe capaciteiten van de beslisser zouden dan we] boven een bepaalde drempel-
waarde moeten liggen om dergelijke effecten op te laten treden. Tenslotte beeft ook de
mate van tijdsdruk invloed op de toename van de effectiviteit van de beslisser. Ervaren
beslissers lijken effici~nter gebruik te kunnen maken van een MDSS dan onervaren
beslissers en bebben weinig last van een bogere tijdsdruk. Onervaren beslissers bebben
echter tijd nodig om optimaal te kunnen profiteren van bet gebruik van een MDSS.
Onder lage tijdsdruk is de stijging van bun marktaandeel, als gevolg van bet gebruik
van bet MDSS, groter dan onderboge tijdsdruk.
We vinden dus duidelijke effecten van bet gebruik en de kwaliteit van MDSS op de
zogenaamde ‘objectieve’ variabelen. Op de ‘subjectieve’ variabelen beeft bet gebruik
en de kwaliteit van MDSS veel minder grote invloed. Het gebruik van bet high-quality
MDSS leidt alleen in periode 4 tot iets meer vertrouwen in de genomen beslissing. Ver-
der vinden we geen significant versehil in vertrouwen in de genomen beslissing tussen
gebruikers van bet medium-quality MDSS en gebruikers van bet high-quality MDSS.
Dit ondanks bet feit dat er duidelijke en significante verschillen in bet niveau van bet
marktaandeel tussen de twee groepen optreden. Deze verschil]en in marktaandeel lei-
den ook niet tot versebillen in bet gepercipieerde nut van bet gebruikte MDSS. Beide
systemen worden door de beslissers als even nuttig voor bet verbogen van de kwaliteit
van de genomen beslissing gepercipieerd boewel ze dit dus niet zijn. Het nut zoals
gepercipieerd door de gebruikers blijkt voora] bepaald te worden door de a-priori attitu-
de ten opzichte van MDSS in bet algemeen. Beslissers met een positieve attitude ten
opzicbte van MDSS in-bet-algemeen vinden bet specifiek gebruikte MDSS nuttiger
dan beslissers met een negatieve attitude ten opzichte van MDSS in-bet-algemeen. Dit
onafhankelijk van de kwaliteit van bet gebruikte systeem en de met bet systeem behaal-
de resultaten.
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Een moge]ijke verklaring voor bet ontbreken van verscbillen in de waarden van de sub-
jectieve variabelen zou kunnen zijn dat beslissers geen referentiepunt badden ten
opzicbte waarvan ze de systemen beoordeelden. Beslissers beoordeelden beide MDSS
in absolute zin als nuttig. Om te onderzoeken of beslissers we1 in staat zijn om verscbil-
len in de kwalitieit van systemen te op te merken en te beoordelen zou wellicbt voor
een onderzoeksopzet gekozen moeten worden waarin ~n beslisser gebruik maakt van
een aantal versehillende typen systemen.
Men kan zich afvragen in boeverre de resultaten uit ons experimentele onderzoek gene-
raliseerbaar zijn naar marketing beslissingssituaties in de praktijk. Zoals reeds gesteld
is bet belangrijkste probleem van experimentee] laboratorium onderzoek immers de
generaliseerbaarheid van de resultaten ofwel de externe validiteit. De experimentele
omgeving (MARKSTRAT) waarbinnen dit onderzoek werd uitgevoerd kan als een
realistisehe marketing beslissings omgeving gekenmerkt worden. Verder deden naast
studenten ook marketing beslissers uit de praktijk mee aan bet onderzoek. Tenslotte
zijn de in ons onderzoek bestudeerde systemen, systemen die ook voor praktijksituaties
ontwikkeld zouden kunnen worden en, zei bet in geringe -mate (van Campen et a],
1990), ook a] ontwikkeld zijn. Bovenstaarcle feiten maken dat wij van niening zijn dat
de resulaten van dit onderzoek generaliseerbaar zijn naar marketing beslissingssituaties
in de praktijk, zeker wanneer deze situatieskenmerken vertonen die overeenkomen met
de kenmerken van de MARKSTRATomgeving, zoals in §3 gescbetst.
De resultaten van ons onderzoek impliceren dat bet gebruik van MDSS de effectiviteit
van marketing beslissers kan verbogen. De mate waarin dit effect optreedt is ecbter
afhankelijk van een aantal factoren. Zo kan bet zijn dat de opbrengsten van bet gebruik
van een MDSS hiet opwegen tegen de kosten van bet ontwikkelen van zo’n systeem
wanneer de analytisebe capaciteiten van de gebruikers tekort sebieten. Verder zou ook
de boeveelbeid tijdsdruk de effecten van bet gebruik van MDSS kunnen beinvloeden.
Voordat tot de implementatie van een MDSS wordt overgegaan zal dus goed naar de
condities waaro-nder bet systeem gebruikt zal gaan worden gekeken moeten worden.
Door de versehillende factorengoed op elkaar af te stemmen kan een zo positief moge-
lijk effect van bet gebruik van dergelijke systemen bewerkstel]igd worden.
De resultaten in ons onderzoek geven ook aan dat bet nut dat gebruikers aan systemen
toekennen vooral afbankelijk is van bun a-priori attitude ten opzicbte van bet gebruik
van dit soort systemen in bet algemeen. Wanneer we veronderstellen dat dit geperci-
pieerde nut ~n van de factoren is die adoptie en diffusie van MDSS kan befnvloeden
dan lijkt bet voor een verdere adoptie en diffusie van MDSS van belang om een zo
positief mogelijke attitude bij potentWle gebruikers te cre~eren. Dit zou bijvoorbeeld
kunnen gebeuren door middel van voorlicbting over de positieve effecten welke bet
gebruik van dergelijke systemen kan hebben.

NOTEN

I. De alkorting MDSS staat zowel voor marketing decision sUpport systeem (enkelvoud) als voormarkcting
decision support systemen (meervoud).

2. Het toetsen of de verschillen significant waren vond plaats door middel van ANCOVA (Tabachnick en
Fidell, 1989).

3. Twee groepen beslissers (analytisch en niet-analytische) werden gecreeerd door het ujivoeren van cen
mediaansplit OP de scores op de Embedded Figures Test. Dc proefpersotten met cen Iwyc score werden
gecategoriseerd als niet-analytische beslissers, terwiji de proefpersonen met een lage score werden gecate-
goriseerd als analytischebeslissers.
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17. Responsbepalende factoren bij schrzftelijke
enqu~tes
een literatuuroverzicht

M.J. BRAND EN T.H.A. BIJMOLT*

SAMENVAThNG

In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van schriftelijke eriqu~tes om primaire data te verza-
melen. Een belangrijk probleem bij schriftelijk onderzoek is echter de non-respons. In de eerste
plaats kan de non-responsde representativiteit van het onderzoek aantasten. In de tweede plaats
is het moeilijk van te voren in te schattenwat de precieze respons zal zijn, dit levert onderzoeks-
technische en financi~1e onzekerheden op. Er is reedsveel onderzoek gedaan naar de invloed van
verschillende factoren op responspercentages van schriftelijke enqu~tes. Dit artikel geeft een
overzicht van de resultaten van meer dan 100 van dergelijke studies. Tevens wordt benadrukt dat
voor een meer kwantitatieve benadering van dit probleem, onderzoekers in hun publicaties dui-
delijker aan moeten geven hoe de schriftelijke enqu&e precies is uitgevoerd.

1. INLEIDING

Bij het uitvoeren van primair marktonderzoek moet een keuze worden gemaakt uit ver-
schullende methoclen om gegevens te verzamelen. De bekendste methoden zijn de tele-
fonische, schriftelijke en mondelinge enqu~te. De voortdurende ontwikke]ingen in de
telecommunicatie leiden tot steeds nieuwe mogehjkheden voor dataverzameling. Op dit
moment is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk bedrijven per fax te enqu~teren of een
consumentenpanel te ondervragen via een computer plus modem (het ‘tele-interview
systeem’ van het NIPO). In tabel I wordt aangegeven welk percentage van de externe
marktonderzoekuitgaven in Nederland in 1987 en in 1991 aan de verschillende metho-
den van onderzoek werd besteed. We zien dat de uitgaven aan schriftelijk onderzoek
zowel absoluutals procentueel gegroeid zijn.
In tabel 2 staat weergegeven in welke mate de dataverzarnelingsmethoden in 1989 in de
praktijk werden gebruikt. Hier zien we dat bijna de helft van de Nederlandse markt-
onderzoekers gebruik maakte van schriftelijke enqu~tes, dit is minder dan het aantal
gebruikers van andere dataverzamelingsmethoden. Wanneer we de gegevens uit tabel I
en 2 koppelen, dan kunnen we voorzichtig concluderen dat de schriftelijke enquetes
relatief veel kosten met zich meebrengen.

* Met dank aan E.H. Bakker, B.C. Blomsma en R.M. Bosch voor hun huip bij het uitvoeren vandit onder-
zoek.
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Tabel I. Externe m~irktonderzaekbestedingen naar methode van onderzoek.*

1987
(%)

1991 —
(%)

Telefonisch 20 18
Schriftelijk 35 44
Mondeling 33 30
Overig 12 8

* Totalebestedingen in 1987: 220 mm, in 1991: 268 mm
Bron: Oostveen (1988, 1992)

Tabel 2. Hetgebruik van dataverzamelingsmethoden in depraktijk (1989).

n = 393 -- totaal

(%)

bedrijfsonderzoeker
(%)

bureau-onderzoeker
(%)

Telefonisch 63 66 - 1 61 -
Schriftelijk 48 53 40 -
MondeHng 74 71 82

Bron: Van Leeuwen (1991)

In de standaard marktonderzoekboeken wordt vaak uitgebreid stil gestaan bij de voor-
en nadelen van de versehillende methoden. De kosten zijn slechts ddn van de factoren
die de keuze tussen de verschillende dataverzamelingsmethoden bepalen. Andere facto-
ren zijn bijvoorbeeld: de mogelijkheid van computergestuurd enqu&eren, de beschik-
bare tijd, de complexiteit van de vragenlijst, de doelgroep en de gewenste steekproef-
omvang. Een belangrijke variabele hierbij is de respons die bij een onderzoek wordt
gerealiseerd. In ieder onderzoek zijn er steekproefelementen die niet kunnen of willen
meewerken aan het onderzoek en dus non-respons veroorzaken. Hierbij kan onder-
scheid worden gemaakt tussen algemene non-respons cn item non-respons, in dit laat-
ste geval wordt de vragenlijst wel geretoumeerd, maar is hij niet volledig ingevuld. In
de rest van dit artikel beperken we ons tot algemene non-respons. Hox en De Leeuw
(1993) concluderen ondermeer dat het algemene responspercentage bij schriftelijke
enqu~tes overbet algemeen iets lager is dan bij mondeling of telefonisch onderzoek. Er
zijn twee belangrijke problemen die samenhangenmet non-respons.
In de eerste plaats is bet de vraag in hoeverre de non-respons selectief is geweest en dus
de resultaten van het onderzoek heeft beinvloed. Methoden om hier zo goed mogellik
voor te corrigeren worden onder andere beschreven door Bethlehem en Kersten (1987).
In de tweede plaats befnvloedt de non-respons de gerealiseerde steekproefgrootte, die
op zijn beurt van belang is voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Bij mondelinge
of telefonische enqu&es is bet mogelijk dQor te gaan met de steekproeftrekking tot er
voldoende respondenten gevonden zijn. Bij schriftelijke enqu&es moet echter van te
voren een insehatting van de respons worden gemaakt om te bepalen hoeveel vragen-
lijsten verstuurd moeten worden; bet kost veel tijd en geld om later een nieuwe enqu~me
te versturen wanneer blijkt dat de respons te laag is geweest. Aan de andere kant kun-
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nen bij een onverwacht hoge respons de begrootte portokosten worden overschreden,
hemgeen met name voor opdrachtgevers met een beperkt budget een probleem is. Het is
duidelijk dat voor een verantwoorde keuze tussen de verschillende dataverzamelings-
methoden een zo goed mogelijke schatting van het responspercentage onontbeerlijk is.
Aanzetten tot een berekening van de verwachte respons zijn beschreven door Heberlein
en Baumgartner (1978), Van Rooy (1986) en De Leeuw enHox (1992). Deze ontwik-
kelden verschillende modellen om responspercentages te voorspellen. Overigens is bet
ook zonder budgettaire beperkingen van belang te weten hoe een maximale respons
bereikt kan worden. Hiervoor is het allereerst noodzakelijk inzicht te krijgen in de fac-
toren die de respons bepalen en de richting van deze invloed.
Responspercentages kunnen nogal uiteenlopen. Zo kreeg Scott (1961) een respons van
meer dan 90% bij een onderzoek onder huiseigenaren, terwiji Dommeyer, Elganayan
en Umans (1991) bij een onderzoek onder consumenten een respons van slechts 8%
realiseerden. Conant, Smart en Walker (1990) berekenden dat het responspercentage
van onderzoeken gepubliceerd in Journal of Marketing, Journal of the Academy of
Marketing Science en Journal of Marketing Research tussen 1980 and 1988 gemiddeld
44,4% is.

Veel marktonderzoekers zijn door schade en schande wijs geworden en hebben op
basis van ervaring bepaalde vuistregels ontwikkeld om do verwachte respons in te
schatten. Naast deze vuistregels uit de praktijk bestaat tamelijk veel onderzoek naar
factoren die het responspercentage van schriftelijke enqu&es kunnen beYnvloeden. In
dit artikel zullen we een systematisch overzicht van een groot aantal dergelijke onder-
zoeken geven. Hierbij staat de volgende vraag centraal: hoe kan meer inzicht worden
verkregen in het te verwachten responspercentage van schriftelijke enqu~tes? Dit bete-
kent dat we zullen bekijken welke factoren van invloed kunnen zijn op het responsper-
centage en in welke mate deze invloed aangetoond is.
In de literatuur komen verschillende definities van respons voor. De twee meest voor-
komende definities zijn de ‘ontvangen respons’ (completion rate) en de ‘respons ratio’
(response rate). De ontvangen respons is gedefinjeerd als: verkregen steekproef/ uitge-
zette steekproef. De respons ratio is gedefinjeerd als: verkregen steekproef/ (uitgezette
steekproef — oneigenlijke respons). Hierbij bestaat de oneigenlijke respons uit respon-
denten die achteraf gezien niet tot de steekproef dienden te behoren. In vrijwel alle
onderzoeken die in dit artikel worden besproken, wordt van de respons ratio uitgegaan.
In enkele onderzoeken wordt niet vermeld van welke definitie men uitgaat. In bet alge-
moon kan dan echter worden aangenomen dat men de respons ratio heeft gebruikt.

2. LITERATUURONDERZOEK

Er zijn reeds vool onderzoekon uitgevoerd naar factoron die van invloed (zouden kun-
nen) zijn op bet responspercentage van schriftelijkeenqu&es. Murphy, Daley en Dalen-
borg (1991) noemon zelfs eenaantal van meerdan 600!
Dc in dit artikel besproken artikelon zijn op drie manieren gevonden: (1) bestudering
van onkole overzichtsartikelen (Kanuk en Berenson 1975; Yu en Cooper 1983; Harvey
1987), (2) bestudering van de laatste drie jaargangen van de meest bekende weten-
schappolijko marketing tijdschrifton en (3) selectie met bohuip van CD-ROM bostan-
den van wetenschappelijke publikatios. Wat opvalt is dat de bokonde intomationale
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tijdschriften zoals Journal ofMarketing, Journal of Marketing Research en Internation-
al Journal of Research in Marketing reeds jaron goon aandacht aan dit onderworp heb-
ben geschonkon. Do moor rocento artikelen zijn bijna allen afkomstig uit Journal of the
Market Research Society en Industrial Marketing Management.
In do meesme gopubliceerde onderzoeken wordt ge~xperimontoerd met ddn factor, ter-
wijl do overige potonti~1o factoren constant worden gehouden. In enkele andere onder-
zoeken wordon meerdere factoren onderzocht of wordt onderzoek gedaan naar interac-
ties tussen fact&en. Eon bokond onderzoek waarmn veel verschillendo factoren werden
meegenomen word uitgevoerd door Heberlein en Baumgartner (1978). Voor moor
informatie over mogelijke intoracties wordt verwezon naar Wiseman (1973), Cox,
Anderson en Fulcher (1974), Houston en Jefferson (1975), Houston en Nevin (1977),
Jones en Linda (1978), Hornik (1982), Jobber (1989), Tyagi (1989), en Do Leouw en
Hox (1992). _

We zullen achtereenvolgens aandacht bosteden aan eon aantal groepen van factoren die
invloed kunnen hebben op hot rosponsporcentago van schriftolijko onqu6tes. Doze fac-
toren staanweergogeven in tabol 3.

Tabel 3. Factoren die inviced kunnen hebben op het responspercentage van schriftelijke enqu&
tes.

I. do ondorzoekspopulatio 8. lengte van do vragonlijst
2. do sponsor en ondorzooker 9. layout van do vragenlijst
3. hot onderwerp 10. do verzondwijze
4. do vooraankondiging 11. timing
5. personalisatie r2. boloning
6. anonimitoit 13. do horhalingsoproop
7. do begoloidondo brief 14. het jaar van do uitvooring

2.1 De onderzoekspopulatie

Do eersto factor, die van invloed kan zijn op do rospons, is -do ondorzoekspopulatio. In
do in dit artikel besproken literatuur is onderzoek uitgevoerd onder ~6iiof moor van do
volgende drie populaties: consumenten, bedrijvon (commorcii~le populatie) en profes-
sionals. Onder doze laatste groep worden bijvoorboold artson on advocaten verstaan.
Bij do bespreking van do factoron 2 tot en met 14 zal blijken dat onderzoeksresultaten
binnen eon bepaalde populatie yank niet generalisoerbaar zijn naar do andere popula-
ties. In dit artikel zal steeds zoveel mogelijk worden vermold onder welke populatie
eon onderzoek is uitgevoerd. Wordt do populatie niet expliciet vermeld, dan hebben we
doze niet kunnen achterhalen. Do gemiddelde rosponspercentagos van onderzoeken
onderbedrijven zijn in hot algemoon lager dan die ondor andoro populaties; Do Leouw
en Hox (1992) vonden op basis van 45 publicaties eon gemiddelde respons rate van
61% (onduidelijk is of hot bier alleen over consumonten of ook over bedrijvon gnat),
terwiji op industri~le markten responsporcontages tussen do 20 en 40% normanl zijn
(Hart 1987, Jobber en Saunders 1989).
Naast verschillen tussen populaties kunnen ook binnen populaties groepen bestaan die
verschillend op schriftelijke enqubtes roageron. Eon consumentenpopulatie kan worden
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onderverdeeld aan do hand van do sociale klasse en do subgroop waartoe do consument
behoort. Uit onderzoek van Geib (1975) bleek bijvoorboeld dat respondenten uit do
middenklasse van do bovolking moor vragenlijston retoumeerden dan rospondenten uit
do lagere kiassen. Hot botrof bier eon onderzoek waarbij 50 (dollar) cent beloning word
bijgesloten. Louwon (1992) concludoerdo dat medeworking aan schriftelijko onqu~tes
hogor is in do hogere sociale klassen, bij hogor opgeleiden, en bij relatief jongo men-
son. Heberlein en Baumgartner (1978) gaven aandat studenten, werknemers en militai-
re personon significant moor schriftelijke vragenlijsten retournoerden dan hot algemone
publiek. Zij hebben doze factor dan ook meegenomen in hun model.
Eon critorium, op grond waarvan binnon commerci~lo populaties groepen wordon
onderscheidon, is do bedrijfsgrootte. In eon onderzoek uitgevoerd ondor loidinggovende
functionarissen, toonden Cotton en Wonder (1982) ann dat or eon inverse relatie bestaat
tussen bodrijfsomvang en hot rosponspercentago. Dus functionarissen bij kloinere
ondernemingen retourneren over hot algemeen vaker eon ingevuldo vragenlijst.
Bij profossionelo populaties wordon in do door ons bekeken litorntuur goon relevante
subgroepon onderscheidon.

Tot slot zijn or aanwijzingon dat ook do goografisoho spreiding van do onderzoeks-
populatie invloed uitoefent op hot responspercentage. Do Leouw en Hox (1992) stellen
in eon analyse van 45 bestannde studios vast, dat landelijk gesproido steekproeven in
hot algomoon eon lagere respons beroiken dan lokale steekproevon. Zij namen echter
ook telefonisch on mondeling ondorzoek in hun analyse moo.

2.2 De sponsor en onderzoeker

Do sponsor van eon onderzoek is eon porsoon of instelling, waarvoor hot onderzoek
wordt uitgovoord en die ton bate van hot onderzook geld beschikbaar stelt. Do onder-
zoeker is degono die hot onderzoek daadwerkelijk uitvoert.

Sponsor
In do literatuur worden drie sponsors ondorscheiden: do overheid, universiteiten en
cornmerci~le ondernemingen. Ondor andere Labrocque (1978), Roeher (1963), Vocino
(1977) zijn van moning dat do sponsor van invloed kan zijn op de respons. In eon
onderzoek van Jones en Linda (1978) word go~xporimotitoord met drie verschillende
sponsors: universitoit, overhoidsinstelling en eon fictief consultancy-burenu. Do ros-
ponsporcentagos waren hot hoogst voor do universitoit (34,7%), gemiddeld voor do
overheidsinstelling (29,0%) en hot laagst voor hot fictievo consultancy-buroau (24,7%).
Brunnor on Carroll (1969) gebruikten eon vooraankondiging (met eon univorsiteit of
eon comrnorcile onderneming als sponsor) om medeworkirig tovragen nan eon persoon-
lijk interview. Hier bleek eon vooraankondiging van eon commerci~le sponsor eon sig-
nificant hogere respons op to leveren. Scott (1961) vond in eon onderzoek onder 3024
huiseigenaren do volgonde responsporcontages: univorsitoit 88,7%, commercidlo onder-
noming 90,1% en overhoidsinstelling 93,3%. Alloen wannoer do univorsitoit en do
commerci~le ondorneming als ~dn groep werden boschouwd, blijkt do overhoidsinstel-
ling ten opzichto van doze groep eon significant hogere respons op to leveren. Houston
on Nevin (1977) zngon onder eon consumentenpopulatie van 2000 personon, dat or
goon significant versehil in respons was tussen eon universiteit of commerci~le onder-
fleming als sponsor. Ook Heberlein en Baumgartnor (1978) vonden goon hogere
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respons voor eon universitaire sponsor. W~1 bleek dat do overheid eon respons verho-
gonde invloed en do commerci~1e sponsor eon respons verlagendo invloed heeft. We
kunnen concluderen dat do invloed van do sponsor op hot rosponsporcentago niet dui-
delijk is. -—

Onderzoeker
Bij do uitvoerendo instantie van hot onderzoek kan ook eon aantal partijen worden
onderscheiden: do overheid, eon universiteit, eon commerciele onderneming, eon
marktonderzoekbureau en eon uit hot buitenland afkomstige ondorzoeker.
Doob, Freedman en Carlsmith (1973) onderzochten onder 804 consumenten of or eon
verschil in respons was tussen eon univorsitoit of eon marktonderzoekbureau als onder-
zoeker. Do li7ni\’ersiteit bleek eon significant hogero respons op to leveren. Peterson
(1975) vond eon soortgelijk versohil tusson eon universiteit en eon coniffiorci~le onder-
neming als onderzoeker. Onder 3840 consumonton gaf do universiteit do hoogste
respons. Hawkins (1979) nam als oaderzoekers zowel eon universiteit, con marktonder-
zoekbureau en eon commerci~le onderneming. Ook hier gaf do univorsiteit eon signifi-
cant hogere respons to zion. Jones en Lang (1980) vonden bij eon onderzoek onder bij-
na 3000 consumenten dat eon handelsassociatie als onderzoeker significant minder
respons opleverdo dan eon universitoit als onderzoeker. Eon onderzook van O’Connor,
Sullivan en Jones (1981) onder consumenten leverde goon significant verschil tussen do
univorsiteit ende landelijko overheid als onderzoeker. -

In do commercidle sector hidden Futrell (1981) en Jones en Linda (1978) zich oven-
eons bezig met hot effect van versehillende onderzoekers op hot responspercentage.
Futrell vond dat wanneor do universitoit als onderzocker optrad dit significant moor
respons opleverde dan eon commorcile onderzoeker. Jones en Linda vonden in eon
omvangrijk onderzoek onder 4212 bedrijvon dat eon landelijke overheid significant
minder respons kroeg dan eon univorsiteit.
Eon onderzoek van Nitecki (1978) toondo goon significant verschillende responsper-
centages onder eon profossionele populatie van 738 personen.
Ayal en Hornik (1986) onderzochten inhoevorre responspercentagos verschilden in hot
geval do onderzoeker uit hot binnen- dan wol buitenland_kwam. Hot onderzoek had
betrekking op Amerikaanse en Isra~lische respondenten. Bij consumen7fen block dat do
rospons op hot onderzoek van do buitenlandse onderzoeker significant hoger lag dan do
respons die do lokale onderzoekor kreeg. Waarschijnlijk word eon buitenlands onder-
zoek als bolangrijk ervaron. Bij bedrijvendeed dit effect zich niet voor.
Concluderend kunnen we stellen dat enqu~tes waarbij eon univorsiteit als onderzoeker
optreedt zowel bij consument&n als bedrijven relatief hoge responsporcentagos opleve-
ron (zie ook do Leouw en Hox 1992). ___

2.3 Her onderwerp

Wat hot onderwerp van do enqu~te betroft kan onderscheid worden gomaakt tussen hot

herkenbaar belang voor do respondenten zijn intorosso in hot onderwerp.
Hcrkcnbaar belang
Hot herkenbaar belang van hot ondorwerp van eon enqu~to wordt ook wel ~sa1iency’
genoerud. Linsky (1965) vond dat respondenten die cen begeleidende brief kregen met
eon uitleg~over hot belang voor do respoadent eon significant hogere respons genereer-
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den dan anderen. Forsgren (1989) was op basis van door hem verricht literatuurondor-
zoek van moning, dat hot onderwerp van eon schriftelijke onqu&o door do respondonten
als belangrijk moot worden ervaron. Dit zion we ook terug in hot model van Heberlein
on Baumgartnor (1978) en in hot model van Do Leouw en Hox (1992). In doze model-
Ion is hot herkenbaar belang van hot ondorworp voor do respondent eon belangrijke
responsverhogende factor.

Interesse
Van Rooy (1986) noomt do factor affiniteit met hot ondorwerp als mogolijko factor.
Whitehead (1991) beschreef eon onderzoek naar mon:ingen omtront natuurbehoud,
gehouden onder twee versohillende groepen respondenten; eon algemone groep consu-
menten en eon ‘environmental interest’ groep. Hierbij bleek dat hot rosponspercentago
van do ‘environmental interest’ groep significant hoger lag dan die van do algemene
groep consumenten. Do interesse voor hot onderwerp (affinitoit) was hier dus eon bein-
vloedende factor.

2.4 De vooraankondiging

E~n van do methoden waarmee geprobeerd wordt hot rosponspercentago op schriftolij-
ke enquetes to vorhogon, is do vooraankondiging aan do respondent. Doel van eon
vooraankondiging is do respondent voor to beroiden op do komst van eon schriftolijke
vragenlijst, eventueel aanwezig wantrouwen weg to nemen en hem of haar over hot
doel van do enqu&o to informeren. Verder wordt do respondent om medoworking
gevraagd en kunnen do opdrachtgover en/of do onderzoeker worden genoomd. Do vorm
waarin hot contact geschiedt kan zowel tolefonisch als schriftolijk (per brief of per
briefkaart) zijn.

Vooraankondiging per telefoon
Verschillende onderzoekers vonden eon significante verhoging van hot rosponspercon-
mage bij consumenten als gevolg van eon telefonisohe vooraankondiging (Stafford
1966; Wiseman 1972; Hornik 1982; Allen, Schewe en Wijk 1980). Homik vond
bovendien dat eon vooraankondiging door vrouwelijke interviewers eon significant
hogere rospons beworkstolligdon dan eon vooraankondiging door mannon. Uit hot
ondorzook bleek ook dat moor vriendolijk gestelde bewoordingen eon significant hogo-
re respons opleverden dan moor dwingende bowoordingen. Diliman en Frey (1974)
vonden goon significante verhoging van do respons, wel stuurden do consumonton do
vragenlijsten snoller terug. Ook Farina, Dickinson en Filipic (1990) konden goon signifi-
canto invloed op hot responsporcontago vaststellon.
In Engeland hiolden Jobber, Allen en Oakland (1983) eon onderzoek onder textielbe-
drijven noar hot effect van eon telefonische vooraankondiging op hot rosponsporconta-
go. Hot effect bleek significant positiof to zijn. Prossley en Dunn (1985) vonden dat eon
vooraankondiging per telofoon onder eon commorci~le populatie eon hogero respons
oplevorde dan eon vooraankondiging per briofkaart.

Vooraankondiging per brief
Eon onderzoek van Parsons on Medford (1972) toonde goon significant hogero respons
aan bij gebmik van eon vooraankondiging per brief. Hot verhoogde echter wel do
responssnelheid. Onderzoeken onder consumenten van Myers en Haug (1969), Smith
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en Hewitt (1972), Stafford (1966), Walker en Burdick (1977) en Faria, Dickinson en
Filipic (1990) vonden dat eon vooraankondiging per brief wel eon significant hogere
respons bewerkstolligdo. Jobber en Sanderson (1983) vonden in eon onderzoek onder
800 marketingdirecteuren inEngeland, dat eon vooraankondiging per briefeon negamief
effect had op do respons (54% vs 61%). Dit nogatiovo off~t onder eon comrnorci~le
populatie word ook gevonden door Albaurnen Strandskov (1989).

Vooraankondiging per briejkaart
Eisingor et al. (1974) vonden dat eon vooraankondiging per briefkaart 10% moor
respons opleverde. Ook Walker en Burdick (1977) zagon dat eon briefkaart do respons
significant verhoogde. Beido ondorzoeken werden gohouden onder eon consumenten-
populatie. -

Onder eon oommerci~lo populatie block eon vooraankondiging per briefkaart goon sig-
nificante invloed to hebbon. Dit bleek uit onderzoeken van Childers en Skinner (1979)
en Hinrichs (1975). Verder concludeerden Murphy, Dalenberg en Daley (1990) dat eon
vooraankondiging per briefkaart do respons op do primaire zending verhoogde, maar
minder effectief was bij eon tweede zending van dezelfde vragenlijst. Dezelfdo auteurs
concludeerden in eon rocentor onderzock dat hot effect van do vooraankondiging juism
hogor was bij do tweede zending (Murphy, Daley en Dalenborg 1991).

2.5 Personalisatie

Met personalisatie van do schriftelijke vragenlijst wordt con individuelo benadering van
do respondent bedoeld. Dit kan gerealisoerd worden door bijvoorboold gebruik to
makon van eon persoonlijke aanhef. Hot doel van hot personaliseren van do vragenlijst
is ervoor to zorgen dat do respondent voelt dat zijn antwoorden belangrijk zijn. Hij of
zij is dan moor geneigd do vragonlijst int&vuflen en torug te sturen. Personalisatie kan
do respons echter vorlagen, wannoer do respondent hotgevoel heeft dat zijn of haar pri-
vacy wordt aangetast door doze individuele manier van benaderen (bijvoorbceld bij
bepaalde gevoelige onderwerpen).
Personalisatie kan op verschillende manioren worden vorwozonlijkt:
• Eon handgeschreven enveloppe; Wunder (1988) onderzocht ondor eon consumenten-
populatie hot effect op do respons van eon handgoschroven enveloppe versus eon met
behulp van do computergemaakt label. Er word goon significant verschil gevonden.

• Eon handgeschreven handtekening in do bogeleidendo brief; Kawash en Aleamoni
(1971) vonden goon significant v&schil tussen eon handgeschroven versus gekopioor-
do handtokoning in do bogeleidende brief. Linsky (1965) vondt in eon onderzoek
ondor 912 verpleegsters dat eon handgeschreven naam en handtekening wel eon sig-
nificant hogere respons bewerkstelligde.

• Eon persoonlijke aanhof (bijvoorboeid2Geachte meneer Jansen’)LKimball (1961)
kwam tot do conclusie, dat dit goon significante invlood op hot rosponsporcontage
had. Hot betrofeon onderzoek onder elektromonteurs.

Andere onderzoeken naar hot gobruik van personalisatiomethoden blijken nogal megen-
strijdige resultaten op to leveren. Cartwright (1986) en Shackleton on Wild (1982) von-
den goon significanto versehillen in rosponspercentages bij hot al dan niet gebruiken
van personalisatiemethoden. Houston on Jefferson (1975) concludeerden uit eon onder-
zoek, gehouden onder kopors van eon niouwo auto, dat eon gepersonaliseerde vragen-
lijst onder doze kopers significant minder respons opleverde dan eon niet gepersonali-
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seerde vragenlijst. Ook Labrecque (1978) suggoreert dat hot gebruik maken van perso-
nalisatiemethoden eon lagero respons tot govolg zal hobben. Eon reden hiervoor kan
zijn dat mensen personalisatie verwarren met anonimitoit en do persoonlijke noot erva-
ron als inbreuk op hun privacy.

2.6Anonimiteit

Hierboven suggereordon we reeds dat do anonimiteit van do respondent invloed kan
hebben op do respons. Anonimiteit heeft to maken met do wijzo waarop do vragenlijst
meruggestuurd kan worden. In principe bestaan or twee soorton anonimiteit, to woton do
werkelijke anonimitoit en do goporcipieerde anonimitoit. Werkelijke anonimiteit bestaat
als do teruggostuurde vragenlijst op goon enkele manier aan do respondent kan worden
gerelateerd. Bij doze volstrokte anonimitoit spoelt hot prcbloem, dat hot moeilijk is do
non-respondenten to solecteren voor eon eventuole horhalingsoproop. Dit is namolijk
alleen mogelijk door do rospondenten do vragenlijst en eon adres/persoonscode in apar-
to onveloppen to laten torugsturon. Op doze wijzo is bekend wie do vragenlijst heeft
gerotournoord zonder dat eon koppeling met do ingevuldo vragenlijst mogelijk is. Bij
geporcipieorde anonimitoit kan do toruggestuurde vragenlijst wel aan eon bopaalde
respondent wordon gokoppeld. Dit kan door do vragenlijsten heimelijk to codoren (wat
ovorigons volgens do internationale Esomar-ICC code niet toogosmaan is).
Ondorzooksrosultaten betreffende anonimitoit onder consumontenpopulaties verschillen
stork. Houston en Jefferson (1975) concludeerden dat wanneer or sprako was van anon-
imiteit, do respons significant hoger word. Cox, Anderson en Fulchor (1974) zagen ech-
ter dat anonieme rospondenten significant lager respondeerdon. Rosen (1960), Poarlin
(1961) on Scott (1961) kwamen tot do conclusie dat anonimitoit goon invlood had op do
rospons. McDaniel en Rao (1981) toonden aan dat anonimiteit hot responsporcontage
niem benvloeddo, maar dat anoniemo respondenton minder nauwkeurigo informatie
leverden.
Bij bedrijven bleok anonimitoit goon significanme invloed op do respons to hebbon (Fut-
roll en Swan 1977; Futrell, Stem en Fortune 1978; Futrell 1981; Albaum, Hanson en
Tull 1982).
Onderzoeken onder professionele populamios laten goon significante vorschillen zion
tussen hot al dan niet gebruik maken van anonimiteit. Mason, Drossel en Bain (1961)
vondon goon significant versehil in rospons bij hot gebruik makon van code-nummers
in plaats van namen. Dit bleek ook uit eon onderzoek van Wildman (1977). In eon
onderzoek onder 500 accountants vonden Futrell en Hise (1982) eon iots hogere
respons bij respondenten die do vragenlijst anoniom konden torugsturon.

2.7 De begeleidende brief

Do begeleidende brief wordt met do vragenlijst opgestuurd en kan onder andere do vol-
gonde olementen kort en zakelijk beschrijven: hot onderwerp van do vragenlijst, waar-
om medewerking van belang is, waarvoor do informatie gebruikt wordt, of anonimitoit
gegarandeerd wordt, do benodigde invultijd en eventuele deadlines. Eon aantal van
doze aspocten is reeds in dit artikel besproken. Op doze plaats zullen we nog aandacht
schenkon aan hot vorkrijgen van medewerking met bohulp van zogonaamde ‘appeals’
en aan hot effect van hot noemen van eon deadline voor hot terugsturen van do vragon-
Iijst.

309



Appeals
Eon appeal is eon beroep dat op eon respondent gedaan wordt op basis van eon psycho-
logisch motief. Do volgende typon appeals worden in do bestaande literatuur onder-
scheiden:
• AltruYstisch appeal, waarin wordt bonadrukt dat do antwoorden van do respondent
zullen resulteren in sociale voordelen. Dit wordt boreikt door to vermelden dat do
antwoorden direct of indirect inhot belang van anderen zullen zijn. -—

• Egorstisch appeal, waarin do suggostie wordt gedaan dat do individuele antwoorden
van do respondent erg belangrijk zijn. __

• Help-dc-sponsor appeal, waarin wordt benadrukt dat huip van do respondent door
middel van beantwoording door do sponsor zeor op prijs zal wordon gestold.

Mon gaat or in hot algomoen vanuit dat do vorschillende appeals positief van invloed
zullen zijn op do respons. Uit do volgende ondorzooken blijkt echter dat men over do
invlood van appeals nog lang niet eons is.
In do ondorzoeken van Linsky (1965) en Champion on Soar (1969) bleek goon van do
appeals significant invloed to hebben op do respons. Hot is onduidelijk onder welke
onderzoekspopulatie doze onderzoeken hebben plaatsgevondon.
Er zijn verschillende onderzoeken geweest naar hot effect van appeals bij bedrijven.
Jones en Linda (1978) voerden eon onderzoek uit onder meor dan 4000 rospondenten,
die zich bezig hidden met do planning van vergaderingen. In dit onderzook word met
behulp van eon schriftelijke enqu&o onder andero onderzocht hoe do attitude van do
rospondonton ton opzichto van vergaderfaciliteiten was. Hot type appeal bleek effect to
hebben op hot rosponsporcentago. Do hoogsto rospons word behaald met eon altruis-
tisch appeal. Hot egofstisch appeal leverde hot op 66n na hoogste rosponsporcentage.
Tot slot zorgde hot help-do-sponsor appeal voor do laagste rospons. Forsgron (1989)
merkte op dat help-do-sponsor appeals hot rosponsporcontage niot verhogen. Hij suggo-
reerde wel dat hot altruistisoho appeal effectief kan zijn bij commorci~le populaties (in
hot bijzonder bij managers).
Tot slot onderzocht Tyagi (1989) eon professionole populatie; 610 verzekeringsagen-
men. In eon begeleidende brief werden twee versohillende appeals gebruikt. Namelijk
eon altruistisch appeal (‘It is through your cooperation in studios such as this that we all
advance our understanding of the management process for the common good of both
employees and society’) en eon egoYstisch appeal (‘It is important for you to express
your opini6n ~ that your perceptions can be incorporated in designing sales jobs in the
company’). Hot ogoistiseb appeal leverde eon hogore respons op dan hot altruistisch
appeal.
Eon bijzondere aanpak word door Dommeyer (1987) gebruikt die eon ‘negative cover
letter’ appeal uitprobeorde. Hierbij word benadrukt dat do respondent, indien hij of zij
do vragonlijs(niot merugstuurde, veolvuldig zou worden lastig gevallen of met soortgo-
lijke vervelende praktijken to maken zou krijgen. Do negatieve appeals lovordon echter
zelfs eon lagere respons op.

Deadlines =

Er is sprako van eon deadline als or aangegeven wordt dat do vragonlijst binnen eon
bepaaldo tijd moot worden teruggostuurd. Door middel van eon deadline proboort do
onderzoekor to voorkomen dam do vragenlijst wordt weggelogd, met do bedoeling doze
op eon later tijdstip to beantwoorden. Do kans bestaat dan dat do respondent vorgeet do
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vragenlijst terug me sturen. Eon deadline kan twee effecten hebben: (I) do respons wordt
verhoogd, (2) do respons wordt versneld.
Uit do door ons bestudeerde onderzoeken bleek eon deadline niot van invlood to zijn op
do hoogto van hot rosponspercontago (Henley 1976 en Vocino 1977). Scott (1961) heoft
hot effect van eon deadline proberen to meten door middel van eon sticker met ‘Imme-
diate’ op do vragenlijst to plakkon. Do sticker verboterde hot rosponsporcentago niot, do
rosponssnolheid wel. Karimabady en Brunn (1991) concludeerden op basis van eon
onderzoek onder500 kleine bedrijvon in Groot-Brittannii~, dat hot stollen van eon dead-
line goon invloed had op hot rosponsporcontago en ook niet op do rosponssnelhoid.

2.8 Lengte van do vragenlijst

Eon aantal kenmerken van do vragonlijst zou do respons kunnen boinvloodon. Hieron-
der gaan we in op do lengte en in do volgondo paragraaf gaan we in op do layout van do
vragenlijst. Voor moor algomono eison die aan eon vragonlijst kunnen worden gesteld,
vorwijzen we naar do ‘Total Design Methode’ van Dillman (1978).
Do longte van eon vragenlijst kan op drie manieron worden gemoton, to weten: hot aan-
tal pagina’s, hot aantal vragen en do tijd die nodig is voor hot invullen van do vragon-
lijst. A priori zou men verwachten dat korto schriftelijko vragenlijsmen eon hogor
responspercontago oplevoren dan langere vragonlijsten.

Aantal pagina’s
Uit do resultaten van eon groot aantal onderzoeken blijkt dat hot aantal pagina’s van
eon schriftelijke vragenlijst niet of nauwelijks van invloed is op hot rosponsporcentago
(Mason, Drossel en Bain 1961; Scott 1961; Berdie 1973; Blythe en Essex 1981). Alleen
Jobber en Saunders (1986) vondon eon afname in respons als do vragonlijst langor
wordt. Hoewel do factor wel in hot model van Hoberloin on Baumgartnor (1978) is
opgonomen, beweren ook zij dat do lengte van eon vragenlijst goon significante invlood
heeft op hot rosponspercontage. Heberlein en Baumgartner verwachten slechts eon klei-
no afname in rospons.
Eon probleom bij hot interprotoron van doze onderzoeken is dat do grens musson eon kor-
to en eon lange vragonlijst steeds anders golegd wordt. In hot algemeen lijkt hot effect
van hot aantal pagina’s hot grootst to zijn wannoer dit aantal maximaal tien pagina’s
bedraagt (Jobber 1989). Bovendien kan eon zeer korto vragenlijst do indruk opwekkon
niet belangrijk to zijn, iets dat vooral bij zakelijke rospondenten van bolang lijkt (Job-
ber 1989).

Aantal vragen
In do bestaande literatuurbestaat eon controverse over do invloed van_hot aantal vragen
op hot rosponsperconmago. Goyder (1985), Paliwoda (1981) en Roscoc, Lang on Sheth
(1975) concludeerden dat hot aantal vragen goon effect heeft. Hiertegenover staan do
onderzoeken van Cartwright on Ward (1968) en Powers en Alderman (1982), die erop
wijzon dat eon klcinor aantal vragen wel tot eon hogoro respons zal leiden.

Benodigde tijd en tijdsperceptie
In eon door Hornik (1981) gehoudon onderzoek word goprobeerd do tijdsporceptio to
beinvloodon door gebruik van verschillende tijdsindicaties, met als mogelijke waarden
20 en 40 minuton. Do resultaten toonden eon significant versehil, waarbij do korte tijds-
indicatie eon hogere respons opleverde.
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2.9De layout van de vragenlijst

Volgens Dillman (1978) is hot van groot belang dat do layout van do vragenlijst aan
bopaaldo oison voldoot, wil men eon hogo respons bereiken. Hieronder volgen do resul-
taten van enkelo andere onderzooken met bemrekking tot belangrijke kenmerken die do
layout van do vragonlijst bopalon.

Kleur
Gullahorn en Gullahorn (1963) vonden goon verschil in respons tussen hot drukken van
vragenlijsten opgroen papier of op wit papier. Ook Jobber en Sandorson (1983) con-
cludoerdon dat or goon wozonlijk versohil is in responspercentagos tusson hot gebruik
van verschillende klouren papior.

Dubbelzijdig vgrsus enkelzijdig bedrukt
Blytho en Essex (1981) vonden bij eon onderzoek ondor consumenten goon significant
versehil in respons tussen vragenlijsten die onkelzijdig dan wel dubbelzijdig bedrnkt
zijn. Hyott en Farr (1977) concludeerden echtor in eon onderzoek onder eon consumen-
tenpopulatie dat eon enkolzijdig bedrukte vragenlijst eon hogoro respons oplevort.
Jobber (1989) vondt dat onder bedrijven die eon vragenlijst krogen zondor horinnoring
achteraf, eon dubbelzijdige vragenlijst significant moor respons opleverde. Karimabady
en Brunn (1991) vonden in eon onderzoek onder500 kleine bodrijvon inGroot-Brittan-
ni~ dat hot dubbelzijdig of enkolzijdig drukken van do vragenlijst goon effect had op
hot rosponspercontago.
Scott (1961) vond goon significant verschil tussen hot drnkken van do vragenlijst op do
achterkant van do begeloidonde briefon hot apart bijvoegon van do vragenlijst.

Voorgecodeerde versus vrije antwoordcaTegoriei!n
Hot al dan niet gebmiken van voorgecodeerdo antwoordcategorio~n is volgens Stevens
(1974) niot van invlood op hot rosponsporcontago.

2.10 Wijzc van‘t’erzenden

Do wijze v~ verzondon van do vragonlijst is reeds in vole ondorzoeken ondorworp van
eon studio gewoost. Hot betrof onderzook naar uitgaande post en do romourpost. Met uit-
gaande post wordt bedoold, do post die do onderzoeker naar do respondent toe stuurt.
Do door do respondent nog in to vullen vragonlijst en eventueel eon retourpost zitton
hier in. Do retourpost is do enveloppo die do respondent kan gebruiken voor hot torug-
sturen van do ingevulde vragenlijst naar do onderzoeker.

Uitgaande post
Post kan op versohillende manieron worden verzonden. In Nederland kan ondormeer
onderseheid worden gemaakt tussen: hot per stadspost verzenden, hot aangemekend ver-
zenden, hot per oxpresse vorzendon en do normale postverzonding. In do Verenigdo
Staten wordt bovendien geworkt met ‘Airmail’, ‘First class mail’, ‘Second class mail’
‘Lower class mail’ en ‘Special delivery’. Uit versehillende Amerikaanse onderzoekon
blijkt dat do wijze van verzenden invloed heeft op hot rosponsporcentage (Watson
1965; Kernan 1971; Armstrong 1990). Do Amerikaanse wijzon van verzonden zijn ech-
tor mooilijk to vergelijkon met do mogelijkhedon in Nederland.
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Dommeyer, Elganayan en Umans (1991) onderzochten cnder 190 consumenton wat hot
effect was van eon vraag als lokmiddel op do envoloppo. Zij vonden eon duidolijke
positievo bijdrage van doze factor, namelijk zonder doze pakkende vraagstelling op do
enveloppe eon respons van 8% en met do vraag eon respons van 21%.

Retourpost
Do onderzoeken, die do invloed van do rotourpost als responsbepalende factor hebben
gemeten, kunnen in do volgende twee categorie~n wordon ingedeeld: al dan niem eon
retourenvoloppe en wijzo van frankeren van do retourenveloppe.
Ferris (1951) was van moning dat do bijsluiting van eon voorgefrankeerde retouronve-
loppo onontbeerlijk is voor eon hogero respons. Gebruik van eon bijgesloten enveloppe
leverde eon respons op van 62%, hot niot bijsluiten 26%.
In meerdere onderzoeken (Scott 1961; Gullahorn en Gullahorn 1963; Wiseman 1973;
Jones en Linda 1978) is goblekon dat hot responsporcentage bij gebruikmaking van eon
met eon postzogol gefrankeerde retourenveloppe hogor is dan bij gebruikmaking van
eon machinaal gefrankeerde retourenveloppe. Hot gobruik van eon spocialo herden-
kingszegel in plaats van eon gewone postzegel block echter niem of nauwelijks van
invlood to zijn op do respons (Jones en Linda 1978; Labreque 1978; Armstrong en
Lusk 1987). Longworth 1953 onderzocht of hot aantal postzegels van invlood was op
hot responspercentago. Hij gebruikte I postzegel versus 3 postzogels en vond goon sig-
nificant verschil. Watson (1965) kwam echter tot eon andere conclusie. Do groep
respondenten, bij wie d6n postzegol van 5 doLlarcent op do retourenveloppe zat, had
30% rospons. Dit tegonover 35% respons bij do groep respondonten die vijf postzogels
van I dollarcent op do rotourenvoloppe hadden. Ook in eon moor recent onderzoek naar
do invloed van hot aantal postzegels op do respons (Armstrong en Lusk 1987) word
geconcludeerd dat eon aantal postzogols eon iots hogere respons oplevort dan eon enke-
le postzogel.

2.11 Timing

Eon factor die ook van invloed kan zijn op do rospons, is hot tijdstip van vorzending
van do vragonlijst. Onjuiste timing zou kunnen leidon tot eon lago respons. Wij hebben
goon onderzoeken gevonden met betrekking tot doze factor. Dillman (1978) en Van
Rooy (1986) suggereren dat doze factor van invloed kan zijn op do hoogte van do
rospons, mans geven hiervoor goon empirisch bewijs. Volgens beide autours kan do
verzending van do vragenlijst in vakantieperioden eon lagere respons beworkstelligon.
Daarnaastbeveelt Dillman aan vragenlijsmen midden in do week verzenden.

2.12 Beloning

Eon andere mothode waarmee geproboerd wordt do respons to vorhogen, is hot gebruik
maken van eon boloning. Hierbij maken we onderscheid tussen eon geldelijke boloning
en eon niet-geldolijke beloning.

2.12.1 Goldolijke beloning
Van do mogelijko beloningen is geld hot gemakkelijkst to verkrijgen en to vorsturon en
waarschijnlijk hot moost bruikbaar voor do respondent. Er zijn echter versohillende
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typen geldelijke beloningen en verschillende manioren waarop ze gebruikt kunnonwor-
den:

Vaoruitbetalen van de beloning
Met hot voornitbemalen van eon beloning wordt bedoeld dat do ontvangor van do vra-
gonlijst ongeacht of hij of zij do vragenlijst rotourneert, vooraf eon goldolijke beloning
onmvangt. Bij vooruitbotaling voelen do respondenton eon morele verplichting tot
rospondoren. Do onderzoeker heoft blijkbaar voldoende vertrouwen indo rospondonten.
Veel respondenten willon dit vertrouwen niet beschamon. Een relatief kleine beloning
(tot I dollar) block bij ondorzoek ondor do consumentenpopulatie duidelijk eon
responsverhogend effect to hebben (Goodstadt ot al. 1977; Friedman en San Augustine
1979; McDaniel en Rao 1980; Brennan, Hook en Astridge 1991). Meestal was in doze
onderzoeken do beloning gevoegd bij do eorste verzending van do vragenlijsm. Brennan,
Hook on Astridge (1991) vondon ook eon hogore respons bij eon geldelijke beloning,
die gevoegd was bij do horhalingsoproop.
Ook bij bedrijven is in eon aantal onderzoeken (Hanson 1980; Hopkins en Podolak
1983; Paolillo en Lorenzi 1984; London en Dommeyor 1990) aangetoond dat hot too-
voogen van eon kleine goldelijke boloning (wederom ongeveer I dollar) eon significant
positievo invlood heeft op hot responsporcontago.
Hansen (1980) vond in eon onderzoek onder commorcicel ontwerpers dat hot bijsluiten
van 25 dollarcent resultoorde in eon significant hogero rospons. Ook Mizes, Fleece en
Roos (1984) vonden positief effect van in dit geval I dollar bij artson. In hot onderzook
v-an Skinner, Ferell en Pride (1984) onder profossoron had I dollar echter goon positie-
ye bijdrage aan do respons.

Achterafbetalen van de beloning
Bij hot achteraf betalen van eon beloning wordt aan do ontvanger van do vragenlijsm do
bolofte godaan, dat indien men do ingevuldo vragonlijst torugstuurt, hij of zij eon bob-
ning ontvangt. Uit onderzoeken van Paolillo en Lorenzi (1984) en Wotruba (1966)
block dat hot achmeraf botalen van eon geldelijke beloning goon significant hogore res-
pons oplovorde invorgelijking met eon situatie waarin gd~n boloning word gohantoord.

Vooruitbetalen versus achterafbetalen
Berry en Kanouse (1987) toonden aan dat hot vooruitbetalen van eon boloning eon sig-
nificant hogere respons oplovert dan hot achteraf toosturen van geld. Hot betreft hier
eon beloning van $20 bij eon onderzoek onder artson. Gajray, Faria on Dickinson
(1990) zagonook eon significant hogere respons onder consumonton bij vooruitbotaling
vergeleken met betaling achteraf (52% vs 43%). GeIb (1975) concludeerde dat hot ach-
teraf betalen van eon beloning effectiever is onder eon populatie ‘lower-class’ rospon-
denten on dat eon onmiddollijko betaling beter is onder eon populatie ‘middle-class’
rospondenten.

Beloning in de vorm van een kans op eon geldprijs
Eon beloning in do vorm van eon kans op eon geldprijs is effectief bij eon consumen-
tenpopulatie, mits do prijs substanmioel (tenminsto $200) is (Hubbard en Little 1988).
Paolillo en Lorenzi (1984) vonden ondor commercile populamies daarentegen dat eon
boloning in do vorm van eon kans op geldprijzen goon significant hogore rospons oplo-
vert.
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2.12.2 Niot-geldelijke beloning
Naast do goldolijke beloning kennen we ook do niet-goldolijko boloning als mogelijke
responsverhogondo factor. Eon aantal vormen waarin do niot-goldelijko boloning kan
voorkomen wordt hieronder bosprokon.

Donatie aan een goed doel
Do onderzoekor belooft eon bedrag over to makon ton bate van eon good doel, indien do
respondentdo vragenlijst terngstuurt. Do onderzoeker kan d~n ofmeerdere doelen vast-
stellen. Eon andere mogolijkhoid is dat do respondent zelf eon good doel mag aandra-
gon. Furse en Stewart (1982) concludeerden dat eon donatie aan eon good doel goon
effect heeft op hot rosponsporcentage. Dit bleek ook uit eon onderzoek onder 2000 con-
sumenten van Hubbard en Little (1988).

Aanbieden van de onderzoeksresultaten
Bij doze vorm van belonen wordt aando onmvanger van do vragonlijst beloofd dat hij of
zij desgewonst do onderzoeksresultaten zal ontvangon op voorwaarde dat do vragenlijst
wordt gorotourneord. Do respondent krijgt dan hot gohelo onderzoeksrapport, eon
samenvatting hiervan of eon gedeelte van hot rapport. Hot aanbioden van do onder-
zoeksresultaten heoft zowel bij consumentenpopulatios (Wisoman 1973) als bij com-
morci~lo populaties (Dommoyer 1989; Tyagi 1989) goon significant effect op hot
rosponspercontago.

Aanbieden van een cadeau
Hot cadeau kan vari~ron van eon klein presontjo tot cen vrij kostbaar gesohenk. Hot
cadeau geven van eon pen (Houston en Nevin 1977; Hansen 1980) of eon sloutolhangor
(Whitmore 1976) leverde eon positieve bijdrage aan do respons in vergelijking met eon
situatie, waarin gddn beloning word gehanteerd. Echter uit eon aantal andere onderzoe-
ken is gobloken dat dergelijke cadeaus goon significant hogere respons opleveron
(Goodstadt ot al. 1977; Nedorhof 1983; Gajray, Faria en Dickinson 1990). Ook hot
beloven van eon cadeau en vervolgens opsturon nadat do vragenlijst is terugontvangon,
resulteert niot in eon significant hogero respons (Goodsmadt ot al. 1977; Dommeyer
1988). Chung, Kranitz en Cook (1977) en Hansen (1980) kwamen tot do conclusie dat
do geldelijke beloning eon significant hogere respons oplevort dan eon beloning in do
vorm van eon cadeau.

Beloning in de vorm van een kans op een niet-geldelijke prijs
Bij doze vorm van belonen maakt do respondent kans op eon niot-geldelijke prijs, bij-
voorbeeld eon doos levensmiddelen of eon vakantie. Blythe (1986) vorkroeg eon signi-
ficant hogere respons (52% vs 39%) door respondonton kans to laten makon op eon
weekendje vakantie. Echter Brennan, Hook en Astridge (1991) vonden goon tooname in
do respons door consumonton kans to laten maken op waardebonnen tor waarde van
ongeveer $200.

2.13 De herhalingsoproep

Wanneer bloek dat or onvoldoende vragenlijsten zijn torugontvangen, wordt vaak eon
herhalingsoproop gedaan om do respons to verhogen. Do horhalingsoproep is naast do
vooraankondiging en do primaire zonding ~dn van do mogolijko contacton tussen
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ondorzooker en respondent. Mon gaam or in hot algemeen vanuit dat, hoe vakor men do
respondent aan hot onderzoek herinnert, hoe grotor do rospons. Er zijn verschillende
soorton herhalingsoproepen (per telefoon, per briefof per briefkaart) die al dan niet in
combinamie met hot vorsturen van eon niouwe vragonlijsm, do rospons kunnen bolnvloe-
den.

Herhalingsoproep per telefoon --

Roscoc, Lang on Sheth (1975) suggoroordon dat een telofonisehe horhalingsoproep do
meost effectieve procedure is om do respons to verhogen. Jobber, Allen en Oakland
(1983) zagen ecn significant positiove invloed van do tolefonisoho herhalingsoproep op
hot responsporcentagoonder eon commercidle populatie. -

Herhalingsoproepper brief
Dillman et al. (1974) en Heberlein en Baumgarmnor (1978) waron van moning dat eon
horhalingsoproop per briefeon significant positievo invloed heeft op do rospons. Futrell
en Lamb (1981) concludeerden dat eon horhalingsoproep per brief alleen eon signifi-
canto invloed heeft, wanneor tevens eon niouwo vragenlijst wordt bijg~oslomon. Watson
(1965) vond eon responspercontage van 46% bij eon herhalingsoproep per brief tegon-
over eon responsporcenmage van 37% bij eon herhalingsoproop per briefkaart. Do con-
trologroep, zondorherhalingsoproop, leverde eon rospons opvan 30%.
Karimabady on Brunn (1991) rapportoren over eon ondorzook onder do commorci~ie
populatie, namelijk 500 kleine bedrijven in Groot-Brittanni~. Zij vonden dat hot doen
van eon horhalingsoproop per brief met bijgesloten vragenlijst eon stork positief effect
had op hot rosporispercentago.

Herhalingsoproep per briefraart
Cox, Anderson en Fulcher (1974) beschroven eon onderzoek onder eon consumenmon-
populatie. Do horhalingsoproop per briefkaart goeft bier goon significante verhoging
van do rospons. Do volgende onderzooken toondon dansentegen wel eon hogere respons
bij gobrnikmaking van eon herhalingsoproep per briefkaart: Brown (1965), Nichols en
Moyer (1966), Wotruba (1966), Hoobstim en Demetrios (1970) en Wisernan (1973).

2.14 Hot jaar van uitvoering

Er wordt regelmatig gospoculoerd over eon afname van do bereidwilligheid om aan
marktonderzoek deel to nomen. Zo hebben versehillende bedrijven do richtlijn dat men
alloon aan onderzoek meewerkm dat door do overheid verplicht is. Mans ook bij consu-
menton zou eon zekere onderzoeksmooheid ontsmaan. Do Leouw en Hox (1992) onder-
zoehten 45 studies die tussen 1947 en 1992 zijn uitgevoerd. Zij concludeerden dat do
gomiddeldo responsporcontagos van schriftelijke onquetes in do loop dor tijd juist toe-
namen, terwijl do bereidheid om aan telofonisohe of mondelinge onqu~tes moo to wor-
ken afnam. Als mogelijke reden hiervoor dragon do autours aan dat in do 1oop der tijd
do aandacht voor responsverhogende factoren bij schriftelijk onderzoek relamief groot is
gewoest; blijkbaar worden do in dit artikel beschreven methoden reeds op redolijke
schaal toegopast.
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3. KOPPELING MET HET PERSPECTIEF VAN DE RESPONDENT

In do literatuur van consumontongedrag wordt ondersoheid gemaakt tussen do gelegen-
heid (opportunity), do bereidheid (motivation) en do bok~vaamheid (ability) van do con-
sument (Batra en Ray 1986; Poiesz 1989). Doze drie aspocten bepalen ondermeer do
mate waarin eon consument informatie uit eon reclamoboodschap verwerkt. Ook hot
reponsgodrag zal beinvloed worden door do gelegenheid, do bereidheid en do
bekwaamheid van do betreffende por&oon. In doze visie zijn do factoren die wij hierbo-
von hobben besproken, instrumonten om ddn of meerdere van doze drie aspocton to
beinvloeden on zo do respons to verhogen. Hot is derhalve van belang to bepalen wolke
van do factoren hiervoor gebruikt kunnen worden. Hiertoe zijn do factoren uit hot voor-
gaande literatuuroverzicht ingedeeld in drie oategorio~n die corresponderen met do
gelegenheid, do bereidheid en do bekwaamheid van do respondent (tabel 4). Do factor
begeleidende brief is voor dit doel gesplitst in hem stellen van eon deadline en hot
gebruik van appeals. Do factor vorzondwijze is opgedeeld in do frankering van do ver-
zend- en remourenveloppen en hot bijsluiten van eon rotourenveloppo.

Tabel 4. Indeling van defactorennaar hetperspectiefvan de respondent.

gelegenheid bereidheid bekwaamheid

• stelmen van eon deadmine • sponsor en onderzoeker • onderzookspopulamie

• longte van do vragonlijst • onderwerp

• layout van do vragenlijst • vooraankondiging

• bijsluiten rotouronvoloppe • personalisamie en anonimitoit

• timing • appeal

• horhalingsoproep • frankering verzend- on

retourenveloppon
beloning

Zoals tabel 4 Iaat zion zijn or veel factoren die gebruikt kunnon worden om do gelegen-
heid on boreidheid van do respondent to vorhogon. Do factoren in do categorie golegon-
h~id hebben betrekking op hot gemak waarmoe do respondent kan meowerken. Zo
bepalen do deadline en timing hoeveel tijd voor hot beantwoorden boschikbaar is, en
zorgt eon goode lay out voor hot vlot kunnen invullen van do vragenlijst. Do factoren in
do categorie bereidheid hebben moor betrekking op do motivatie van do respondent; is
hot onderwerp interessant?, is do afzender bekend en betrouwbaar?, wordt do respon-
dent persoonlijk aangosproken?, etcetera. Tot slot zal alleen do factor onderzookspopu-
latie invloed hobben op do bekwaamheid van do respondenten. Rospondonten uit com-
morci~le populaties bijvoorbeeld, zullen overhot algemeen moor deskundig zijn. Mans
ook op consumentenmarkten kan do populatie soms zo gekozen wordon dat do
bekwaamheid van do respondent zo hoog mogelijk is.
Er is eon factor die we niet in eon van do drie catogorie~n hebben kunnen indelen,
namelijk hot jaar van uitvooring van hot ondorzoek. Doze factor is dan ook niet opgono-
men in tabel 4. Dit is echter ook eon factor die niet door do onderzookor is to boinvloe-
den.
Doze indeling van do responsbopalende factoren nans hot perspectief van do respondent
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gooft richtlijnon voor hot gebruik van do factoren. Hot is zaak bij iodere respondent in
ieder geval voldoende gelegenheid en voldoende beroidheid me cro~ron, hiervoor zijn
dus verschillonde factoren goschikt. In gevallen waar do onderzoekor do mogelijkheid
heeft om do populamie to kiezon, kan ook gozorgd worden voor eon zo good mogelijke
bekwaamheid van do respondenten.

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Con clusies -

In dit literamuuronderzoek is nagegaan in welke mate bopaalde factoren van invlood zijo
op do hoogme van do respons in schriftelijke enqo&es. Hot block dat do ondorzoeksre-
sultamen niem altijd gelijkluidond zijn. Do belangrijkste resulmaten zijn samongevat in
mabel 5. In doze tabel wordt do invlood van do factoren op hot rosponsporcentage onder-
verdeold naar do verschillende populaties, to weton consumonton, bodrijven on eon
categorie onbekend. Do factoren hebbon namelijk yank per populatie eon vorschillende
invloed op hot responspercenmage. Do resultaten van onderzook naar do profossionele
populatie en hot jaar van uitvooring zijn diet opgonomen in tabol 5, omdat dergelijk
onderzoek to weinig is vorricht om eon goed beeld to verkrijgen. Bij hot lezen van doze
tabel golden do volgendo regols: hot token ‘+‘ geeft aan dat eon factor eon significant
responsverhogende invloed hooft, hot token ‘0’ geeft aan dat eon factor noch eon signi-
ficant positievd, noch eon significant negatieve invloed heoft op do hoogto van do
rospons, hot token -, geeft aan dat eon factor eon significant responsverlagende invloed
heeft. Do invlood van eon factor wordt in eon aantal gevallen bekeken ten opzichto van
eon andere factor. Dim wordt bijvoorbeeld als volgt aangegevon: vooraankondiging per
telefoon vs vooraankondigingper briefkaart. Als or dan eon ‘+‘ achter doze factor staam,
dan moot men hieronder versmaan: do telefonisohe vooraankondiging goeft eon signifi-
cant hogor responsporcenmage dan do vooraankondiging perbriofkaarm.

Uit mabel 5 kunnon do volgende conclusies wordengetrokken:
• Onderzook onder consumenten uit eon lage sociale klasse leverm eon lagere respons
op dan onderzoek binnon eon hogere saciale klasse. Bovendien levert eon specifieke
groop waarop do onqu&o gorichm is, bijvoorbeold worknomers of studenton, eon hoge-
re respons op dan hot algomone publiek. Onder commerci~le populaties valt op dat
klcine bedrijven moor reageren op schriftelijke enqu&es dan grotoro bedrijven.

• Onderzoek dat wordt betaald door do overhoid levert eon hogere rospons op dan
onderzoek dat wordm betaald door oowcommerci~lo onderneming. Do univorsimoit
scoort als sponsor bier ongeveor tusson in.

• Indien do universimoim als onderzoeker fungeert, levon dat over hot algemoen eon
hoger respons~Iorcenmage op dan wanneer eon marktonderzookburoau, eon commor-
oi~le ondernoming of do overheid als zodanig fungeerm.

• Er is enig bewijs dam buitenlandse onderzoekers eon hogore respons bohalen dan
lokale ondorzoekers in eon consumenmenpopulatie. Onderbodrijvon Wdit effect niot
aanwezig. -

• Hot is bolangrijk dat hot onderworp good aansluit bij do consumont die do vragenlijst
onmvangt. Eon voor hem of hans herkenbaar belang of inmerosso in hot ondorwerp ver-
hoogm hot responsporcontage.
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Tabel 5. Overztcht vande responsbepalendefactoren.

Onderzoekspopulatie
Factoren Consumenten Bedrijven Onbekend

Onderzoekspopulatie
• sociale kiasse (middenklasse vs lagere kiasse) +
• specifiokegroep vs algomeen publiek +
• bedrijfsgrootte (grout vs klein)

Sponsor
• univorsiteit vs overheid - +
• universiteit vs commerciOle ondememing +10
• overheid vscommerciele ondememing + +

Onderzookor
• universiteit vs marktonderzoekburoau +
• universiteit vs commerciOle onderneming + +
• universiteit vs overhoid 0 +

• buitonlandso vs lokale ondorzoeker + 0
Onderwerp
• horkenbaarbolang +
• interesse +

Vooraankondiging
• per telefoon +10 +
• per brief + — 0
• per briofkaart + 0
• per tolefoon vs per briefkaart +

Personalisatie on anonimitoit
• personalisatie 0/-— 0 0
• anonimiteit +10/— 0

Begoloidende brief
•deadline 0
• egoistisob, altrutstisch of ‘help do sponsor’ appeal 0

Lengto van do vragonlijst
• woinig vs veel pagina’s 0 0
• weinig vs veel vragen +10
• korte vs lange tijdsindicatie +

Layout van do vragenlijst
• klour van hot papier 0
• enkelzijdig vs dubbelzijdig bedrukt +11) 0
• voorgecodeorde vs vrijo antwoordcategorieOn 0

Wijze van verzenden
• bijsluiten retourenveloppe +
• retourenveloppemet postzegel vs machinaal gefrankeerd + +

• retourenveloppe met herdenkingszegels vs gewonezegels 0
• &~n postzegel vs meerdere postzegels 0

Beloningon
• vooruitbetalen geldelijke beloning (tot I dollar) + +
• achteraf betalen geldelijke beloning 0
• kans op geldelijko beloning + 0
• donatie aan con good duel 0 0
• aanbieden onderzueksresultaten 0 0
• beloven van eon cadeau +10
• kans op niet-geldelijke beloning +10 0

Herhalingsoproep
• per telefoon +
•perbrief + +
• per briefkaan 0 +
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• Hot vooraankondigen heeft veelal eon positief effect op do respons. D~ vooraankon-
diging per tolofoon lijkt hot meost effectief.

• Do onderzoeker hoeft zich goon moeito to getroosten do enqu~te to personaliseren of
do anonimiteit van do respondent to waarborgen. Doze twee factoren blijkon namolijk
niom of nauwelijks van invloed to zijn op hot responsperconmago.

• Hot noemen van eon deadline of hot gobruikon van eon spociaal appeal in do begeloi-
dende brief draagt niot significant bij tot eon hogere rospons.

• Opvallend, en bevestigd in eon groot aantal onderzoeken, is dat do lengte van do vra-
gonlijsm (in aantal pagina’s of in aantal vragon) nauwolijks van invloed is op hem
responspercontago. Hem noemen van eon bepaaldo tijd die benodigd is voor hot invul-
Ion van do vragonlijst, is echter wol van invloed.

• Do layout van do vragenlijsm is nagenoog niot van invloed op hot rosponsporconmago.
• Hot heeft duidelijk wel zin eon herhalingsoproep (per telefoon, per briefkaart of per
brief) uit to voeron.

• Hot bijsluiten van eon rotouronveloppe draagt in storke mate bij tot eon hoog respons-
percenmago~ Bovendien lijkm hot beter doze met postzegels in plaats van machinaal to
frankeren. Hot maakt echter niot uit hoeveol en welke postzogels worden gebruikt.

• Hem vooruitbetalen van eon tamelijk kleine geldelijke beloning heeft zowel onder
consumonten als onder bedrijven eon positief effect op do rospons. Hot effect van alle
andere beloningssystemen, bijvoorbeeld hot boloven van eon geldolijke beloning of
hot aanbiedon van do onderzoeksresulmamen, is minder groot en veelal niet significant.

4.2 Aanbevelingen

Op basis van do literatuurstudio kunnen wij eon aantal aanbovelingen doen voor ieder
die overweegt eon schriftolijke enqu~to uit to voeron.
1. Indien or sprake is van eon herkenbaar belang van hot onderzoek voor do respon-
dent, dan dient dit zoveol mogelijk to worden bonadrukm.

2. Hot verdient aanboveling gebruik to maken van eon telefonische vooraankondiging.
Indien men gebruik maakt van eon voornankondiging per brief of perbt-iefkaarm dan
zal dim alleen rosponsverhogendwerken onder eon consumentonpopulatie.

3. Met botrekking tot do lengte van de vragenlijst kan hot volgendo worden opgemerkm.
Hot rosponspercenmage is beduidend hoger bij hot vermeldon van eon korme invultijd
dan bij hem vermelden van eon langere invultijd. Hot aanmal vragen of pagina’s is
minder van bolang. - -

4. Do herhalingsoproep, zowel per telefoon, briefals briefkaart, verhoogt do rospons.
5. Verder kan worden aanbevolen altijd to werken mom eon ingesloten retourenveloppe,

liefsm voorzioii van postzegols.
6. Bij hot gobruik maken van beloningen is hot hot besme eon klcine geldolijke beloning

to gebruiken, die bovendiendirect met do vragenlijst diont to wordon meegezondon.

Totslot leidt do koppeling van do responsbepalonde factoreninom hem por~ocmief van do
respondent tot do volgondo aanbovoling. Men moot trachten bij do respondent voldoen-
do gelegonheid en voldoende bereidheid to cregron om aan hot ondorzook moo to wer-
ken. Dim betekent dam hot van bolang is welke combinatie van responsbepalende facto-
ron m eon onderzoek wordt toegepasm. Eon dorgelijke combinatie moot factoren
behelzon die hot gemak van hot meewerken vorhogen en factoren die do motivamie van
do respondent bevorderen.
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4.3 Discussie

Bij do bovenstaande aanbevolingen hebbon we goon rokoning gehoudon met hot tijds-
aspect en kostonaspect. Voor eon aanmal factoren uit mabel 3 geldt, dat do kosten en do
bonodigde tijd toenomen, indion doze factoron op hot juisto niveau worden ingezot. Er
zal dus eon afweging gemaakm moeten worden tussen do voordelon van eon hogere
respons en do kosten die doze met zich meebrengt. Om eon volledige kosten- en baton-
analyse mogelijk to makon zijn moor kwanmitatieve gegevens nodig dan do gegevens
die hier gepresenteerd zijn. Voor hot vergelijken van, bijvoorbeeld, hot met postzegels
frankeren van do retourenveloppe versus hot machinaal frankeren hiervan, zijn voor
beide situaties betrouwbare en kwantitatieve schattingon nodig van hem to verwachten
responspercontage. In toekomstig onderzoek zal dan ook gestreefd moeten worden nans
kwantitatieve uitspraken omtrent do effecten van do versohillende factoren op do
rospons.
Eon van do voorwaarden voor dergelijk onderzoek is dat onderzoeksresulmaten die wor-
den gepubliceerd, vergezeld gaan van eon nauwkeurige beschrijving van do factoren
die in dit artikel zijn beschrevon en hot gorealiseerde rosponsporcenmage. Dat dim nu nog
vaak ontbreekt blijkt onder andere uit eon onderzoek van Conant, Smart en Walker
(1990). Zij ontwikkelden reeds eon ‘standaardformulier’ met informatie die huns
inziens bij iedor gopubliceerd ondorzoek behoort to worden gogeven. Overigons, markt-
onderzoekbureaus die vaak schriftolijk onderzoek doen, hobben zeif wansschijnlijk vol-
doende informatie in huis om eon kwantitatieve bonadering van hot responsprobloem to
proboron.
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