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Doel van dit artikel is een introductie te geven van neurale netwerken voor diegenen die in mar-
keting ofmarktonderzoek werkzaam zijn. Eerst wordt ingegaan op de (biologische) achtergrond
van neurale netwerken. Vervolgens worden diverse aspecten van neurale netwerken besproken:
leren aan de hand van voorbeelden, parameters, ‘backpropagalion netwerken’, prototype-geba-
seerde netwerken. Daarna wordt een vergeijking getrokken met traditionele statistiek en artifi-

Het artikel vervolgt met een discussie over mogelijke toepassingen. Tot slot worden zaken
besproken die samenhangen met toepassing in de praktijk, ook omvattend de beschrijving van
een aantal beschikbare programma’s.

1. INLEIDING

Neurale netwerken trekken vandaag de dag de aandacht in vele vakgebieden. Ook in
marketing zien we de eerste toepassingen verschijnen: Hruschka (1991), Mazanec
(1993), Hoptroff (1992), Kluytmans, Wierenga & Spigt (1993) en Wierenga en Kluyt-
mans (1994).

Neurale netwerken zijn betrekkelijk eenvoudige wiskundige algorithmen die de in-
put variabelen van een bepaald systeem (in marketing bijvoorbeeld: de marketing
mix-instrumenten of de kenmerken van kianten) in verband brengen met de output van
dat systeem (in marketing bijvoorbeeld: aankopen van kianten). De architektuur van
neurale netwerken biedt flexibele presentatiemogelijkheden die een grote diversiteit aan
situaties aankunnen. In principe kan een neuraal netwerk worden gezien als een lerend
mechanisme: het netwerk ‘leert’ de connecties tussen inputs en outputs uit gepresenteer-
de ‘cases’. Voor nieuwe cases kan het aldus getrainde netwerk de uitkomsten voorspel-
len.

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de (biologische) achtergrond van neurale netwer-
ken’. Vervolgens worden diverse aspekten vanneurale netwerken besproken waarbij ze
onder andere worden vergeleken met traditionele methoden zoals multivariate technie-
ken. Vervolgens komen de toepassingsmogelijkheden van neurale netwerken in marke-
ting met eennantal voorbeelden aan de orde.
In de daaropvolgende paragraaf worden de resultaten vermeld van exploratief onder-
zoek naar de mogelijkheden van neurale netwerkenbij marketing tijdreeksen.
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Daarna volgt een overzicht van neurale netwerken tools en wordt het artikel afgesloten
met enkele conclusies.

2. ACHTERGROND

De struktuur van het biologisch zenuwstelsel van levende organismen vormt de grond-
slag voor de neurale netwerk theorie~n. Met de ontwikkelin~g van dergelijke theorie~n
houden onderzoekers op- bet gebied van de kunstmatige intelligentie zich bezig. Men
tracht modellen te ontwikkelen van de hersenen op basis van uiteenlopende experimen-
ten. De hersenen bestaan uit een groot aantal kieine elementjes (zenuwcellenlneuro-
nen), die via talloze verbindingenmet elkaar in kontakt staan.

De grote drijfveer hierbij is om te komen tot de volledige doorgronding van het brein.
Evenals bet brein bescbikken kunstmatige neurale netwerken immers over zelf-organi-
serend vermogen. Het is een uitdaging om een machine te ontwikkelen met de kracht
van het brein. fleze machine zou in staat zijn tot bet snel en doeltreffend uitvoeren van
een aantal taken, zoals patroonherkenning in omgevingen met zeer veel mis (waarne-
men), bet aansturen van komplexe mechanismen met zeer veel vrijheidsgraden (motori-
sche co6rdinati~), het over lange tijd bewaren van grote hoeveelheden informatie die
bijzonder snel aktief kan worden gernaakt (geheugen) en bet oplossen van ingewikkel-
de en sleclit gedefinieerde problemen door bet met elkaar in verband brengen van rele-
vante informatie (denken). Deze machine zou daamaast in staat zijn om deze vaardig-
heden al doende te verwerven (leren) (Murre, 1991).

De specifteke struktuur van bet brein is waarschijnlijk cruciaal voor Ajn indrukwek-
kende prestaties. Deze struktuur is nog maar gedeeltelijk ontrafeld en de bestaande
modellen doen flog lang geen recbt aan de komplexiteit van het brein. Het brein bestaat
uit miljarden neuronen die biljoenen synaptiscbe verbindingen bebben. leder neuron is
te bescbouwen als een komplexe chemische fabriek die op een zeer groot aantal manie-
ren beYnvloed kan worden en dus een enorm potentieel aan informatieverwerkende
mechanismen h~eft.

De individuele elementen in een netwerk van zenuwcel-acbtige elementen worden
geprikkeld en geremd. Naargelang de sterkte van deze impulsen en de weerstandswaar-
de van een bepaald element, zal dat element zelf in zekere mate geaktiveerd worden en
andere cellen via zijn verbindingen gaan beYnvloeden. Het gedrag van het neurale net-
werk wordt bepaald door de sterkte van de verbindingen en de manier waarop de ele-
menten met elkaar zijn verbonden.

De kennis van een neuraal netwerk ligt dus opgeslagen in bet raamwerk van verbindin-
gen. Het is niet zo dat eWe verbinding overeenkomt met een brokje kennis. ledere ver-
binding kan eenrol spelen bij tal van vormen van kennis en elk stukje kennis kan over
vele verbindingen verspreid zijn. Men spreekt van ‘parallel distributed processing’
(Rumelbart & McClelland, 1986), wat aangeeft dat vele elementen tegelijkertijd aktief
kunnen zijn en dat de verwerking van de informatie over e~n groot deel van bet net-
werkverspreid kan zijn.
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De verbindingen tussen de elementen, wanrin de kennis ligt opgeslagen, zijn verander-
baar. Bij iedere nieuwe waarneming van de omgeving worden de verbindingen in bet
netwerk heroverwogen. Er wordt ‘geleerd’ van nienwe ervaringen. De neurale netwer-
ken passen zich aan de omgeving en de veranderingen hierin aan. Vandaar dat zij
gescbaard kunnen worden onderde noemer ‘adaptieve’, of ‘lerende’ technieken.

Neurale netwerken worden reeds in een groot aantal uiteenlopende vakgebieden toege-
past. Een aantal voorbeelden zijn kwaliteitszorg (Verdenius, 1993), prognotiseren op
financi~le markten (Refenez, et al., 1993) (Bastaens & van den Bergb, 1992), produktie
management (Epping & Nitters, 1990), bet lezen en uitspreken van geschreven tekst
(Sejnowski & Rosenberg, 1987), bet maken van weersvoorspellingen, bet filteren van
ruis bij ECG’s (Beale & Jackson, 1990), bet matchen van gewenste eigenschappen met
bestaande eigenschappen bij relatie-bemiddeling en personeelswerving (SMR).

3. INLEIDING NEURALENETWERKEN

Neurale netwerken worden succesvol toegepast in situaties waarinmoeilijke verbanden
en vervuilde gegevens een rol spelen, zoals patroonherkenning in visuele of audio-
gegevens. Enkele voorbeelden van zakelijke toepassingen zijn krediet-beoordeling
(Collins et al, 1989), koersvoorspelling (Duives et al, 1991) en fraude-analyse. Met
name binnen de marketing heeftmen veelal te maken met ingewikkelde en veranderlij-
ke verbanden. Daamaast zijn de gegevens vaak onvolledig en vervuild. Neurale net-
werken lijken daarmee bij uitstek gescbikt voor marketingtoepassingen.

3.1 Leren aan de hand van voorbeelden

Om goede marketing te bedrijven is kennis van de markt (koopgedrag, stimulusgevoe-
ligheid) onontbeerlijk. Marktgedrag is in de regel kompiex en wijzigt zichzelf continu,
met als gevolg dat gedegen kennis helaas niet voor bet oprapen ligt. Deze kennis zit
echter wel verborgen in gegevens met registraties van gedrag, bijvoorbeeld een kian-
tendatabase voorzien van persoonlijke kenmerken en gegevens over de relatie met die
kiant, zoals hoe vaak welke produkten worden afgenomen. Door de steeds grotere
bescbikbaarbeid van gegevens en de technologische ontwikkelingen bestaat er een toe-
nemende belangstelling voor lerende technieken, zoals neurale netwerken die kennis uit
gegevens kunnen extraberen.

Onder een lerende techniek wordt verstaan: een techniek die zonder noemenswaardige
tussenkomst zelfstandigkennis uit gegevens kan extraheren in de vorm van een model.
Een lerende techniek kan dus een gedrag modelleren, aan de band van voorbeelden van
bet gedrag. Zo is bet voor een marketeerbijvoorbeeld interessant om een model te heb-
hen dat voorspelt of een kiant uit een bepaalde bevolkingsgroep een bepaald produkt
zal kopen, gegeven de specifieke kenmerken van die kiant. Het grote voordeel van
lerende technieken is dat met weinig menselijke inspanning en kennis eenvoudig een
model kan worden opgesteld.

We gaan uit van de volgende case: er is een fabrikant van tuingereedschappen die een
mailing, met een aanbieding van een maaimachine, wil sturen aan een aantal prospects.
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De vraag is-mw ‘Welke prospects zullen een maaimacbine kopen?’. Als er gegevens
bescbikbaar zijn van welke kianten er in bet verleden al dan niet eenmaaimacbine heb-
hen gekocht, dan kan een lerende techniek worden gebruikt om op basis van die gege-
vens een model te genereren. Deze voorheeldgegevens vormen de trainingsdata, waar-
bij slechts twee variabelen bekend zijn: leeftijd en inkomen. De volgende figuur toont
de trainingsdatamet voor kopers een ‘J’ en voor niet-kopers een ‘N’.

Voorbeelden (trainingsdata) Inkomen,IeeftiJd

JN NN NN 4’
—b

N NN jJj
N N J Koop I/N

N N N
N

NN N
N N

I Looft~d

Figuur I. Lerende techniek leert kopersen niet-kopers onderscheiden.

3.2 De werking van neurale netwerken

In de loop van de tijd is de term neurale netwerken een verzamelnaam geworden voor
technieken die een architektuur bebben die grofweg vergelijkbaar is met het zenuwstel-
sel: een verzameling knopen die onderling massaal verbonden zijn en elk ~n uitvoer
hebben. Daarbij verscbilt per type netwerk hoe de gegevensstroom is, welke verwer-
king de knopen uitvoeren en hoe bet netwerk moet leren door zijn verbindingen aan te
passen (Rumelhart & McClelland, 1986). lie belangrijkste eigenschap van neurale net-
werken in bet verband van dit stuk is dat ze autonoom een model van gedragspatronen
op kunnen stellen en dus kunnen leren.

Parameters van netwerken

Aan neurale netwerken zijn de volgende aspekten of parameters te onderscheiden:
1. Hetaantal knopen ofneuronen
Een netwerk bestaat uit een stelsel van knopen, meestal vari~rend in aantal van mm-
der dan 10 t6i enkele tientallen. Een eerste slap in bet opstellen van een netwerk-
model is bet vaststellen van de knopen die verbonden zijn met de buitenwereld
(invoer- en uitvoerlaag) en welke variahelendoor welke knopen worden gerepresen-
teerd.

2. Verbindingen tussen de knopen
Elke knoop ontvangt invoer uit een aantal andere knopen en verstuurt zeif signalen
naar een volgende set van knopen. Deze signalen worden verstuurd via een vast stel-
sel van verbi=dingenmet voor eWe verbinding een bijheborend gewicbt. Dit gewicbt
hepaalt de invloed van de ene knoop op de andere: als bet gewicbt op de verbinding
van knoop A naar B groot is, dan beeft een signaal vanA naar B een boge aktiveren-
de werking terwiji een negatief gewicht juist een remmend effekt heeft. Bij de mees-
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te netwerken kunnen de aktivatie-signalen maar6dn richting op wijzen: zogenaamde
feed-forward netwerken. De knopen zijn meestal zo met elkaar verbonden dat er
lagen van knopen ontstaan: de knopen in lang 1 zijn dan allemaal verbonden met alle
knopen uit laag 2 en die in laag 2 met die in 3.

3. Aktivatie-toestandper knoop
EWe knoop herekent op grond van zijn invoersignalen zijn aktivatie-toestand die
weer wordt doorgegeven aan volgende knopen. Een voorbeeld van een eenvoudige
aktivatie-funktie is: sommeer nile invoersignalen en vergelijk bet resultant met een
grenswaarde; als bet resultant groter is zet dan de aktivatie-toestand op 1 en anders
op 0. De invoer perverbinding wordt berekenddoor bet inkomende aktivatie-signaal
te vermenigvuldigenmet bet gewicht dat bij die verbinding boort.

4. Leerregel
Een systeem dat bestaat uit een groot aantal eenbeden, die elk voor zich eenvoudige
berekeningen uitvoeren, kan in stnat zijn komplexe computaties uit te voeren. Het
probleem is ecbter om op grond van een set gegevens dit systeem te konstrueren. De
leerregel geeft nan hoe van een bepnald neuraal netwerk, met een vooraf gekozen
aantnl knopen en verbindingen, de gewicbten worden nangepast. Meestal geheurt dit
door een groot aantal keren nile voorbeelden uit de trainingsset te bebandelen en
eWe keer de gewicbten eenkiein heetje aan te passen.
De volgende twee helangrijkste soorten leerregels kunnen worden onderscbeiden:
Supervised-leren: tijdens de trainings-fase is bekend wat voor elk voorheeld de

gewenste uitvoer is en leert bet netwerk deze uitvoer te repro-
duceren.

Unsupervised-leren: hierbij leert het neurale netwerk zelf de onderverdelingen
maken in de aangeboden voorbeelden (vergelijk clustering).

Backpropagation netwerken

De meest gebruikte soort neurale netwerken zijn die waarmn eWe knoop een zogenaamd
perceptron is (Rosenblatt, 1962): een eenvoudige verwerkingseenheid die een linenire
scheidingfunktie toepast op een reeks variabelen. Een stelsel van perceptrons is dus
vergelijkbnar met een komplex linenir model. Er zijn tecimieken die in stant zijn om de
parameters van een perceptron-netwerk (de gewichten) te schatten, waarvan de belang-
rijkste Error Backpropagation is. Een veelgebruikte vorm van eenperceptronstelsel is
de 3-laags feedjorward struktuur: de uitvoerlaag bevat een knoop voor elke uitvoer-
varmahele en de zogennnmde ‘verborgen lnng’ bestant uit een vast anntnl knopen die de
uitvoerlaag verbindt met elke invoervarinbele, de invoerlang. EWe verbinding is voor-
zien van een gewicht en gezamelijk vormen deze gewichten de model-representatie.
Als in de praktijk wordt gesproken over een backpropagation netwerk, dan wordt door-
gnans deze struktuur bedoeld. Ms een dergetijk netwerk zou worden toegepast op bet
voorheeldprobleem, dan zou bet volgende model kunnen ontstnan (grijs wordt als ‘J’
gekiassificeerden wit als ‘N’). (Zie figuur 2, p. 14).
Het trniingsnlgoritme stelt zelfstandig bet netwerk zo af dat een zo goed mogelijk
model ontstnat. Het algoritme beeft als tnak de gewichten tussen de lagen bij te stellen
zodat de nangeboden invoerpatronen wordennfgeheeld op de juiste wnarden van de uit-
voemeuronen. Dit wordt bereikt door de gemaakte fout op bet uitvoernivenu te herlei-
den tot fouten op lagere nivenus en op basis dnarvan de gewicbten tussen de lagen nan
te passen. Bnckpropngntion is dus een vorm van supervised leren. Het enige wat de
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Figuur 2. Een backpropagation-netwerkvoor hetvoorbeeldprobleem.

bouwermoet doen is voorbewerken van de gegevens en kiezen voor een aantal knopen
in de hidden layer. Het backpropagation netwerk is in versehillende varianten succes-
vol toegepast op vele terreinen en vormt het meest gebruikte neurale netwerk.

Backpropagati67i-netwerken hebben twee bottlenecks: training en datapreparatie. De
training van een netwerk is in de regel een langdurig proces, waarbij tevens de moge-
lijkheid bestaat dat de training niet convergeert; bet trainingsalgoritme is dan ‘bet spoor
bijster’ en is niet staat om de optimale eindtoestand te bereiken. De trainingstijd en de
kans op non-convergentie lopen op met bet aantal variahelen en de komplexiteit van de
verbanden. De tweede bottleneck vormt de datapreparatie: bet voorhewerken van gege-
vens zodat ze bruikbaar zijn voor bet netwerk. Bijvoorheeld: voor een kategorie varia-
bele (nominale variahele) moet voor eWe mogelijke kategorie een nienwe variahele
worden aanger aakt, waardoor bet betrekken van ‘grote nominalen’ zoals posteode
vrijwel onmogeiijk wordt.

Een volgend punt is dat een maximaal presteren van bet netwerk niet alleen afbankelijk
is van keuzen met betrekking tot de representatie van de invoer maarook van die voor
de architectuur van bet netwerk (aantal lagen en knopen) en de leerparameters (bijvoor-
beeld de leersnelheid). Omdat er (nog) geen formele analyses van bet leergedrag van
een netwerk bij een bepaalde dataset mogeiijk zijn, worden in de praktijk keuzes voor
leer- en arcbitectuurparameters gebaseerd op beuristieken en zijn deze rnoeilijk te auto-
matiseren.

Prototype-geba~eerde netwerken

Naast bet generen van een wiskundig model aan de band van voorheelden, is bet ook
mogelijk een model te representeren door middel van de voorheelden zelf. Klassifikatie
v~an een gegeven geval werkt dan als volgt: zoek bet meest gelijkende voorbeeld en ken
de Masse to~ die dat voorbeeld heeft. Het is ecbter niet triviaal wat ‘incest gelijkend’
hihoudt; de overeenkomst voor bepaalde variahelen is bijvoorheeld helangrijker dan
die voor andereJ)aamaast mag er niet op worden vertrouwd dat elk voorheeld prototy-
pisch is, zeker niet als bet gaat om marketinggegevens. Neurale netwerken die zelfstan-
dig voorheelden vertalen in prototypes en op basis daarvan kunnen kiassificeren wor-
den prototype-gebaseerde netwerken genoemd.
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Een groot voordeel van prototype-gebaseerde netwerken is dat training eenvoudig is.
De trainingsgegevens moeten worden vertaald in een aantal prototypiscbe gevallen; er
hoeft geen mathematiscb model te worden opgesteld. Omdat er geen abstraktie wordt
gemaakt is de nauwkeurigbeid van prototype-gebaseerde netwerken boger dan die van
bijvoorheeld backpropagation netwerken. Een nadeel is dat een dergelijk netwerk traag
kan worden, vooral als bet aantal prototypes groot is. Ecbter, door algoritmische verhe-
teringen en de toenemende opslag- en rekenkapaciteit van de betaalbare modeme com-
puter, komen dergelijke systemen steeds meerbinnen handbereik.

Er zijn diverse prototype-gebaseerde technieken ontwikkeld. Kobonen (1982) introdu-
ceerde de Selforganizing feature map, waarmn de prototypes worden afgebeeld op een
kiein aantal (yank twee) dimensies. ART staat voorAdaptive Resonance Theory en is
ontwikkeld door Grossberg (Grossberg, 1976). ART is een tweelaags netwerk dat
wordt getraind door een algoritme genaamd competitive learning. Indien nodig, past
eenART-netwerk automatisch zijn struktuur aan. Binnen Sentient Machine Research is
bet Resonant Field Computing paradigma ontwikkeld (den Uyl, 1986). Met dergelijke
netwerken worden prototypes gegenereerd door gebruik te maken van fragmentariscbe
opsiag van voorbeelden. RFC is geYmplementeerd in eeri module onder de naam Data-
Detective, welke tevens in staat is een uitspraak te onderbouwen door de bijhehorende
oorspronkelijke voorheelden te tonen. Voor eenillustratie, zie figuur 3.

NN 333
NN1 N N

N
N

Figuur 3.Ajbeelding vaneen RFCmodel.

3.3 Neurale netwerken en statistiek

De statistiek omvat methodes om te toetsen of bepaalde typen modellen opgaan voor
een gegevensset, alsmede technieken om de onhekende parameters van een model te
schatten. Een modelleringstrajekt boudt in: 1) aannames maken over de variabelen in
bet domein, 2) aannames toetsen, 3) een bepaald type model kiezen dat daarmee over-
eenstemt en de verlangde taak vervult en 4) de onbekende parameters schatten. De
hekendste technieken voor parameter-schatting zijn regressie-analyse en de kiassifika-
tie-variant van regressie: diskriminant-analyse. Een standaard diskriminant-analyse op
bet manimachineprobleem zou bet volgend model op kunnen leveren, waarbij geldt dat
hoe verder een geval van de scheidingslijn af ligt, des te sterker de uitspraak is dat bet
tot een hepaalde Masse behoort:

N NN NN

N
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Leeftild
Figuur 4. Resultaat vandiskriminant-analyse.

In bovenstaande figuur worden alle gewillen in bet gearceerde gebied als kopers
geklassificeerd. 7De foute kiassifikaties zijn onderstreept. De lage score illustreert dat
een enkele diskriminant-funktie niet in staat is om komplexe en non-lineaire verbanden
vast te leggen. I4et probleem met de non-lineariteit boudt in dat een ‘kroni’ scheidings-
vlak alleen maar gemodelleerd kan worden als de statisticus van te voren weet wat bet
karakter van bet scheidingsvlak is. Er moet dus een aanname worden gemaakt over de
aard van de verbanden. Het probleem met de komplexiteit is dat een diskriminant-funk-
tie ~n enkel gebied isoleert, terwijl in werkelijkheid bijvoorbeeld maaimacbinekopers
verschillende profielen bebhen. Ook biervoor dient de statisiicus aannames te maken
die door statistiscbe toetsing moeten worden onderbouwd, waarna bet model zal wor-
den gevorrud door een stelsel van diskriminant-funkties.
Standaard statistische technieken kunnen niet tot de lerende technieken gerekend wor-
den, aangezien de statisticus in feite bet model opstelt, en de tecbnieken enkel de ont-
brekende parameters schatten: de technieken zijn niet zelfstandig. Aangezien gedrags-
patronen binnen een markt in de regel komplex en dynamiscb zijn, geldt dat bij
toepassing van ~iatistiscbetechnieken voormarketing, de kennis en inzet van de statis-
ticus een grote bottleneck kan vormen. Orudat bet voor een statisticus moeilijk kan zijn
voiledig inzicht te krijgen in de gedragspatronen, bestaat tevens bet gevaar dat verkeer-
de inschattingen worden gemaakt. Daarnaast geldt dat statistische technieken slecbt om
kunnen gaan met ontbrekende waurden en weinig bestand zijn tegen vervuilde gege-
vens (ruis). Voojal bij marketing-problemen is er een behoefte aan technieken die vrij-
wel autonoom een model op kunnen stellen en redelijk bestand zijn tegen ruis en ont-
brekende waarden.

Wat betreft de zelfstandigbeid van statistische technieken zijn de laatste ontwikkelin-
gen binnen de non-parametriscbe statistiek boopgevend. Een voorheeld van deze ont-
wikkelingen wordt gevormd door de non-parametriscbe adaptieve regressiemetboden
(Denteneer, 1993). Non-parametriscbe regressietechnieken onderscbeiden zicb door bet
ontbreken van aannames over de vorm van de regressiefunktie. Ze vertonen daarmee
overeenkomst met neurale netwerken.

3.4. Neurale netwerken en beslisbomen

Het automatisch afleiden van kennisregels uit voorbeelden staat bmnnen de Kunstmatige
Inteiligentie bekend als machine learning. Een groot voordeel van regel-representatie is
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bet grote expressie-vermogen en de leesbaarheid die om twee reden goed is: als-dan
regels zijn eenvoudig te hegrijpen en er wordt geredeneerd met hanteerbare begrippen:
“ALS kianttype=prospect EN provincie=Gelderland DAN mail=ja”.

De bekendste machine learning technieken bebben betrekking op bet afleiden van
heslisbomen: NPPA, AQ en 11)3 (Quinlan,1986). Een beslisboom is eenboomstruktuur
die op elk niveau een opsplitsing maakt van ddn variabele in verschillende takken. Als
een bepantd geval gekiassificeerd moet worden dan moet per niveau worden gekeken
in welke opsplitsing de waarde van de variabele in kwestie valt, waarna via die tak zicb
een nieuwe opsplitsing aandient. Een beslisboom-model voor bet voorbeeldprobleem,
zou er als volgt uit kunnen zien:

N

Figuur 5. Beslisboom-model en de bijbehorende a.fbeelding.

In de figuur is te zien dat de scheidingsvlakken recht zijn, betgeen een groot nadeel is
van heslisbomen: grillige verbanden, zoals die vaak voorkomen in marktgedrag, kun-
nen moeilijk worden gemodelleerd. Daamaast kunnen beslisboom-generatie technieken
slecht omgaan met ruis en ontbrekende waarden, typiscb twee problemen die zich in
marketing voordoen.

Als voordeel van beslisbomen wordt vaak genoemd dat de leesbaarheid goed is, bet-
geen in de praktijk echter tegenvalt. ALS-DAN regels zijn op zicbzelf te begrijpen,
maar bet totale model wordt niet opgebouwd vanuit een menselijk perspektief, hetgeen
bizarre heslisstrukturen en enorme bomen tot gevolg kan hebhen. Daamaast kunnen
verbanden in de praktijk zo subtiel zijn en zich op zo’n laag niveau bevinden dat een
toegankelijk representatie zowiezo onmogelijk is. De toegankelijkheid van een model
is in dat geval alleen goed indien de komplexiteit ervan beperkt wordt, hetgeen ten kos-
te gaat van de nauwkeurigheid.

Een ander nadeel van regelgebaseerde systemen in bet algemeen is dat bet gedrag nogal
gevoelig is voor kieine afwijkingen. De uitkomst van een konditie in een regel is twee-
waardig (goed of fout) dus is een regelstruktuur dat ook, met als gevolg dat bijvoor-
beeld iemand met een inkomen van 4201,- als een absolute kiant wordt gezien en
iemand met een inkomen van 4199,- als een absolute non-kiant. In de valditeratuur
wordt dit verschijnsel aangeduid met brittleness (broosheid): bet systeem kan niet tegen
eenstootje (lees: mis).
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4. TOEPAS~LNGSMOGELIJKHEDEN
VANNEURALE NETWERKEN INMARKE]ING

Zoals biervooris aangegeven, lenen neurale netwerkenzicb vooral voor bet zoeken van
strukturen in gote databestanden met bet oog op kiassifikatie of voorspelling. In mar-
keting heschiiden we veelvuldig over dergelijke grote databestanden: verkoop- en
rnarktaandeelgegevens voor de merken in eenproduktkategorie verzameld bij de detail-
handel (tegenwoordig hescbikbaar op weekbasis); de gege~ensbestanden zoals die via
consumentenpanels wordlen verzameld: steekproeven van duizenden consumenten, die
rapporteren ov~r hun aankopen met hetrekking tot een groot skala aanprodukten; in de
sfeer van direct marketing: zeer grote bestanden met kenmerken van consumenten en
bun koopgedrag ten aanzien van diverse produkten en di~nsten. Ook in bet media-
onderzoek heWben we vaak met zeer grow steekproeven te maken, terwijl in de busi-
ness-to-business door bet gebruik van verkoopsupportsystemen bedrijven gemakkelijk
grote datahestanden kunnen opbouwen over kianten en prospects en bun koopgedrag.

Tot nu toe werden deze data geanalyseercl met de eerdergenoemde ruin of meer con-
ventionele statiistische technieken zoals niultipele regressie, discriminant-analyse, fak-
tor-analyse, cluster-analyse, enz. Vaak moeten hierbij veronderstellingen worden
gemaakt over de variahelen die twijfelachtig zijn (bijvoorbeeld normaal verdeeld, inter-
val schaal gemeten, lineaire relaties, on&rling onafbankelijk, enz.). Gok treden vaak
complexe interakties tussen de variabelenop.

Al deze beperkingen zijn veel minder emstig bij neurale netwerken. Een neuraal net-
werk is vooralgescbikt voor voorspellings- en selektiedoefeinden; datgene wat geleerd
is bij een groot aantal trainingscases, bijvoorbeeld over de samenhang tussen persoons-
kenmerken en het wel of niet bezitten van een bepaald produkt, bijvoorheeld een Mer-
cedes, kan worden gebruikt om voor een nieuwe case te voorspellen of de betreffende
persoon wel of niet een potentidie Mantis voor een Mercedes.

Daar staat tegenover dat een neuraal netwerk weinig inzicbt geeft in de vraag welke
variabelen nu bet meest verklaren van de variantie in een bepaalde variahele. Statisti-
sche tbeorie~niwaarmee kan worden bepaald of hepaalde variahelen in bet model wel
of niet signifikant zijn, ontbreken (vooralsnog) bij neurale netwerken.

Toch zijn de voorspellingsmogelijkheden die neurale netwerken bieden al voldoende
reden om hun bruikbaarbeid in marketing te onderzoeken.

Diverse voorheelden van toepassingen van neurale netwerken in marketing kunnen
worden genoerud.

Het segmenteren van groepen van consumenten op basis van gemeenscbappelijke
eigenscbappen is van helangrijke strategi~cbe waarde in de marketing. Neurale netwer-
ken kunnen omgaan met de segmentatie problematiek en heschikken zelfs over kwali-
teiten om een~ priori en een a posteriori benadering te kombineren in een enkel model
(Mazanec, 1993).
De effektiviteit van de marketing kan tot uitdrukking gebracht worden in de ROI per
geYnvesteerde gulden en de tevredenheid van de consument. Het is daarom helangrijk
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om consumenten te kunnen onderscheiden met een relatief hoge verwacbtingswaarde
van consumenten met een relatief lage verwacbtingswaarde. Het budget kan dan effek-
tieverworden aartgewend. Ook voor deze taak kunnen neurale netwerken worden inge-
zet (Wurtz & Curry, 1993).
In de direct marketing is bet selekteren van consumenten met een boge kans op een
positieve reaktie op een mailing een helangrijke taak. Dit kan gebeuren aan de hand
van gegevens over de manier waarop men in bet verleden op vergelijkbare mailings
beeftgereageerd (Garavaglia, 1993).
Voor bet voorspellen van kijkcijfers knnnen eveneens neurale netwerken gebruikt wor-
den. Deze voorspellingen zijn van belang voor optimalisatie van uitzendtijden van
rekiames (Fitzsimons, Khabaza& Shearer, 1993) (Boyero, TrigueroRuiz, 1993).
Een minder voor de band liggende toepassing is wellicbt bet bepalen van consumenten-
percepties. Hierbij wordt getracht grip te krijgen op bet besluitvormingsproces van de
consument (Moutinho, Curry, 1993).
Een andere selektietaak is het selekteren van sales promotie instrumenten. Dit kan
geheuren met bebulp van scannerdata of op basis van expertkennis omtrent de mate
wanrinverschillende sales promotion instrumenten verondersteld worden aan te sluiten
bij marketing doelstellingen (Kluytmans, Wierenga& Spigt, 1993).

Neurale netwerken, evenals andere methoden uit de kunstmatige intelligentie, worden
soms met veel aplomb gepresenteerd als de oplossing voor alle problemen. Het lijkt
verstandiger om op een nuchtere wijze te onderzoeken wat neurale netwerken wel en
niet kunnen bmnnen marketing en waar bun belangrijkste bijdrage ligt.

Een groot projekt in dit verband in Nederland is een door bet Direct Marketing Instituut
Nederland (DMIN) geYnitieerd onderzoek2, waarin diverse bedrijven met grote data-
bestanden deelnemen om de toepasbaarheid van neurale netwerken (en andere adaptie-
ye tecbnieken) in de praktijk te onderzoeken. Flier gaat bet vooral om zogenaamde
cross-sektie-gegevens. Daamaast is bet interessant om na te gaan wat neurale netwer-
ken te bieden bebben bij bet andere type data dat we in marketing vaak tegenkomen:
zogenaamde tijdreeksdata. Exploratief onderzoek op dit terrein komt in de volgende
paragraafaande orde.

5. NEURALENETWERKEN IN TIJDREEKS-ONDERZOEK

Het onderzoek naar de mogelijkbeden van neurale netwerken bij tijdreeks-onderzoek
begint op gang te komen. Een voorbeeld is bet artikel van Hruscbka (1991) die met 60
(maand) gegevens werkte van een merkartikel op de Oostenrijkse consumentenmarkt
en de aanpassing van een neuraal netwerk aan deze gegevens vergeleekmet die van een
regressiemodel. Zijn conclusie is: ‘Die Netzwerke ftibren zu deutlich besseren Ergeb-
nissen’.

In een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden van neurale netwerken bebben wij
voor een markt van niet duurzame consumentenprodukten in een Westeuropees land
nagegaan hoe goed de marktaandelen van de helangrijkste merken kunnen worden
voorspeld met een neuraal netwerk in vergelijking met de (traditionele) multipele
regressiemetbode.
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In deze markt werden de grootste vijf merken in beschouwing genomen. Voor het
gemak beperken we verder de markt tot de verkopen van deze vijfmerken samen.

Voor de verkiaring van bet marktaandeel van een merk in een bepaalde periode werden
de volgende variabelengebanteerd:
— relatieve prijs;
— reklame-aandeel~
— gewogen distributie;
— gewogen out-of-stocks;
— trend.

Bij bet multiple regressiemodel werd bet marktaandeel door middel van een lineair
model uit deze variahelen verkiaard. Dezelfde variabelen fungeerden ook als input voor
bet neuraal netwerk; de output variahele was daar uiteraard bet marktaandeel.

De hescbikbare gegevens waren tweemaandelijkse Nielsen data vanaf de zesde periode
dat 1984 tot eji met de tweede periode van 1993 (totaal 51 datapunten). Het scbatten
van bet regressiemodel, respektievelijk bet trainen van bet neurale netwerk gescbiedde
aan de band van de gegevens van 1984 tot en met 1991 (43 datapunten). Vervolgens
werd de voorspelkracbt van heide metboden getest op de (verse) gegevens van begin
1992 tot en met de tweede periode van 1993.

Tabel 1. Gemiddelde voorspelfout neuraal netwerk versus muleipele re-
gressie voor 5 merken over 8perioden (1992 tim 2eperiode 1993).

Neuraal Netwerk Multipele Regressie

MerkA 0.96 1.08
Merk B 0.68 0.75
MerkC 1.02 2.88
MerkD 1.05 1.74
MerkE 2.10 2.63
Gemiddeld 1.16 L82

Tahel I geeft de gemiddelde voorspelfout over deze acht perioden voor de vijf merken,
voor bet neuraal netwerk en de multipele regressie.
Het blijkt dat voor alle vijfmerken bet neurale netwerk gemiddeld heter voorspelt dan
bet regress7iemodel. De betere prestatie van bet netwerk is ook statistiscb signifikant
(p<O.005):iiii~Tvan7de 40 individuele cases ligt de voorspelling van het netwerk dich-
ter bij bet werkelijke marktaandeel dan die van bet regressiemodel.

Opvallend is de relatief goede prestatie van bet netwerk ten opzicbte van de regressie
bij merk C. Dit is een sterk merk, dat in de periode 1992/93 relatief in prijs omboog is
gegaan ten opzicbte van de concurrenten. Het regressiemodel voorspelt voor deze test-
periode in tegenstelling tot bet neurale netwerk systematiscb een te laag marktaandeel
voormerk C.
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Blijkbaar kent bet regressiemodel een te groot gewicht toe aan de prijsstijging, terwijl
bet netwerk beter de sterke overall positie vanmerk C uit bet verleden heeftopgeplkt.

Uiteraard moeten we ons realiseren dat deze vergelijking van neuraal netwerk en
regressie slechts ddn produktldasse betreft. Toch is bet opvallend dat blijkbaar met een
betrekkelijk klein aantal verkiarende variabelen bet neurale netwerk al tot opvallend
betere voorpsellingen komt dan bet regressiemodel (de gemiddelde fout bij regressie
was 56% groterdan bij bet neurale netwerk).
Tijdreeksgegevens zuilen in de toekomst steeds rijker worden: gegevens over meer
variahelen en met bogere frekwentie. Dit lijkt aileen maar verder in bet voordeel te
werken van neurale netwerken. Meer empiriscb onderzoek met gegevens uit diverse
markten is echter nodig voordat definitievere uitspraken kunnen worden gedaan.

Wierengaen Kluytmans (1994) bebben een simulatiestudie uitgevoerd om de prestaties
van een neuraal netwerk in een tijdreekssituatie te onderzoeken onder verscbillende
omstandigheden. Edn van de heschouwde faktoren is de modeispecifikatie (lineair
tegenover exponentieel). Hun conclusie is dat, zoals verwacbt, bij een lineair verband
in de data tussen marketing instrumenten en verkopen bet neurale netwerk bet nauwe-
lijks (maarwel signifikant) heter doet dan regressie. Bij een niet linenir model presteert
bet neurale netwerk ecbter duidelijk beter, ook als we bet regressiemodel terugscbatten
met een log-transformatie. Bij ‘ecbte’ data bebben we uiteraard de informatie over de
juiste terugtransformatie niet. Ook dit resultaat geeft dus aan dat er ale reden is om
goed naar neurale netwerken te kijken als analyse- en vooral voorspelmetbode in mar-
keting.

6. TOOLS VOOR NEURALENETWERKEN

Op basis van een gedefinieerde taak, zoals bijvoorheeld mailingselektie of omzetvoor-
spelling, kan men een model gaan bouwen. Allereerst dienden de gegevens dan te wor-
den geselekteerd en geprepareerd, waama bet model dient te worden getraind en ge~va-
lueerd.

Dataselektie en -preparatie: Als men een verzameling variabelen beeft, dan kan bet
wenselijk zijn een aantal variabelen weg te laten en/of een aantal variabelen te kombi-
neren om zo een meer relevante indikator over te bouden met meer voorspellings-
kracht. Dit proces kan gebaseerd zijn op marktkennis, maar ook kan bet zijn dat som-
mige gegevens op zichzelf te weinig voorkomen om als prediktor gebruikt te worden.
Daarom is bet helangrijk dat voordat er aan modelbouw begonnen wordt er eerst een
beperkte statistiscbe analyse van de steekproef gedaan wordt. Verder steilen bepaalde
technieken eisen aan de wijze waarop de data wordt aangeboden. Op basis van kennis,
statistiek en techniekeisen worden de gegevens verder geselekteerd en bewerkt. De
steekproef moet ook onderverdeeld worden in een aanta] gelijkwaardige sets om zo
modelontwikkeling en validatie gescheiden te houden.

Training en evaluatie: In de meest gebruikelijke vorm wordt bet model ge~valueerd
op een aparte validatieset, die meestal een (disjunkte) steekproef is nit de gehele set van
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gegevens. Soms wordt bierbij nog aanvullende informatie gegeven over de betrouw-
baarheid van bet model op basis van statistiscbe kengetallen.

De kosten voor een systeem lopen uiteen, van een paar duizend gulden voor PC-geba-
seerde algemene modeleringsprogramma’s, tot f 100.000>— of meer voor gespeciali-
seerde marketingsystemen, inklusief uitgebreide consultancy. Belangrijk is dat daarbij
een zeer uiteenlopend niveau van expertise van de gebrulkers verwacht wordt. Voor
gebruikers zonder analytiscbe acbtergrond is bet niet eenvoudig een operationeel model
te ontwikkelen met deze pakketten. De fabrikanten bieden weinig ondersteuning in de
vorm van gebruikersopleiding of consultancy. Dit kan grote konsekwenties bebben
voor de additionele investeringen die nodig zijn in kursussen, ervaringsopbouw en
gebruik als operationeel model.
Een volledig overzicbt van tools zou meer dan 8 pagina’s omvatten en alleen ruimte
laten voor een beknopte omschrijving van de funktionaliteit (zie bijvoorbeeld bet over-
zicbt in Al Expert, Februari 1993). Er isThier gekozen vobr een opzet die niet preten-
deert volledig te zijn maar inzicbt probeert te verschaffen in de mogelijkbeden die
momenteel op de markt worden geboden.

NeuroShell: van Ward Systems Group, prijsindikatie f 1000.—, werkt op een PC onder
Windows of DOS. NeuroSbefi bevat een 5-tal verscbillende netwerk-technieken waar-
onder backpropagation, recurrent backpropagation, kobonen en een tweetal ‘statisti-
sche’ netwerken (PPN en GRNN). Eenmaal ontwikkelde neurale netwerk modellen
kunnen worden toegepast in een andere software omgeving.

Brainmaker: van California Scientific Software, prijsindikatie f 2500,—, werkt op een
PC onder Windows of DOS. Een van de snelste PC-sofiware-simulatoren voor back-
propagation dat tevens bet enige type -netwerk is dat bet pakket bevat. Er zijn veel
mogelijkbeden om bet model te optimaliseren. De mogelijkbeden voor dataselektie en
datapreparatie zijn echter heperkt en niet 100% betr6uwbaar. Ook de mogelijkheden
voormodelevaluatie zijn heperkt en eigeii rapportages produceren is onmogelijk.

NeuralWorks ProfesionalIl/Plus: van NeuralWare, prijsindikarie f 5000,— (PC-ver-
sie), werkt op PC’s (onder DOS, ecbterwel grafiscb geori~nteerd), Macintosb, VAX en
diverse UNIX workstations. NeuralWorks is bet pakket met de meest uitgebreide selek-
tie aan netwerk-technieken en ook een van de oudste aanbieders op de markt. De
gebruiker beeft zeer veel mogelijkbeden om tot in detail de modelvorming te sturen. Er
zijn ook een aantal aanvullende modules om hier als gebruiker volledig vat op te krij-
gen (tegen een aanzienlijke meerprijs). Het pakket is om deze redenen veel gezien op
universiteiten en onderzoekslaboratoria~ Dataselektie is redelijk rudimentair.

4Thought: van Livingstones B.V. Strate1gic Business Systems, prijsindikatie f 18.000,—,
voor PC’s onder Windows. Als techniek wordt een variant van backpropagation
gebruikt. Er zijn mogelijkheden voor eigen rapportages. Het systeem is duidelijk mar-
keting gericlit. Er is een mogelijkheid om bet netwerkrnodel te exporteren.

DataDetective is een intern produkt van SMR. Het is PC-gebaseerd met eenWindows-
interface (en rnogelijkheden voor een Dos-interface). Het is een gereedscbap dat speci-
aal ontwikkeld is om SMR’s eigen techniek, Resonant Field Computing (RFC), opti-
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maal te kunnen benutten. Het is op dit moment een gereedscbap dat custom-made
wordt toegepast binnen applikaties zoals CustomerMarketing Rating Software, Talent-
View en BlindDate. Het wordt ook projectgewijs toegepast bij de uitvoering van DM-
taken zoals bijvoorheeld mailingakties en doelgroepselekties.

7. CONCLUSIES

In bet voorgaande is geproheerd de lezer een beeld te geven van neurale netwerken en
hun (potentidie) toepassingsmogelijkheden in marketing.

Neurale netwerken stellen zelfstandig een model op van een gedrag, op basis van voor-
beelden van dat gedrag. Standaard statistiek vergt veel meer expertise en tijd bij de
modelvonning en kan moeilijker omgaan met komplexe rion-lineaire verbanden in de
data. Kennisbomen leveren enigszins meer leesbare modeilen op die echter niet bestand
zijn tegen vervuilde en inkomplete gegevens, die typisch zijn in database marketing.

De uitkomsten van bet onderzoek tot nu toe wijzen in de ricbting dat neurale netwerken
voor marketing heloften lijken te bieden. Zowel voor cross-sektie- als tijdreeksdata
wordt dit momenteel verder onderzocbt.
In marketing wordt veelvuldig over grote databestanden bescbikt die zich goed lenen
voor neurale netwerk-toepassingen. Hopelijk zal dit artikel een aantal lezers stimuleren
biermee aande gang te gaan.

NOTEN

1. Een gedeelte van dit artikel is gebaseerd op het rapport ‘Adaptieve Data-Analyse in Direct Marketing’ dat
door de eerste auteur (samen met collega’s van SMR) is uitgebracht aan het Direct Marketing Instituut
Nederland (1994).

2. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door SMR.
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2. Technologie in direct marketing
en marktonderzoek

H. HAAIJ ENW.F. VANRAAIJ

SAMENVNITING

In navolging van een Amerikaans onderzoek heeft de Stichting Researchvan het DM1N (Direct
Marketing Insfituut Nederland) onderzoek gedaan naar de acceptatie van nieuwe technologie~n
in de direct marketing. Er zijn 44 technologie~n onderzocht in viercategorie~n: (1) gegevens- en
informatiebeheer, (2) creatieve en produktietechnologie, (3) communicatie en interactievemedia,
en (4) kiantenafhandeling en distributie. Nicuwe technologie~n worden vooral aanvaard door
gespecialiseerde DM-dienstverleners. De meeste innovatie vindt plaats bij ‘inteme’ technolo-
gie~n, dat wil zeggen technologie die binnen de organisatie wordt gebruikt voor gegevensbeheer
en produktie. ‘Exteme’ technologie in de relaties met afflemers heeft een lagerniveauvan accep-
tatie, waarschijnlijk door het waargenomen risico vanontevredenheid bij kianten. Directmarke-
ting en marktonderzoek gaan door het gebruik van gegeveasbestanden steeds meer op elkaar lij-
ken. Daaromzijn deze ontwikkelingenin de DM-wereldook relevantvoor marktonderzoekers.

1. INLEIDIING

‘The probable simplification of the facsimile system ... must sooner or later
interfere ... with the transportation of letters by the slower means ofthe post
(Postmaster General of the United States, 1872)

‘Everything that can be invented, has been invented’
(Charles Duell, Director of the U.S. Patent Office, 1899)

‘There is no likelihood that man can ever tap the power of the atom’
(Robert Milliken,Nobelprijswinnaar Natuurkunde, 1923)

‘One does not need a crystal ball to see that the future of the market research
field, and the survival ofmanyof its current players, will be dictated by the use,
or the ignorance oftechnology’ (DMA TechnologyResearch, 1990)

Uk deze uitspraken blijkt dat de Amerikaanse Postmaster met zijn voorspelling zijn tijd
een eeuw vooruit was, terwijl Charles Duell en Robert Milliken de plank volledig mis-
sloegen, terwiji zij toch niet de geringsten waren op hun vakgebied. In Nederlandvoor-
spelden Hugo Brandt Corstius en Jan Hem Dormer dat vertani-, respectievelijk schaak-
computers het volledig afleggen tegen menselijke vertalers, respectievelijk schakers.
Wij verwachten dat ze binnen niet al te lange tijd ongelijkzullen krijgen.
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In de vierde uitspraak is het oorspronkelijke ‘direct marketing’ vervangendoor ‘market
research’. We verwachten dat, net als in de direct marketing, in het marktonderzoek
technologische vemieuwingen een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen opleve-
ren voor de innovators. Het is nog niet erg lang geleden dat men coti~putergestuurd
telefonisch inte7rviewen (CATI) een nutteloze vemieuwing vond. En men heeft erg
ongelijk gekregen! Een kwart van alle gegevensverzameling vindt flu telefonisch plaats
(Oostveen 1994).

Er zijn belangrijke parallellen tussen direct marketing en marktonderzoek die de ann-
passing van de vierde uitspraak rechtvaardigen. Beide disciplines zijn ‘research dii-
yen’. In beide disciplines worden gegevens verzameld, geanalyseerd en gegevensbe-
standen opgebouwd. Direct marketing is te definirren als een marktsysteem waarbij
producent, grossier of de~tailhandel in rechtstreeks contact staat met de consument/afne-
mer door middel van media zoals (on)geadresseerde brievenbusreclame, telefoon, tele-
fax en catalogus (floor en Van Raaij 1993, blz. 470). Consumenten kunnen recht-
streeks reageren, goederen worden rechtstreeks geleverd en consumenten behoeven
geen winkel te bezoeken. De direct marketeer beschikt over een bestand met persoons-
en koopgegevens van de klanten. Postorderverkoop en teleshopping zijn een vorm van
direct marketing. Marktonderzoek is een discipline waarbij marktonderzoekers in
opdracht van producenten of detailbandel gegevens verzamelen, analyseren en rappor-
teren om koopgedrag te beschrijven en te voorspellen. In het marktonderzoek worden
ook bestanden met persoons- en koopgegevens gebruikt om hieruit steekproeven te
trekken en personen in bet bestand te ondervragen.

Waarom is technologie voor beide disciplines belangrijk? Allereerst kan technologie
worden gebruikt om de kostprijs per eenheid te verlagen en hierdoor znarges te behou-
den bij scherper wordende concurrentie in een markt, bijvoorbeeld bij die van groot-
schalig kwantitatiefmarktonderzoek. Ten tweede kan technologie de creativiteit, selec-
tiviteit, analyse en bijvoorbeeld de rapiiortage van onderzoeksresultaten veranderen,
versnellen en verbeteren. In de derde plaats kunnen bedx-ijven die beschikken over nieu-
we technologie~n, toetreden tot de markt voormarktonderzoek, zoals bijvoorbeeld tele-
marketeers hebben gedaan.

Er is voor zover ons bekend geen substantieel onderzoek verricht naar bet gebruik van
nieuwe techno1ogie~n inbet marktonderzoek. De overzichtenvan computermogelijkhe-
den dateren al van tien jaar geleden (Den Boon 1984; DeNooij 1984). Er is ook geen
onderzoek naar de perceptie van marktonderzoekers ten aanzien van technologie~n die
in de nabije toekomst mogelijkerwijs een toegevoegde waarde hebben voor markt-
onderzoek. Is CA’fl het summum van technologie of is ermeer mogellik? Stoppen we
bij de selectie van respondenten uit een gegevensbesland bij de gedigende methodieken
of durven we het nan om eens te experimenteren met zeiflerende, adaptieve data-
analysetechnieken? Zie hierover bet artikel in dit jaarboek van Van der Veen, Wierenga
enKluitmans.

Dergelijke vragen zijn twee jaar geleden (DMIN 1992) ook gesteld in de direct-marke-
tingsector. Technologisch geavanceerde direct-marketeers betrokken technologie in nile
aspecten van interactieve marketing (Molenaar 1990, 1993). Velen hadden een open
oog had voor de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologie~n en technieken.
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Echt inzicht bestond echter ook hier niet. Daarom heeft de Stichting Research van het
Direct Marketing Instituut Nederland (DMJ!N) aan Intomart Business Research (pro-
jectleider: Drs A.J. Emmering) in 1992 de opdracht gegeven een onderzoek uit te voe-
ren onder DMIN-leden. Het onderzoek werd financieel gesteud door het Ministerie van
Economische Zaken. Het onderzoek onder DMIN-leden diende aangevuld te worden
met de visies van niet-branchegebonden deskundigen.

In dit hoofdstuk gaan we in op dit DMIN-onderzoek, met nanvullingen uit ontwikkelin-
gen van de laatste twee jaar. Er wordt nagegaan of de technologie~n als onderzocht
voor de direct marketing ook interessant zijn voor marktonderzoekers. Het onderzoek
heeftniet de pretentie uitputtend te zijn en heeft als doelstelling technologische ontwik-
kelingen creatief te benaderen en te hezien op hun bruikbaarheid voor de eigen
bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de opdrachtgever. Het gnat niet om de tech-
nieken op zichzelf, maarom hun toepasbaarheid voor de directmarketing en het markt-
onderzoek.

2. DIRECT MARKETING ENMARKTONDERZOEK

De meeste onderzochte nieuwe technologie~n zijn niet alleen voor de direct marketing
maar ook voor het marktonderzoek interessant. Bovendien is het voor marktonderzoe-
kers belangrijk inzicht te hebben in technologische ontwikkelingen zoals die in de
direct marketing plantsvinden. In tabel 1 zijn enkele overeenkomsten tussen direct mar-
keting en marktonderzoekweergegeven.

Uit tabel 1 blijkt dat ervele parallellen zijn tussen direct marketing en marktonderzoek.
Het lijkt erop dat deze beide disciplines naar elkaar toegroeien. In beide disciplines
worden grote gegevensbestanden verzameld en geanalyseerd. In de direct marketing is
de analyse gericht op selectie van prospects, voorspelling van koopgedrag, segmentatie
en klantenprofielen. In het marktonderzoek kan de analyse op hetzelfde gericht zijn:
beschrijving, verkiaring en voorspelling van consumentenlafnemersgedrag. In de direct
marketing is het marktonderzoek als het ware ge~ntegreerd in de bedrijfsvoering. Bult
en Hoekstra (1991) beschrijven de overeenkomsten op het gebied van de segmentatie.

Typerend voor de direct marketing is dat de gegevens van klanten en prospects voort-
durend worden geactualiseerd en verrijkt. Kooptransactiegegevens en postcodegege-
vens kunnen ann het gegevensbestand worden toegevoegd. In het marktonderzoek
bestant een equivalent in de vorm van panels en het Telepanel (NIPO) in het bijzonder
(Van Doom 1987). Deelnemers van het Telepanel ontvangen vragenlijsten op hun PC
en zenden hun antwoorden via de telefoon terug naar het NIPO. Ook het kijk- en luis-
teronderzoek van Intomart voor de registratie van televisiekijkgedrag is een voorbeeld
van eenbestand dat voortdurend wordt geactualiseerd. Nielsen en IRI gebruiken scan-
ninginformatie voor hun retailindexen. AGB Dongen heeft hnar huishoudpanel. In het
marktonderzoek groeit het continu onderzoek sneller dan het ad-hoc onderzoek (Oost-
veen 1994). Er is een toenemende behoefte nan ‘monitoring’ en standnardisntie. In deze
zin gnat marktonderzoekmeer lijken op direct marketing. Uiternard behoeft monitoring
niet noodzakelijk plants te vinden met panels. Standanrdisntie is yank gekoppeld nan
technologie, bijvoorbeeld eenstandaardprocedure voor conjuncte analyse.
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Tabel 1.Directmarketing enmarktonderzoek.

Directmarketing Marktonderzoek

Gegevensbestanden
Opsiag van gegevens van afnemers
Bewerking vangegevens
Analyse, selectie, segmentatie
Rechtstreekse invoer en uitvoer
Uitgaande infonnatie naar kianten

Inkomende infonnatie van kianten

Telefoon
Telefonische verkoop (telemarketing)
Stembeantwoordingssystemen
Software
Software voor transacties
Produktie
Produktie van (gepersonaliseerde) mailings
Distributie
Magazijnbeheer en fulfilment

Opslag van gegevens van respondenten

Analyse, toetsing, segmentatie

Uitgaande vragen ann respondenten
(vgl. Telepanel)
Inkomendeantwoorden van respondenten
(vgl. kijk- en luisteronderzoek)

Telefonisch enqu~teren (CATI)

Computervraaggesprekken

Software voor vraaggesprek

Produktie (gepersonaliseerde) vragenlijsten

Verzending (gepersonaliseerde) vragenlijsten

Ook het medium telefoon wordt veelvuldig door beide sectoren gebruikt: telefonische
verkoop (telemarketing) en telefonisch enqu&eren (CATJ).Vooral op dit gebied dreigt
een branchevervaging tussen beide sectoren te ontstaan. Telemarketingbediijven gann
zich ook niet telefonisch marktonderzoek bezighouden om op deze wijze hun telefoon-
capaciteit beter te benutten. Marktonderzoekbureaus krijgen dus concurrentie van
direct-marketingbureaus die beschikken over de juiste technologie. Audiotex, het corn-
putergestuurd verschaffen van infonnatie nan bellers (inkomend verkeer), kan zowel
voor direct marketing als voor marktoiiderzoek worden gebruikt. In bet marktonder-
zoek kan audiotex in de toekomst voor uitgaand telefoonverkeerworden gebruikt, hoe-
wel nog bezien moet worden of respondenten bereid zijn mee te werken nan door de
computer gestelde enqu~tevragen.
Voor beide sectoren wordt applicatiesoftware ontwikkeld, respectievelijk voor trans-
acties met klanten en voor vrnaggesprekken. Ook voor de analyse van gegevens van
kianten en respondenten bestaan gespecialiseerde softwarepnkketten (De Nooij 1984;
Rustveld 1989).

Direct marketeers en marktonderzoekers produceren mailings, respectievelijk verkoop-
brieven en vrngenlijsten, al dan niet gepersonaliseerd. Beide sectoren proberen dit
drukwerk zo aantrekkelijk mogelijk te maken met het oog-op een hoge respons. Desk-
top publishing, laser en inkjet printers kunnen zorgen voor perfect en gepersonaliseerd
drukwerk.
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Ten slotte (laatste regel van tabel 1) is er de inkoop, opslag, verzending en follow-up
van de via direct marketing de bestelde goederen. In het marktonderzoek bestant dit in
mindere mate. Het bestant er alleen in de vonn van de verzending en follow-up van
vragenhijsten.

Het is duidelijk dat er vele overeenkomsten zijn tussen direct marketing en marktonder-
zoek. In feite is de onderzoeksfunctie in de direct marketing geYntegreerd in de vorm
van het ‘testen’ van verkoopbrieven, telefoongesprekken en procedures en in de selec-
tie van prospects en profilering van klanten. Onderzoek in de directmarketing stant niet
los van de dagelijkse operaties. Als het nandeel van direct marketing in de totale mar-
keting stijgt, neemt de vraag naar ‘los’ marktonderzoek af. Gelukkig kunnen we con-
stateren dat direct marketing zo sterk ‘research driven’ is dat ook marktonderzoekers op
deze markt genoeg opdrachten kunnen bmnnenhalen, mits ze zich goed kunnen verpinat-
sen in de problemen en mogelijkheden van het direct-marketingsysteem.

Het DMIN-onderzoek en dit artikel zijn een oproep nan marktonderzoekers om op
systematische wijze te bezien welke techno1ogie~n op ons afkomen en welke hiervan
bruikbaar zijn voor het marktonderzoek. Het DMIN-onderzoek levert enkele belangrij-
ke algemene conclusies ten aanzien van de direct-marketingsector op die ook getoetst
kunnen worden voor het marktonderzoek. Het marktonderzoek is in het algemeen een
innoverende en steeds kapitnalintensievere industrie waarbij nieuwe technologie~n uit-
gebreid zijn of worden geYntroduceerd. Het innoverende karakter van het marktonder-
zoek zit niet zozeer in een eigen technologie-ontwikkeling, maar in het vinden van
applicaties op basis van bestaande basistechnologie~n. Het vinden van een applicatie is
allerminst een passieve toepassing en kan op zichzelf al een innovatie zijn. Van Mun-
ster (1992) wijst erop dat de aanvaarding van nieuwe technologie~n sneller zou kunnen
plantsvinden als brancheverenigingen er meer aandacht nan besteden. Het DMIN heeft
het voortouw genomen en hier ligt dus een taak voor de Nederlandse Vereniging van
Marktonderzoekers (NVvM) en de Vereniging van Marktoriderzoekbureaus (VMO).

3.44 TECHNOLOGLEEN

In bet onderzoek van de (Amerikaanse) Direct Marketing Association (DMA 1990)
zijn 37 technologie~n onderscheiden die de direct marketing ingijpend kunnen befn-
vloeden. In het Nederlandse DMIN-onderzoek is nagegnan welke van deze technolo-
gie~n voor Europaen in het bijzondervoor Nederland belangrijk kunnen zijn. De Ame-
rikaanse lijst is nangepast; enkele techno1ogie~n zijn weggelaten en enkele specifieke
Europese of recent ingevoerde techno1ogie~n zijn toegevoegd. In totnal is in het DMIN-
onderzoek de impact van 44 techno1ogie~n onderzocht.

Waar dat nuttig was zijn de Amerikaanse termen gehandhaafd en van een vertaling en
omschrijving voorzien. Zo spreken we in het DMIN-onderzoek van 06-nummers en
niet van ‘800 or 900 services’. De 44 techno1ogie~n zijn geordend in vier groepen zoals
weergegeven in tabel 2: gegevens- en inforrnatiebeheer, creatieve en productietechno-
logie, communicatie en interactieve media, en klantenafhandeling en distiibutie (fulfil-
ment; levering van de bestelde goederen).
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Tabel 2. De 44 onderzochte technologieen.

A Gegevens-en informatiebeheer
I Gegev~nsUitwisseling en -transport op nationaal niveau
2 Gegevensuitwisseling en -transport op internationaalniveau
3 Gebruik van PCenminicomputer
4 LAN, Local area networks (PC-netwerkbinnen een gebouw)
5 Fault tolerant computing (tout opzoekende programma’s)
6 Parallel processing (gelijktijdig uitvoeren vanmeerdere opdrachten door een of meer gekoppel-

de computers)
7 CD-ROM(Read Only Memory), digitale informatie, alleen lezen
8 CD-I, interactieve compact disk
9 DIS,documentaire informatiesystemen
tO Gege~incompressie, geconiprimeerde opslag van gegevefis
11 Relationele gegevensbestanden (omverbanden vast te stellenen gegevens te ordenen)
12 Expertsyatemen (kunstmatige intelligentie)
13 CASE, Computer Aided Software Engineering
14 4GLquery capability (vierde-generatie computertalen)
15 Predictive modeling and scoring (voorspellingsmodel voor koopgedrag)

B Creatiieve7enproduktietechnologie
16 DTP, desktop publishing (ontwerpen produktie van drukwerk)
17 Digital imaging (digitale opslagvan informatie, ook beelden)
18 Virtuele realiteit (driedimensionele computersimulatie)
19 Electronic prepress (elektronische manipulatie van layout)
20 Inkjet en laserprinten
21 Selective inserting (gesegmenteerd katerns insteken)
22 Selective binding (gesegmenteerd katerns inbinden)

C Comnuinicatie en inte?cwtieve media
23 GratisO6-nummers (gtatis voor de belier)
24 Betaalde06-nummers (geheel of gedeeltelijk voor rekeningvan de beller)
25 Intemationaal 06-verkeer
26 Digital switching (digitale doorschakelingvan gesprekken bij massa-acties)
27 Predictive dialing (sturing van telefoongesprekken op grond van beschikbaarheid en kans op

succes)
28 Audiotex (interactive ~‘oiceresponse; stenibeantwoording en routing voorbellers)
29 Automatische nummer-identificatie (opgebelde kan op een display op zijn telefoontoestel het

nummer van de belier zien)
30 Interactieve informatiekiosk (informatiesfands met computer/videoscherm voor het opvragen

van informatie over enbestellen van produkten en diensten)

D Klantenaflzandeling en distributie
31 Interactieve home shopping (vanuit via televisie of telefoon huis informatie over goederen krij-

gen en bestellen, met een speciaal televisieprogramma, vgl de ‘boodschappenbeurs’)
32 Spraakherkenning en identificatie van personen
33 Streepjescode lezen (bar code scanning) in gegevensbestand en fulfilment
34 Tekstscanning en digitale tekstopslag
35 Aanraakbeeldscberm
36 Holografie
37 Elektronisch bankieren
38 Klantenkaart met geheugenchip en leesmogelijkheid (smart card)
39 Robotisering vanmagazijn
40 ISDN (Integrated Digital Services Network; glasvezelkabelnetwerk)
41 Radiofrequentietechnologie (logistiek viamet zendertjes gemerkte goederen)
42 Kabelkrant
43 Teletekst
44 Viditel
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Deze 44 technologie~n zijn voorgelegd nan een steekproef van 236 DMIN-leden. 159
ingevulde vragenlijsten zijn teruggezonden waarvan 154 vragenlijsten bruikbaar voor
analyse (65%). Geen enkele mailing is als onbestelbaar geretoumeerd door PTT Post,
een uniek fenomeen! Van de respondenten was 22 procent werkznam in een full-servi-
ce direct-marketingbureau zoals Wunderman, O&M Direct en Rapp & Collins, 42 pro-
cent was werkzaam als gespecialiseerd DM-dienstverlener zoals Vierhand, Bell Sell en
KNP, en 36 procentals gebruiker van DM zoals postorderaars, banken en verzekeraars.
Deze verdeling komt overeen met de verdeling van het ledenbestand van het DMJN.

EWe technologie is met een korte uitleg voorgelegd. Er zijn over elke technologie (stel:
X) vijfvragen gesteld:
— Maakt u nu gebruik van X?
— Zo ja, sinds wanneer maakt u gebruik van X?
— Zoja, bent u tevreden overX?
— Zo flee, gaat u in de toekomst X gebruiken?
— Verwacht jaar van introductie van X voor het eigen bedrijf en voor de branche.

Het gebruik en de verwachtingen van de DMIN-leden zijn in tabel 3 weergegeven. De
met een asterisk aangeduide technologie~n zijn de hoogst scorende technologie~n: der-
tien nu het meest in gebruik zijnde (score =34), de twanif snelste groeiers (score =18)
en de veertien technologie~n die naar verwachting over vijf jaar het meest in gebruik
zullen zijn (score =50).

In tabel 3 valt een aantnl zaken op. Van de dertien meest in gebruik zijnde technolo-
gie~n zijn er acht uit de categorie gegevens- en infonnatiebeheersinstrumenten en vier
komen er uit de creatieve en productietechnologiehoek. Er is er maar 6~n die behoort
tot de communicatie en interactieve media. De meeste nieuwe technologie~n die opera-
tioneel zijn, hebben dus te maken met het beheervan gegevensbestanden en de verzor-
ging van drukwerk. Het zijn ‘inteme’ technologie~n en ze worden (nog) niet extem
ingezet inde rechtstreekse conununicatie met klanten en respondenten.

Van de twnalf snelste stijgers behoren er vijf tot de gegevens- en informatiecategorie,
twee tot de categorie communicatie en interactieve media en de overige vijfbehoren tot
de klantenafhandeling en distributie. Erwordt dus wel een groei verwacht in de ‘exter-
ne’ technologie~n op bet gebied van de klantafhandeling en distributie.

Over vijf jaar hebben naar verwachting acht van de vijftien gegevens- en informatie-
technologie~n een penetratiegrand hoger dan 50 procent, en hebben vier van de zeven
creatieve en prodnktietechnologie~n een penetratiegraad hoger dan 50 procent. Slechts
ddn technologie in de categosie communicatie en interactieve media haalt de 50 procent
(namelijk gratis 06-nummers) en ook slechts ddn technologie in de categorie klantenaf-
handeling en distributie (namelijk tekstscanning en digitnie tekstopslag). De diffusie
van de innovatie in cntegoiie~n C en D loopt dus nchter op die in A en B. Bij een pene-
tratiegrand van 50 procent wordt de kritische massa van een technologie zo dominant
dat de ‘achterblijvers’ gedwongen worden ook de technologie te aanvaarden om geen
concurrentie-achterstand op te lopen (Van Raaij en Antonides 1994, hoofdstuk 16).
Overigens moeten we hierbij in gedachte houden dat niet alle technologie~n voor alle
DM-ers en marktonderzoekers relevant zijn.
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Tabel 3. Feitelijk en verwacht gebruik van rechnologieen door DMIN-Ieden.

Nu
• —

Technologie~n Plan Over Sjaar

A. Gegevenr- en informatiebelteer
Gebruik van PC en minicomputer 90 * 2 92 *
Computernetwerken (LAN) 73 * 16 89 *
Gegevenstransport nationaal 68 * 12 80 *
Relationelegegevensbestanden 59 * 14 73 *
Gegevenscompressie 48 * 14 62 *
Parallel processing 42 * 13 55 *
Vierde-generatie computertalen 36 * 10 46
Gegevenstransport intemationaal 34 * 20 * 54 *
Fout-opzoekende programma’s 26 16 42
CASE (computer aided software engineering) 16 9 25
Documentaire informatiesystemen 16 21 * 37
CD-ROM 16 37* 53*
Predictive modeling andscoring 16 17 33
Expertsystemen (kunstmatige intelligentie) 12 19 * 31
CD-I 7 39* 46

B. Creatieve en produktietechnologie

Inkict en laserprinten 71 * 8 79 *
DTP, desktop publishing 62 * 11 73 *
Electronic prepress 40 * 15 55 *

Digitale opslag van informatie 38 * 13 51 *

Gesegmenteerd insteken 20 12 32
Gesegmenteerdinbinden 15 11 26
Virtuele realiteit 9 10 19

C. Communicatie en interactjevemedia

Gratis 06-nummers 38 * 15 53 *
Betaalde 06-nuniniers 26 16 42
Audiotex (intetactieve stembeantwoording) 17 13 30
Digitale schakelingen 14 8 22
Interactieve informatiekiosk 11 10 21
Predictive dialing 10 19 * 29
Intemationaal 06-verkeer 8 8 16
Automatische nummer-identificatie 4 22 * 26

D. Klantenafliandeling en distributie

Tekstscanningen digitale tekstopslag 28 22 * 50 *

Elektronisch bankieren 24 18 * 42
Streepjescode 20 27* 47
Viditel 14 15 29
Teletekst 16 10 26
Interactieve homeshopping 16 14 30
Aanraakbeeldscherm 10 12 22
Kabelkrant 9 10 19
ISDN 8 20* 28
Klantenkaart als smartcard 6 22 * 28
Holografie 4 3 7
Spraakherkenning 3 3 6
Robotisering van magazijn 2 4 6
Radiofrequentietechnologie 0 3 3
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De Nederlandse onderzoeksresultaten stemmen overeen met de Amerikaanse. De Ne-
derlandse DM-praktijk en aanvaarding van nieuwe techncdogie~n loopt niet achter bij
de Amerikaanse ontwikkelingen, ook al hebben sommigen vanwege ‘electronic super-
highways’ dergelijke idee~n.

Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de gespecialiseerde DM-dienstverleners
voorop lopen bij de introductie van nieuwe technologie~n. In de afgelopen drie jaarzijn
bij circa de heift van de ondervrnagde bedrijven twee tot drie nieuwe diensten of pro-
dukten geYntroduceerd. Bij gebruikers was dit 38 procenl, bij full service bureaus 44
procent en bij gespecialiseerde dienstverleners 61 procent. Het betreft voomamelijk
nieuwe produkten en diensten op het gebied van bestandsbeheer, informatiemanage-
ment en prospectselectie. Circa 40 procent van de bedrijven hebben medewerkers die
zich voor minstens de heift van hun tijd bezighouden met produktontwikkeling. Waar
innovatie hoogtij viert, speelt techniek vaak een belangiijke rol.

Direct marketing is ‘technology driven’. Er zijn zoveel toepassingen van technologie
dat de technische aspecten in de direct marketing een overheersende rol lijken te gaan
spelen. Van de ge~nqu~teerde bedrijven maakt 80 procent gebruik van meer dan vijf
van 44 technologie~n; 45 procent gebruikt meer dan tien nieuwe technologie~n en 13
procent zelfs meer dan twintig.

De omzet van DM-bedrijven ligt overigens vooral in Nederland. 90 Procent van de
dienstverlenende DM-bedrijven maakt meer dan 70 procent van de omzet in Neder-
land. Als dochterbedrijven van buitenlandse ondememingen buiten beschouwing wor-
den gelaten, wordt zelfs 90 procent van de omzet in Nederland behaald. Direct marke-
ting is nog maar in beperkte mate grensoverschrijdend. Ditzelfde geldt ook voor
marktonderzoek. Door de VMO-bureaus wordt voor circa 19 miljoen gulden (8%) in
het buitenland uitgevoerd. Nederlandsebureaus voeren minder onderzoek in het buiten-
land uit dan dat buitenlandse opdrachtgevers in Nederland laten uitvoeren (Oostveen
1993).

Na 1990 hebbenop grote schanl nog de volgende introducties plaatsgevonden:
— Audiotex, geYntroduceerd door 73 procent van de gebruikers na 1990.
— Digitale doorschakeling en CD-ROM (71 procent)
— Gebruik van streepjescode (bar code scanning) (67 procent)
— Elektronisch bankieren (59 procent)
— Betanide 06-nummers (58 procent)
— Digitale opsiag van informatie (beelden), electronic prepress en interactieve home

shopping (56 procent)
— DTP, desktop publishing (53 procent)

Direct marketeers zijn dus actief met technologie. Een deel van de genoemde technolo-
gie~n kan als checklist dienen voor marktonderzoekers en het eigen bedrijf. Want de
grens tussen marketeer en marktonderzoeker is niet wnterdicht. Als direct marketeers
technologische wensen hebben, zal dat repercussies hebben voor de marktonderzoeker
en omgekeerd. Bezien we het nu vanuit de optiek van de marktonderzoeker, dan zijn de
geschetste ontwikkelingen relevant.
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4. DESKUNDIGENONDERZOEK

In aanvulling op het onderzoek onder DMIN-leden is een Delphi-onderzoek gehouden
onder 26 niet-branchegebonden deskundigen over de genoemde technologie~n. Eerst is
met de inbreng van vele adviseurs een long list van potenti~le deskundigen opgesteld.
Hieruit is eenshort list van 50 personen gedestilleerd. Van de 50 personen was 36
bereid aan het onderzoek mee te werken en hebben 26 personen uiteindelijk in twee
ronden de Delphi-vragenlijsten ingevuld. Hen werd gevraagd naar de kennis omtrent de
technologie~n, de wenselijkheid, de technische haalbaarheid, de commercinle aantrek-
kelijkheid en de snelhei-d van aanvaarding van elke technologie. De 26 personen zijn
afkomstig uit onderwijs en onderzoek, vaak hoogleraren (8), consultancy en advies (7),
fmanci~le dienstverlening (4), overige dienstverlening (4) en automatisering (3).

In tabel 4 zijn de wenselijkheid en commerci~le aantrekkelijkheid van techno1ogie~n
weergegeven zoals de deskundigen dit beoordelen. Hiemaast staat het gebruik van deze
technologie~n door DMIN-leden. De label toontde~ lop-scoorders uit het onderzoek.

Ms zeer ~n~elijke en ook voor vele bedrijven haalbare technologie~n werden
genoemd: DT~ (desktop publishing), g9bruik van minicomputers, lokale netwerken,
vierde-generatie computertalen en electronisch bankieren. Drie van deze vijftechnolo-
gien zijn ook commercieel aantrekkelijk, evenals predictive modeling en scoring, elec-
tronic prepress, inkietprinten, het gebruik van relationele gegevensbestanden en streep-
jescodes. Veel yan deze technologie~n worden al gebruikt door DMJN-leden.

Ms we naar de toekomstige gebruikspercentages kijken, vallen enkele andere technolo-
gie~n op. Het gebruik van compact disk zal in de naaste toekomst wellichl stijgen
zoi~,el CD-I inde huiskamer ads CD-ROM gekoppeld aande PC CD’I (39 %), cD-
ROM (38 ~), streepjesc6de (28 %), audiotex (25 %), Srnart’cards (22 %) en tekstscan-
ning(22%).

Enkele technoingie~n verkrijgen lage scores zowel voor huidig als voor toekomslig
gebruik: radiofrequentietechnologie, robotisering van magazijo en holografie. Dit bleek

Tabel 4. WenselUke, aantrekkelijke en gebruikte technologiedn f4-puntschaal; 1 = zeer wense-
1(1k; 1 = zeeraantrekkelijk.

Wenselijk Aan±trekkelijk Gebruik

Minicomputer - l~33 - l$X
DTP, desktoppublishing 1,29 1,36 62
LAN, computemetwerk 1,43 1,38 73
Vierde-generatie computertalen 1,47 - - 36
Electronische bankieren zl,48 - 24
Predictive mO!dejinglscoring •- 1,35
Elecironic prepress , ~i,4Q • -4Q
Inkjet printen 1,4.2,,
Relationeel gegevensbestand 1,42 59
Streepjescode - 1,48 20
Gegevensuitwisselingnationaal - - - 68
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ook al nit tabel 3. Deze technologie~n zijn nog in hun beginstadium zoals radiotechno-
logie of blijken niet kosteneffectief te zijn zoals robotisering van magazijnen. Hologra-
fie blijft beperkt tot beveiliging van kredietkaarten, naast de toepassingen in kunst,
ansichtkaarten en souvenirs.

5. ONTWIKKELINGEN

5.1 Gegevens

De kemtaak van het marktonderzoek is het verzamelen, genereren, verwerken en analy-
seren van gegevens. Dit geldt ook voor de direct marketing. Vele van de, binnen het
onderzoek genoemde, aan gegevens gerelateerde technologie~n zullen marktonderzoe-
kers kennen en inzetten zoals LAN’s, minicomputers en gegevenstransport.

Opvallend zijn echter CD-ROM, de vierde-generatie talen, scorings modellen en expert
systemen. Het zijn technologie~n die wellicht binnen de marketingwereld een rede-
lijke groei zullen doormaken, maar waarvan het grootschaligergebrui bij rnarktonder-
zoekers nog onduidelijk is. CD-ROM wordt in de marketing nu nog vooral als drager
van grote hoeveelheden informatie gezien. In de Verenigde staten is de penefratie van
CD-ROM groot. Er wordt ook een stijging in de consumeiitensector verwacht. CD-
ROM is vooral computer-geori~nteerd; CD-I is meer huiskamer- en televisie-geoii~n-
teerd.

De mogelijkheid om grote gegevensbestanden op te bouwen, informatie nit te wisselen
en bestanden te koppelen leidt tot een totaal andere werkwijze van marketeers; ‘databa-
se marketing’. De werkplek van de marketeer in het jaw- 2000 ziet er waarschijnlijk
heel anders uit dan nu. Het werkstation van de marketeer bevat gegevens over nile
klanten en prospects. Voortdurend wordt actuele informatie toegevoegd aan zijn rela-
tionele gegevensbestand, bijvoorbeeld scanninggegevens overhet koopgedrag en gege-
vens van derden, bijvoorbeeld over kredieten en betaalgedrag. De marketeer heeft een
aantal programma’s tot zijn beschilddng om op elk moment analyses nit te voeren op
deze gegevens om bijvoorbeeld de effecten van een sales promotion-actie na te gaan.
Net als in de direct marketing is de onderzoeksfunctie g&fntegreerd met het dagelijks
beleid en de besluitvorming. Het is de vraag of er nog behoefte bestaat aan ‘los’ markt-
onderzoek. In de tweede plaats is er in het jaar 2000 de zorg en discussie over privacy
en misbruik van persoonsgegevens (Morris en Pharr 1992). Dit geeft de noodzaak tot
zelfregulering door de branche aan, een vorm van zeifregulering die inspeelt op techno-
logische ontwikkelingen.

5.2 Scanning en gegevensinvoer

Vanaf het begin van de automatisering met de ponskaart zijn gegevens ingevoerd met
behulp van het toetsenbord. Hieraan is nog niet veel veranderd. De arbeidskosten en de
te verwerken gegevensstromen nemen toe. Nog weinig bureaus bezien de mogelijkhe-
den om het invoerproces wezenlijk te verbeteren. En dat terwijl gegevensinvoer een
aardige kostenpost bmnnen grootschalig kwantitatief inderzoek kan zijn.
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Er zijn diverse vormen van scanning, bijvoorbeeld:
— OMR, Optical Mark Reading, een (potlood)streepherkenning die onder andere wordt

toegepast bij multiple-choicefonnulieren.
— OCR, Optical Character Recognition, het scannen en herkennen van cijfers en let-

ters: voor betalingsverkeer (OLA’s; optisch leesbare acceptgirokaarten), het lezen
van A-4pagina’s voor de invoer in tekstbestanden.

— Streepjescodes, veel in gebruik op verpakkingen, kunnen ook gebruikt worden voor
het identificeren van documenten en responsmeting perdoelgroep.

Op het gebied van de invoer van gegevens vindt nog weinig aanvaarding van innova-
ties plants, terwiji juist hier grote kostenvoordelen te behalen zijn.

5.3 Creatieien7produktietechnologie

Het gebruik van DTP (desktop publishing) neemt in de marktonderzoekbureauwereld
toe om vragenlijsten en rapporten te ontwerpen. Een directe telefoonlijn naar de druk-
kerij is al mogelijk. Nu kunnen vragenlijsten gepersonaliseerd worden en via ‘selective
binding’ kunnen diverse, op maat gemaakte vragenlijsten in ddn drukgang worden
gerealiseerd. Nu kunnen vragenlijsten en onderzoeksrapporten met DTP en digital ima-
ging via electronic prepress sneller geproduceerdworden en er aardigeruitzien.

Bij het ofitwerpen en drukken van vragenlijsten zal er rekening mee moeten worden
gehouden of eerder genoemde scanningstechnologie~n bij de verwerking van de ant-
woorden worden gebruikt.

5.4 Telefoon

Binnen de telecommunicatie zijn belangrijke ontwikkelingen aan de gang, mede door
de verzelfstandiging van PTT Telecom. Direct marketeers hebben een ori~ntatie op 06-
nummers en audiotex. Dit zijn technologie~n voor inkomend telefoonverkeer, die infor-
matie geven over een produkt of dienst, en kiachten kunnen registreren. Voorts zien we
de volgende ontwikkelingen:
1. De combinatie teletekst en telefoon voor marktonderzoek is nu nog in de startfase,
maar operationeel. Deze combinatie van media geeft bijvoorbeeld panelleden de
mogelijkheid op een zelf gekozen tijd vragen op een teletekstpagina te beantwoor-
den (via gratis 06-nummer, audiotex). Cp deze wijze is ad-hoc een ‘telepanel’ van
respondenten te realiseren. Een probleem is nog dat de pulstone-mogelijkheden van
eendeel van de telefoontoestellen bij consumentenbeperkt zijn.

2. De combinatie van inkomend en uitgaand telefoonverkeer. In Nederland worden
binnen bedrijven in toenemende mate ‘call centers’ (geavanceerde telefooncentrales)
geplaatst. De bedrijven gebruiken dit voor inkomend verkeer, maar ook voor uit-
gaand. Uit nog niet gepubliceerd DMIN-onderzoek blijkt dat bedrijven die uitgaande
telemarkeling toepassen op de business-to-business markt, voor 43 procent de tele-
foon ook inzetten voormarktonderzoek. Ze doen dit zeif of bestedenhet uit aan der-
den. Aangezien ‘call centers’ actief inkomend en uitgaand telefoonverkeer mogelijk
maken, zal dit percentage waarschijnlijk stijgen en zal meer marktonderzoek door
bedrijven in eigen huis uitgevoerd kunnen worden.

36



3. ‘Call centers’ zijn geschikt voor ‘predictive and preview dialing’. Volgens telemar-
keteers wordt hiennee de efficWntie, aantal afgewerkte gesprekken per uur, per
werkplek verhoogd. Dit verklaart het hoge stijgingspercentage van 19 procent in het
DMIIN-onderzoek.

4. Binnenkort wordt voor consumenten de ‘smartphone’ gentroduceerd: een intelligen-
te telefoon met een display waarop berichten en vragen voor de ontvanger kunnen
worden gezet.

5. Automatische nummer-identificatie kan dit jaar in Nederland worden ingevoerd.
Telemarketeers zijn er zeer in geYnteresseerd. De ontvanger ziet het nummer van wie
belt en de enqu~teur kan op deze wijzeherkend worden. Dit heeft voordelen voor de
consument om bepaalde gesprekken te weigeren. Het kan nadelen hebben voor
marktonderzoekers als hierdoorde nonrespons toeneemt onder bepaalde bevolkings-
groepen.

6. De combinatie van 4 en 5 houdt wellicht in dat marktonderzoekers niet vooraf
behoeven te mailen of te bellen voor een contact. De marktonderzoeker kan een
bericht achterlaten op de display van de consument en vragen of men terug wil bel-
len. Het is dan aan de respondent om al dan niet op een hem geschikt moment te
reageren. Hiermee worden marktonderzoekers ook op bet inkomende traject actie-
ver.

6. COMBINATIES VANTECHNOLOGIEEN

In het voorafgaande zijn de technologie~en op zichzelf behandeld. In de opinie van
marketeers is dit interessant, maar zal de toekorust voor een groot deel mede worden
bepaald door de combinatie van technologie~n. De gecombineerde inzet van technolo-
gie~n is niet in het onderzoek opgenomen. Gezien de vele technologie&t die de indivi-
duele bedrijven in huis hebben, zullen combinaties naar nile waarschijnlijkheid worden
gebruikt. In een vervolgonderzoek zouden de doelstellingen van een bedrijf en de
gecombineerde inzet onderzocht moeten worden. Dat dit van belang wordt gevonden,
blijkt bijvoorbeeld uit bet feit dat bet DMIN binnen tie Strategiecommissie nauw
samenwerkende werkgroepen Data, Media en Telematica in het leven heeft geroepen.
Hieronder volgen enkele voorbeelden van combinaties van techno1ogie~n.

In Duitsland wordt op systematische wijze bet ISDN-net uitgebreid. De diensten op het
net worden gefaseerd ingevoerd. Zoals bijvoorbeeld in 1994 met ‘Televotum plus’. Met
de zendgemachtigden kunnen zo enquetes worden gehouden. ledereen kan met de tele-
foon responderen. Cijfers en cijfercombinaties kunnen worden doorgegeven. Binnen
een uur kunnen 500.000 telefoontjes worden behandeld. De gegevens worden automa-
tiseb in statistieken verwerkt.

Een stap verder, ter activering van kijkers, gaan de plannen van interactieve televisie.
Schatten we de ontwikkelingen op dit terrein voorzichtig in, dan zal bet over 5 tot 8
jaarvoor kljkers op enigerlei wijze mogelijk zijn direct op programma’s te reageren. In
de VS wordt dan vooral gedacht aan ‘video on demand’ en ‘distance selling’. Het is
cok mogelijk, dat naast deze programmasoorten de politieke/informatieve programma’s
interactief worden gemaakt; in die zin, dat Paul Witteman bet gesprek met de minister
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president lardeert met vragen voor de kijkers. Die daarop direct hun mening geven.
Afgezien van de schaduwzijde, dat dit een pseudo democratie kan bewerkstelligen,
genereren de programmakeuzes van kijkers dan alleen al een enorme informatiestroom.
In deze informatiestroom zijn de antwoorden tot individueel en geagregeerd (doel-
groep) niveau te herleiden. De kwalitatieve omslag die de marktonderzoeker, gezien de
continuileit en hoeveelheitl van de- informatietoelevering, dan mee mankl, is die van
analist en adviseur op het terrein van informatie naar analist van informatiestromen. Dit
stelt andere eisen aan bet individuele niveauwan de onderzoeker. Maar zeker dan zullen
de nieuwe informalietechnologische hulpmiddelen ten behoeve van het omgaan met en
analyserenvan informatie onontbeerlijk zijn. -± -.

7. CONCLUSIES

Uit het DMIN-onderroek blijkt dat vooral ‘inteme’ nieuwe technologie~n in de direct
marketing zijn geaccepteerd, terwiji de aanvaarding van ‘ex~eme’ technoIogie~n lang-
zamer verloopt Interne technologie betreft vooral gegevens- en in±fonnatiebeheer,cre-
atieve en produktietechnologie. Exteme technologie wordt gebruikt in de relatie tussen
DM-bedrijf en klant bij communicatie, klantenafhandeling en distributie. Bij exteme
technologie bestaan dus grotere risico’s dat klanten de technologie niet zullen accepte-
ren of dat technische onvolkomenheden een negatief effect hebben op de relatie met
klanten. Exteme technologie ligt dus veel gevoeliger.

Technologie heeft vaak v~rstrekkende gevolgen voor de inteme organisatie en voor de
relatie met kianten (Postma 1992). De technologie grijpt in op het bedrijfsproces.De
gevolgen zijn yank niet goed te overzien. Wie zijn klanten of respondenten gaat benade-
ren via electronische media, maakt bet proces tran~parant. Er kan minder onderhandeld
worden over prijzen en leveringsvoorwaarden. En er ontstaat mogelijk minder traffic in
de winkels.Gelduitgifte-automaten in de buitenmuur van een bankzorgen voor minder
traffic aan de loketten (en dus besparing), maar ook voor minder mogelijkheden voor
kruisverkoop (cross tailing) die juist nan de loketten plaatsvindt. Vooral invoering van
informatietechnologie die de grenzen van de organisatie overschrijdt (ElM), heeft v~rs-
trekkende gevolgen voor relaties en afhankelijkheden tussen organisaties.

De korte-termijn impact van nieuwe technologie is yank een verbetering of versnelling
van een bestaandproces De eerste auto was een koets zonder paarden. Met predictive
dialing gaat bijvoorbeeld de productiviteit van de telemarketeer omhoog. Op lange ter-
mijn geven nieuwe technologieen nieuwe mogelijkheden -die verder gaan dan alleen
maar verbeteringen. Confinue innovatie- wordt dan als bet ware discontinu. De nieuwe
situalie is kwalitatief anders dan de oude situatie. Uiteraard zijn er ook innovaties die
vanaf bet begin discontinu zijn zoats de introductie van de computer is_geweest.

Het verdient nanbeveling in voo2rlichling en educalie voor direct marketers en markt-
onderzoekers meer aandacht te besteden aan demogelijkheden van nienwe technologie,
aan de gevolgen van technologie voor de inteme organisatie en voor de relaties met
klanten, prospects en respondenten. Dit zou kurtnen gebeuren in de vonn van studierei-
zen en implementatiescenario’s voor grote en kleine bedrijven in de ‘wondere wereld’
van de direct marketing en bet marktonderzoek.
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3. Strategisch Marktonderzoek

T.l{A. BIJMOLT, R.T. FRAMBACH ENTH.M.M. VERHALLEN

SAMENVAYI7ING

In dit artikel introduceren we de term strategisch marktonderzoek als het verzamelen en analyse-
ren van gegevens ter ondersteuning van het strategisch marketing management. Met name in de
marktdefmitie, de externe analyse en het formuleren van strategische marktinstrumentbeslissin-
gen kan marktonderzoek een belangrijke rol spelen. Dankzij het concept strategischmarktonder-
zoek, krijgen belangrijke onderwerpen als segmentatie-, positionerings-, produktontwikkelings-
en kwaliteitsonderzoek een plaats in een breder kader. Een en ander wordt geillustreerd aan de
hand van een strategischmarktonderzoek naar de consumentenmarkt van frisdranken.

1. INLEIDING

1.1 Strategie

Sinds de zestiger jaren is ereen steeds grotere aandacht voor het vraagstukvan de stra-
tegie van organisaties. Onder andere de oliecrisis, de economische recessie en het over-
gaan van aanbod- in vraagmarkten confronteerden veel organisaties met het feit dat filet
langer met het doortrekken van ontwikkelingen uit het verleden kon worden volstaan.
Het was belangrijk geworden naar de toekomst te kijken en op mogelijke omgevings-
ontwikkelingen te anticiperen. Binnen de organisaties werd voortaan gewerkt aan het
formuleren van altematieve scenario’s en strategische plannen. Strategische planning
werd aldus een belangrijke activiteit voor veel organisaties. Centraal in het strategisch
denken staat de afstemming tussen de onderneming en haar omgeving. Bij strategische
beslissingen gaat het erom dat het management uitgaande van de doelstellingen van de
organisatie enerzijds rekening houdt met de interne sterkten en zwakten van de organi-
satie en anderzijds anticipeert op voor de organisatie kansrijke en bedreigende ontwik-
kelingen in haar omgeving. Beoogd wordt om vanuit deze sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen bestaande concurrentievoordelen te verdecligen en mogelijkerwijs nieuwe
duurzame concurrentievoordelen te cre~ren (Day en Wensley, 1988). ten strategie kun-
nen we dan ook omschrijven als een impliciet dan wel expliciet door een organisatie
gekozen koers, die gericht is op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde
doelstellingen, rekening houdend met de lange termijn afstemming tussen de eigen
organisatie en de exteme omgeving (Frambach en Nijssen, 1992). In de tachtigerjaren
werd tevens meer aandacht besteedaan de implementatie en evaluatie van de geformu-
leerde strategische plannen, waarmee feitelijk het strategisch management zijn intrede
deed.
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In de hiervoor gegeven definitie van strategie moet het b~grip omgevingruim opgevat
worden. De omgeving van de organisatie bestaat in eerste instantie uit de afnemers en
de concurrenten. Thin (1993) duidt de organisatie en haar directe omgeving aan met de
strategiscbe drie C’s: corporation, customer en competition. Porter (1980) voegt aan
deze tamelijk eng gedefinteerde omgeving de aanbieders van substituten, potenti~le
toetreders en de toeleveranciers toe.Tezamen vormen de afnemers, de concurrenten, de
aanbieders van substituten, de potenti~le toetreders en de leveranciers de micro-omge-
ving van de organisatie. Daarnaast is de macro-omgeving van belang. Deze bestaat uit
demografische, economische, juridische, technologische, sociale en culturele facto-
ren.

1.2 Strategische marketing

Vanaf de jaren zeventig ontstond er vanuit de zijde van de toe
meer en meerbet besef dat een aantal zakenaan de mnalige planningsfunctiestrategische planningsaanpak ont-
brak. Een belangrijke onthrekende schakelwas de afstemming met de marit waardoor
bet gebele proces een statisch karakter kreeg. Dit terwiji de ondernemingsomgeving in
toenemende mate dynamisch is. Aangezien binnen de marketing de visie opgang deed
dat een beperking tot de afnemersmarkt alleen te eng was en dat andere aspecten van de
ondememingsomgeving een sterke invloed op het marketingbeleid konden uitoefenen,
ontstond in combinatie met de ontwikkeling in het strategisch denken een strategische
marktori~ntatie (Leeflang, 1986). Strategische marketing betreft in dit kader de vraag
welke posities een organisatie op welke markten met welke middelen op\velke tijdstip-
pen op langere termijn wil innemen. Overeenkomstig met de bescbrijvin~van strategie
is een marketingstrategie er op gericht de organisatie positief te onderscheiden ten
opzichte van de c-oncurrentie in bet vervullen van afnemersbehoeften. Strategisch mar-
keting management betreft het proces van formulering en implementatie van een mar-
ketingstrategie dQor een organisatie. Bij bet uitvoeren van dit proces wordt een nantal
stappen iteratief doorlopen (figuur 1, zie ooLAlsem, 1993; Leeflang, 1981).

1.3 Strategisch marktonderzoek

Binnen bet vakgebied strategiscbe marketing spelen strategiscbe analyses in toenemen-
de mate een belangrijke rol (Kerin, Mahajan en Varadarjan, 1990; Urban en Star,
1991). Veel informatie die nodig is voor bet formuleren en implementeren van een stra-
tegisch marketingplan is niet of in een niet direct bruikbare vorm beschikbaar binnen
de organisatie. In een aantal fases in bet strategiscbe marketingplanningsproces is spra-
ke van analyse en onderzoek ter voorbereiding van de implementatie. Deze fases, te
weten: de uitgangssituatie, de externe--analyse en de fase van bet formuleren van instru-
mentdoelstellingen en -strategie~n, zijn met een grij stint nangegeven in figuur 1.
Marktonderzoek kan derhalve een belangrijke rol spelen in bet strategische marketing-
planningsproces. In dit artikel introduceren we de term strnte~iscb marktonderzoek,
gedefinieerd als bet verzamelen en analyseren van gegevens ter ondersteuning van bet
strategischmarketing management.
Aan het begin van bet marketingplanningsproces dient de markt gedefinieerd te wor-
den. Met behuip van analyses binnen bet raamwerk van Abell (1980) kan deze markt-
defmitie plaatsvinden. Nadat duidelijk afgebakend is op welke markt de organisatie
opereert, worden de exteme en interne analyse uitgevoerd. De exteme analyse richt
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Figuur 1. De rol van marktonderzoek in hetstrategische marketingplanningsproces.

zich op bet opsporen van kansrijke en bedreigende factoren en ontwikkelingen in de
omgeving van de organisatie. De belangrijkste componenten van de exteme analyse
zijn de afnemersanalyse en de concurrentenanalyse. Naast de afnemers en de concur-
renten bevat bet uitgebreide concurrentieveld volgens Porter (1980) de substituut-aan-
bieders, potenti~1e toetreders en toeleveranciers. In de externe analyse wordt ook aan
deze drie concurrentie-krachten aandacbt besteed. Strategiscb marktonderzoek boudt
zich nadrukkelijk bezig met de omgeving van de organisatie. De omgeving bepaalt
immers in boge mate de randvoorwaarden voor bet strategisch beleid. Er zijn meerdere
onderzoektechnieken beschikbaar waarmee trends en andere mogelijke omgeyingsont-
wikkelingen geanalyseerd kunnen worden. De interne en externe analyse worden
samen~ebracht inhet raamwerkvan de SWOT-analyse. Op basis van de hierbij geYden-
tificeerde strategische aandachtspunten worden vervolgens doelstellingen en strate-
gie~n op liet niveau van de organisatie en op bet niveau van de marketing geformu-
leerd. Nu rest de vraag hoe met de bescbikbare marktinstrumenten (de 4 P’s: prijs,
produkt, plaats en promotie) moet worden omgegaan. Bij bet bepalen van de doelstel-
lingen en. stmtegie~n op instrumentniveau kan strategiscb marktonderzoek wederom
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een ondersteunende rol spelen. Samenvartend kan gesteld worden dat strategiscb
marktonderzoek een rol speelt binnen de volgende elementen van bet strategiscb mar-
ketingplanningsproces:
1. marktdefinitie en marktontwikkeling,
2. afflemersanalyse,
3. concurrentenanalyse,
4. uitgebreide concurrentie-analyse,
5. omgevingsanalyse,
6. analyse van swategiscbe instrumentbeslissingen.
In bet resterende deel van dit artikel zal nader worden ingegaan op ieder van deze zes
elementen van strategisch marktonderzoek. Hierbij worden de verschillende onderwer-
pen geYllustreerd aan de band van een (beknopt en deels gefingeerd) strategiscb markt-
onderzoeknaar de markt van frisdranken.

2. MARKTDEFINITIE EN MARKTONTWIKKELING

De start van bet p]anningsproces (figuur 1) is veelal een strategisch marketingpro-
bleem, terwijl de uitgangssituatie gekenmerkt wordt door de bestaande strategie en bet
hieruit geresulteerde beleid. Hierbij is bet noodzakelijk de markt waarop de organisatie
opereert zo go-ed mogelijk te defini~ren. G~icbte analyses van de afnem~rs, de concur-
renten en de aanbieders van substituten zijn alleen mogelijk indien de markt is afgeba-
kend middels een goede marktdefinitie. Bovendien maakt de marktdefmitie tevens een
eerste analysestap mogellik, namelijk bet bepalen van de oatvang, de ontwikkeling en
de winstmogelijkbeden van de markt in zijn geheel. Alsem (1993) en Daems en Douma
(1990) gebruiken biervoor de term bedrijfstakonderzoek.
Bij bet defini~ren van de markt kan gebruik worden gemaakt van de domeinbepalings-
metbode van Abell (1980). In deze metbode worden drie dimensies van de markt onder-
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scheiden, namelijk: (1) de verscbillende afnemersgroepen, (2) de afnemcrsfuncties ofte-
wel de onderscheidende behoeften van afnemers en (3) de alternatieve tecbno1ogie~n
waarmee deze behoeften bevredigd kunnenworden. Afhankelijkvan de wijze waarop de
verschillende dimensies worden ingevuld, wordt de markt op een meer of minder gede-
tailleerd niveau gedefmieerd. Hiermee is de markt waarop de organisatie opereert, in rui-
me zin, vastgesteld. De door de organisatie bediende doelmarkt wordt verkregen door
bij ieder van de dimensies aan te geven welke onderdelen tot bet domein van de organi-
satie beboren. Middels de definitie van zowel de marki in ruime zin als de doelmarkt
conform demetbode van Abell, krijgt de organisatie inzicht in demarkt waarop zij feite-
lijk opereert. Daamaast verscbaft de Abell-analyse een goed uitgangspunt voor een ana-
lyse van de positie van de eigen organisatie in relatie tot de concurrenten en de aanbie-
ders van substituten door analyse van de dynamiek op de verschillende onderscbeiden
dimensies. Ook de posities en mogelijke veranderingen bierin van overige aanbieders
kunnen immers in bet schema worden beschouwd. Bovendien wordt duidelijk weilce
segmentatiemogelijkbeden er zijn voor wat betreft de drie marktdimensies. Dit biedt een
belangrijk uitgangspunt voor zowel de afnemers- als de concurrentenanalyse.
Nadat de markt is afgebakend en voordat onderzoek wordt gedaan naar de verscbillen-
de aspecten van de markt afzonderlijk, dient de markt in zijn gebeel te worden onder-
zocht. Relevante kenmerken van de markt die onderzocht kunnen worden zijn: de
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marktomvang, de winstgevendheid van de markt en de ontwikkeling van de markt.
Veel sterker dan in de nog volgende elementen van strategisch marktonderzoek, zal
gebruik gemaakt kunnen worden van secundaire gegevens. Potenti~le bronnen van
secundaire gegevens zijn onder andere bet detaillistenpanel vu-i AC NieEen, bet consu-
mentenpanel van AGB Dongen en een groot aantal instellingen, zoals bet Centraal
Bureau voor de Statistiek en de brancheorganisaties (Zwart, 1993). Het analyseren van
de gegevens zal veelal beperkt blijven tot bet tabelleren van kengetallen en het uitvoe-
ren van eenvoudige trend-analyses. - -

3. AFNEMERSANALYSE

Een cruciaal onderdeel van ieder strategisch marketingplan vormt de afnemersanalyse.
Het identificeren en vervolgens inspelen op de wensen en behoeften van afnemers staat
immers centraal binnen marketing. Een uitgebreid strategisch marktonderzoek naar de
afnemersmarkt ondersteunt zowel de strategische keuzes als de concrete uitwerking
hiervan met bebuip van de marktinstrumenten. Voor bet vaststellen van mogelijke reac-
ties van afnemers op de veranderingen in de marktinstrumenten is inzicbt in bet aan-
koopproces essentieel. Met name kennis van de motieven en preferenties zijn bierbij
van belang. Tevens zal moeten worden onderzocht of het mogelijk is afnemersgroepen
te identificeren die relatief bomogeen zijn xvat betreft bepaalde segmentatie-criteria. Op
deze twee onderdelen van afuemersanalyse, i.d. bet aankoopproces en segmentatie,
wordt in deze sectie nader ingegaan.

3.1 Analyse van het aankoopproces

Afnemers worden veelal geconfronteerd_met meerdere aanbieders (merken). Bij de
aankoop doorlopen ze een mm of meer gecompliceerd besiissingsproces. Onderzoek
naar dit proces verschaft bet marketing management informatie op basis waarvan de
afnemersmaikt bespeeld kan worden. Het ‘consideration set’-model (zie onder andere
Leeflang, 1987; Shocker et al., 1991) vorinUeen zeer bruikbaar raamwerkbij onderzoek
naar bet beslissingsproces bij de aankoop. De gehele gfoep van aanbieders binnen de
markt (de ‘total set’) vormt hierbij bet uitgangspunt. Slechts een deel van deze groep is
bekend bij een individuele afnemer (de ‘awareness set’). De merken d~e de afnemers
kent zal de betreffende afnemer in meerof mindere mate waarderen. Deze mate van
preferentie voor de verschillende altematieven zal afhangen van een drietal zaken,
namelijk: (1) de wijze waarop de afnemerde verschillende altematieven percipleert wat
betreft een aantal produktattributen, (2) de wijze waarop de produktattributen worden
samengevat in_een enkelvoudige beoordeling, en (3) de behoeften van de afnemer.
Gegeven de preferenties voorAe bekende_merken zal de afnemer een_aantal merken
overwegen bij de aankoop (de ‘consideration set’), terwiji de overige merken niet vol-
doen aan de eisen van de afnemer. Tenslotte zal de afnemer een keuze moeten maken
uit de groep van merken die hij acceptabel acbt. Deze beislissing neemt de afnemer
veelal in een bepaalde aankoopsituatie. Bij de uiteindelijke keuze spelen kenmerken
van de aankoopsituatie derbalve ook een rol. Strategisch marktonderzoek naar de afne-
mers zou derhalve een antwoordkunnen verschaffen op de volgende vragen:
a. Wat is de hekendheid van de verscbillende merken en waardoor wordt deze beYn-
vied?
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b. Hoe worden de merken gepercipieerd?
c. Welke produktattributen zijn van belang?
d. Wat zijn de beboeften van de afnemers?
e. Hoe worden de uiteindelijke keuzes gemaakt gegeven de preferenties?
f. Wat is de rol van situatiekenmerken bij aankoop en gebruik?

De vragen a en b handelen overhoe de afnemers tegen de verscbillende aanbieders aan-
kijken en bevinden zich derhalve in bet gebied tussen afnemersanalyse en concurren-
tenanalyse. Het verzamelen van gegevens omtrent de (gebolpen en/of spontane)
bekeudheid van merken is relatief eenvoudig. In menig telefonisch, schriftelijk of face-
to-face onderzoek zal een dergelijke vraag worden meegenomen. Voor ieder merk kan
derbalve bet percentage van de respondenten dat bet betreffende merk kent worden
vastgesteld. Deze percentages geveneen indruk van de sterkte van het merk. Verhallen
(1993) bespreekt diverse criteria voor de bepaling van de sterkte van een merk. Hij
onderscheidt: de sterkte van bet merk in de markt (omvang, winst en positie), de mar-
ketingsterkte in termen van de 4 marktinstrumenten (bijvoorbeeld de positie in de dis-
tributie), de mogelijkheden die een merk biedt voor Iijn- en merkextensie en tenslotte
de sterkte van bet merk bij de consumenten (bekendheid en imago). In de sectie con-
currentenanalyse zal nader worden ingegaan op de analyse van de merkpercepties.
De produktattributen kunnen worden onderverdeeld in concrete, direct meetbare attn-
buten (bijvoorbeeld prijs) en latente, niet-direct meetbare attributen (bijvoorbeeld ima-
go en kwaliteit). Op welke wijze bet marktonderzoek naar bet belang van de produktat-
tributen wordt uitgevoerd (vraag c), zal afhangen welk van deze twee typen produkt-
attributen belangrijker is. Indien vooraf een lijst van concrete attributen kan worden
opgesteld, zijn conjunct analyse (Vriens, 1992) en regressie analyse geschikte metho-
den om bet belang van deze attributen te bepalen. Deze aanpak is minder geschikt voor
bet meten van bet belang van latente attributen. In dat geval zouden preferenties geana-
lyseerd kunnen worden met meerdimensionale schaalanalyse (Green, Carmone en
Smith, 1989).
Aan de preferenties voor de merken en bet belang dat de afnemers hechten aan be-
paalde produktattnibuten liggen behoeften van de afnemers ten grondslag. Debehoeften
van de afnemers kunnen worden achterhaald met een onderzoeksmethode genaaind
laddering (Asselbergs, 1992; Pieters, 1989). Door middel van diepte-interviews met de
afnemers wordt hierbij achterhaald waarom een bepaald merk geprefereerd wordt en
waarom een bepaald attribuut van belang is.
De laatste stap waann, gegeven de preferenties en de keuzesituatie, de uiteindelijke
keuze moet worden gemaakt, kan worden onderzocht niiddels experimenteel of obser-
vationeel onderzoek. In experimenteel onderzoek wordt -de respondent een keuzetaak
voorgelegd. Door deze taak te vanfren, bijvoorbeeld in de merken waartussen gekozen
kan worden of in de situatiebeschrijving, kunnen de effecten van de alternatieve mer-
ken met bijbehorende mate van preferentie en de effecten van de situatiekenmerken
worden vastgesteld. Nadeel is dat de keuzesituatie niet erg natuurgetrouw is. Bij obser-
vationeel onderzoek, bijvoorbeeld door aankopen in een winkel te registreren, is de
keuzesituatie meer in overeenstemming de werkelijkheid. Een nadeel van deze aanpak
is ecbter, dat bet moeilijker is de kenmerken systematisch te vari~ren, waardoor de
effecten met ellcaar kunnen zijn verstrengeld.
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Het is al jaren bekend: “All buyers are different, but some are more equal than others”.
Het verdient derhalve voorkeur te onderzoeken of de markt kan worden gesegmenteerd
in groepen van afnemers die sterk vergelijkbaar zijn wat betreft relevante kenmerken.
Niet alle afnemers doorlopen op dezelfde wijze het hiervoor beschreven aankooppro-
ces. Bovendien vari&en de afnemers in bun reactie op marktinstrumenten. Wil segmen-
tatie effectief zijn, dan dienen de segmenten aan een nantal criteria te voldoen, te
weten: identificeerbaarheid, voldoende omvang, toegankelijkheid, beterogeniteit tussen
de segmenten, stabiliteit, homogene respons op marktinstrumenten en bewerkbaarheid
(Gankema enWedel, 1992; Wind, 1978).
De kenmerken op basis waarvan de afnemers worden ingedeeld in segmenten worden
segmentatiebases genoemd. Deze segmentatiebases kunnen worden onderverdeeld in
algemene versus specifieke bases en direct waameembare versus afgeleide bases. Ret
veel gebruikte aspect leefstijl is een voorbeeld van een afgeleide, algemene segmenta-
tiebasis. Direct waarneembaar en produkt-specifiek is bijvoorbeeld de gebruiksfrequen-
tie van een merk. Van Raaij en Verhallen (1990, 1994) propageren bet gebruik van
zogenaamde domein specifieke segmentatiebases, waarmee consumenten binnen een
specifiek domein van de markt kunnen worden gesegmentee-rd. Ook wordt bet gebruik
van situatiekenmerken (de ‘moment-consument’) al dan niet in combinatie met per-
soonskenmerken bepleit (Eimers, Pieters en Verballen, 1994). Gankema en Wedel

3.2 Segmentatie-onderzoek
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(1992) geven een zeer bruikbaar overzicht van de mogetijke segmentatiebases en de
mate waarin de verschillende bases resulteren in segmenten die voldoen aan de eerder
genoemde criteria.
Nadat gegevens zijn verzameld omtrent de segmentatiebases zullen analyses moeten
worden uitgevoerd, waannee achtereenvolgens de afnem.ers worden ingedeeld en de
segmenten worden beschreven. Indien de onderzoeker in samenspraak met de op-
drachtgever a-priori de indeling van de afnemers kan maken (bijvoorbeeld op basis van
woonplaats of inkomen) vervalt de eerste analysestap. Meer gebruikelijk is bet de inde-
ling van de afnemers te baseren op analyses van meerdere kenmerken. Veelvuldig
gebruikte methoden zijn clusteranalyse (Punj en Stewart, 1983) en automatic interac-
tion detection (Assael, 1970). Met deze metboden wordt iedere afnemer aan slechts ~n
van de niet-overlappende segmenten toegewezen. Indien bet re~ler is te veronderstellen
dat ~dnen dezelfde afnemer tot meerdere segmenten kan behoren, bijvoorbeeld afhan-
kelijk van de aankoopsituatie of bet gebruiksdoel, is bet beter overlappende of zoge-
naamde ‘fuzzy’ segmenten te achterhalen. Dergelijke segmenten kunnen verkregen
worden met latente Masse analyse (Green, Carmone en Wachpress, 1976; Wedel en
Steenkamp, 1993). Na bet indelen van de afnemers moeten de verkregen segmenten
worden bescbreven. Tevens kan worden nagegnan of met behulp van de segmenten
relevante marketing zaken, zoals reacties op marktinstrumenten, kunnen worden voor-
speld. Daar de segmentatie-indeling een categoriale variabele is komen methoden als
variantie-analyse, discriminant analyse en loglineare modellen in aanmerking voor de
beschrijvende en voorspellende analyses. Opgemerkt dient te worden dat bij veel
onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld latente Masse analyse en automatic interaction
detection, bet achterhalen en interpreteren van de segmenten mm of meer simultaan
gebeurt.
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4. CONCURRENTENANALYSE

Afnemers bebben vrijwel altijd de keuze uit meerdere altematieven en zullen deze met
elkaar vergelijken bij bet maken van een keuze. Het strategisch marketing management
heeft derbalve belang bij inzicht in de sterkten en zwakten van concurrerende organisa-
ties en bet gebruik van marktinstrumenten door concurrenten en de effecten hiervan.
Marktonderzoek naar de concurrenten is in drie varianten te verdelen. Ten eerste kan
op basis van afnemersbeoordelingen een positioneringsonderzoek worden uitgevoerd.
Ten tweede kunnen afzet- of gebruiksgegevens met behulp van econometriscbe model-
Len geanalyseerd worden. Tenslotte is bet mogelijk afzonderlijke concurrenten te
onderzoeken wat betreft hun sterke-ewzwakke punten,-doelstellingen en strategie~n.

4.1 Positioneringsonderzoek

Het doel van bet positioneringsonderzoek is tweieledig. Teti eerste dieni te worden ach-
terhaald wat de relatieve posities (sterke en zwakke punten) zijn van bet eigen merk en
de merken van de concurrenten. Ten tweede kan worden bepaald welkeproduktattribu-
ten door de afnemers worden gebruikt bij bet beoordelen van de concurrerende merken.
Een positioneringsonderzoek resulteert veelal in een ruimtelijke figuur, de merken-
ruimte, waaruit is af teleiden wat de posities van de merken zijn en welke produktattri-
buten van belang zijn. De merkenruimte wordt verkregen op basis van perceptie- en/of
preferentiegegevens verzameld bij de afnemers. Er zijn twee groepen van metboden
waarmee een merkenruimte kan worden verkregen, namelijk op basis van gelijkenis- of
preferentiegegevens (decompositionele methoden) en op basis van attribuutscores
(compositonele metboden). Voor een overzicbt van de methoden voor positionerings-
onderzoek wordt verwezen naar Verhallen (1988).
Voor bet gebruik van decompositionele methoden wordt ann de afnemers gevraagd de
merken in hun geheel te beoordelen. Deze beoordeiing kan een preferentie-oordeel
voordeverschillendemerken inbouden of een oQrdeel va de mate van gelijkenis tus-
sen de verschillende merken. Deze ‘overall’ preferentie- of gelijkenisbeoordelingen
worden vervolgens geanalyseerd met~ ~ehulp van meerdirnensionale schaalanalyse
(Green, Carmone en Smith, 1989). Bij bet beoordelen van de merken krijgen de afne-
mers geen produktattributen aangereikt. Het voordeel hiervan is dat de onderzoeker
niet vooraf hoeft te weten wat de belangrijke produktattributen zijo. De decompositlo-
nele benadering is dan ook met name geschikt wanneer niet bekend is welke kenmer-
ken van belang zijn en voor het positioneren van produkten waarbij imago-achtige
attributen eenbelangrijke rol spelen.
Voor de compositionele metboden is het noodzakelijk dat de afnemers de merken
beoordelen ten aanzien van (vooraf geselecteerde) produktattributen. Op basis van de
aldus verkregen scores van merken op produktattributen worden de merken indirect
met elkaar vergeleken en weergegeven in de merkenruimte. Voor de analyse van derge-
lijke gegevens kan gebruik worden gemaakt van factomanalyse, correspondentie-analyse
en discrin~ antanalyse (Bijmolten Koorustra, 1992).

4.2Economelrische modellen

Dankzij de ontwikkeling van ‘scanning’ in de winkels en bij de afnemers thuis is een
enorme boeveelbeid gegevens over de aankoop en bet gebruik van produkten en mer-
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ken beschikbaar (Foekens et al., 1992). Zo is bij scanning in de winkel bekend welke
produkten, tegen weilce prijs, in welke winkel gekocht zijn, en wat bet overige aanbod
was. Door wie bet produkt is gekocht is normaliter niet bekend, tenzij wordt gewerkt
met zogenaamde klantenkaarten. Bij scanning bij de consument thuis is niet bekend
wat bet gebele aanbod in de winkel is geweest. Door wie de produkten zijn gekocht en
wat in andere winkels is gekocht is daarentegen nu wel bekend. Nadat deze scanning-
gegevens verzameld zijn, zijn tamelijk gecompliceerde maar zeerverbelderende analy-
ses mogelijk. Veelal worden regressie-vergelijkingen opgesteld en geschat waarmee
marktaandelen of de verkopen van de merken worden verklaard met behulp van de
marktinstrumenten van de merken (voor een overzicht zie Naert en Leeflang, 1978).
Dergelijke analyses verschaffen de organisatie inzicht wie baar belangrijkste concur-
rentenzijn, hoe die hun marktinstrumenten hanteren, welk effect dit heeft op de resulta-
ten van de organisatie en wat bet effect is van inzet van de eigen n-iarktinstrumenten.
Voor eenuitgewerkt voorbeeld van de econometrische nanpak van concurrentenanalyse
op basis van scanninggegevens wordt verwezen naarde studie van Leeflang en Wittink
(1992) (zie ook Foekens et al, 1992).
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4.3 Analyse van afzonderlijke concurrenten

De belangrijkste concurrenten kunnen worden geanalyseerd en ge~valueerd aan de
band van hun relatieve positie in de bedrijfskolom, hun doelstellingen en huidige strate-
gie, bun uitgangspunten betreffende bet opereren in de markt en bun capabiliteitenpro-
fiel. Door de concurrenten te beoordelen op de factoren die van belang zijn in de markt
wordt van iedere concurrent een profiel verkregen. Het zal duidelijk zijn dat ten beboe-
ye van bet bepalen van de strategie van concurrenten, alsmede ter identificatie van bun
relatieve sterkten en zwakten, informatie over concurrentefi vereist is: Er kan een rela-
tief groot aantal van informatiebronnen worden genoemd, die input kunnen genereren
voor eenconctvrrentenanalyse, te weten: jaarverslagen, advertenties, persbericbten, per-
soneelsadvertenties, en oud-medewerkers. Er vindt een beoordeling plaats in hoeverre
een concurrent relatief beter, slechter of gelijkwaardig is aan de elgen organisatie. Dit
kan men aangeven door bet hanteren van cijfers (bijvoorbeeld vari~rend van -2 tot +2
of van I tot en met 10) of tekens (bijvoorbeeld van --, via 0 tot ++). Een dergelijke ana-
lyse kan worden uitgevoerd voor bet heden, maar men kan dit ook doen voor een toe-
komstige situatie op basis van gegevens en/of inschatting van de ontwikkelingsricbting
van de afzonderlijke beoordelingen.

5. UITGEBREIDE CONCURRENTIE-ANALYSE

Met bet uitvoeren van een Abell-analyse is de markt waarop de organisatie opereert
gedefinieerd. De concurrenten binnen de huidige markt kunnen bescbouwd worden als
de voor de organisatie belangrijkste concurrenten, die door Porter (1980) aangeduid
worden als inteme concurrenten. De wijze waarop deze kunnen worden geanalyseerd is
hiervoor besproken. Concurrenten die opereren buiten bet directe activiteitengebied
van een organisatie kunnen worden aangemerkt als exteme of potenti~le concurrenten.
Exteme concurrentie kan komen vanuit de zijde van toeleveranciers (voorwaartse inte-
gratie), afnemers (acbterwaartse integratie) en substituten. Potenti~le concurrentie beeft
betrekking op de mogelijke toetreding van organisaties buiten de bedrijfskolom tot bet
eigen activiteitengebied. Naar wij weten, is binnen marktonderzoek tot dus ver nauwe-
lijks aandacbt besteed aan de leveranciers, de potenti~le concurrenten en substituten.
Om inzicht te verkrijgen in bovengenoemde relevante concurrentiekrachten zal bepaald
moeten worden wat men biertoe moet onderzoeken en op weilce wijze dit onderzocbt
kan worden. De concurrentiedreiging vanuit exteme en potenti~le concurrenten kan
worden bepaald aan de hand van de determinanten die de positie en concurrentiekracht
van ieder van de relevante partijen in het concurrentiekrachtenveld bepalen. Inzicht in
de mogelijke concurrentie vanuit potenti~le toetreders tot de bedrijfstak kan verkregen
worden door ortderzoek te doen naar de mate waarmn toetredingsbarri&es aanwezig zijn
en op deze wijze toetreding van organisaties bemoeilijken. Dit vraagt om een analyse
van onder andere factoren als scbaalvooi~delen, produktverscbillen, kapitaalbenodigd-
heden en kostenvoordelen onder aanwezige organisaties in de bedrijfstak (Porter,
19&0). Op sooffgelijke wijze kan de concurrentiedreiging vanuit de zijde van toeleve-
ranciers dan wel afnemers (in de industri~le markt) worden bepaald. Determinanten van
de positie en concurrentiekracbt van leveranciers zijn ongeveer bet spiegelbeeld van die
van afnemers en omvatten bijvoorbeeld de belangrijkheid van bet produkt voor de
koper, de aanwezigbeid van substituten voor bet toegeleverde produkt, de mate van
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concentratie van de toeleverende bedrijfstak en de mate van differentiatie tussen de
produkten van toeleveranciers. Met het bepalen van de determinanten van de concur-
rentiekrachten heeft men inzicht in de mogelijkbeden die organisaties hebben om con-
currentie met de in eenbedrijfstak aanwezige organisaties aan te gaan. Het geeftecbter
nog te weinig inzicht in de vraag in hoeverre de exteme en potenti~le concurrenten ook
daadwerkelijk in concurrentie met de eigen organisatie zullen treden. Om dir nader te
onderzoeken is bet noodzakelijk om meer specifieke informatie te verzamelen over die
organisaties die een re~el concurrentiegevaar (kunnen) nitoefenen (zie Porter, 1980;
Hooley en Saunders, 1993). Hiertoe kan men gebruik maken van openbare gegevens,
zoals artikelen, kranten, (personeels)advertenties, patentregisters, managemefittoespra-
ken, onderzoeksrapporten en dergelijke. Ook veidgegevens verkregen van bijvoorbeeld
de verkoopafdeling, de technische staf, distribuanten, leveranciers, reclamebureaus, ex-
personeelsleden, marktonderzoekbureaus, branche-experts, via congressen en dergelij-
ke kunnen van belang zijn. Met name is bet bierbij relevant om marktsignalen op te
vangen, zijnde al die acties van concurrenten die directe of indirecte aanwijzingen vor-
men voor hun plannen, motieven, doelstellingen ofinteme situatie (Porter, 1980).
Substitutie als concurrentiedreiging kan voortkomen uit bet gevaar dat bet aangeboden
produkt wordt gesubstitueerd door een ander produkt, danwel door produkten op basis
van een andere technologie. Met name die produkten of technologie~n die een betere
prijs/prestatieverhouding hebben, danwel geproduceerd worden in bedrijfstakken met
bogeCre) marges, vormen een re~e1 gevaar. Om te onderzoeken in hoeverre substitutie-
gevaar aanwezig is, zal onderzocht moeten worden in hoeverre de functie van bet
aangeboden produkt ook door andere produkten en/of tec1mo1ogie~n kan worden uitge-
oefend. Een analysemetbode die bierbij behulpzaam kan zijn, is bet domeinbepalings-
model van Abell (zie sectie 2). Op de technologiedimensie in dit model worden altema-
tieve methoden weergegeven om behoeften te bevredigen. Gekoppeld aan de dimensie
van afnemersbehoeften geeft dit inzicht in de vraag welke techno1ogie~n dezelfde
beboeften bevredigen, en derbalve directe substituten vormen.

6. OMGEVINGSANALYSE

Ontwikkelingen in de macro-omgeving zijn van invloed op alle partijen binnen een
markt. Afhankelijk van de markt waarmn men opereert, zullen sommige ontwikkelingen
een grotere betekenis hebben dan andere ontwikkelingen. In bet algemeen wordt een

~r~ncier4~.
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zestal m~cro-omgevingsontwikkelingen geYdentificeerd waarmee door bedrijven reke-
ning gehouden dient te worden bij de formulering van de rnarketingstrategie. Dit be-
treffen technologische, economische~ demografische, juridiscbe en sociani-culturele
ontwilckelingen, aismede ontwikkelingen in de fysieke omgeving. Leeflang en Van
Raaij (1993) illustreren de analyse van de macro-omgeving door bespreking van de
ontwikkelingen bierin in Nederland. Marktonderzoek naar macro-omgevingsontwikke-
lingen omvat het verzamelen van informatie omtrent de omgevingsontwikkelingen en
bet identificeren en evaluerenvan de belangrijkste ontwikkelingen.
De eerste activiteit, bet scannen van de omgeving, is gericht op bet systematiscb verza-
melen van inforniatie Over ontwikkelingen op verschillendei gebieden in de onigeving.
Een bedrijf kan bieraan op verschillende manieren invulling geven. Lijnxnanagers kun-
nen verantwoordelijk worden gesteld voor bet identificeren van omgevingsontwikke-
lingen. In dergelijke situaties zal omgevingsscanning meer een ad hoc bezigheid zijn
dan dat bet op continue basis plaatsvindt. Naarmate de onigeving echter meer complex
en dynamisch is, valt te denken aan bet instellen van een strategiscbe planningsafdeling
of bet aanstellen van een of meerdere personen die zich bezighouden met omgevings-
analyse.
Niet alle omgevingsontwikkelingen zullen een even belangrijke invloed op de eigen
ondememingsactiviteiten uitoefenen. Daarom is bet van belang om te bepalen wat de
kans is dat een omgevingsontwikkeling een kans of bedreigingvoor de organisatie is en
welke invloed de ontwikkeling op de organisatie kan bebben. Er is een groot aantal
metboden bescbikbaar waarmee omgevingsontwikkelingen kunnen worden geanaly-
seerd. Jam (1993) noenit onder meer de volgenden: trend-extrapolatie, bistorische
analogie~n, intuYtief redeneren, scenario-analyse, cross-impact analyse, morfologische
analyse, netwerkmodellen en delphi-analyse. Cross-impact analyse, bijvoorbeeld, be-
studeert de invloed van een ontwikkeling op andere ontwikkelingen. Uitgaande van
gesignaleerde ontwikkelingen wordt de. kans bepaald dat een bepaalde ontwikkeling
zich voordoet. Vervolgens dient de invloed van een ontwikkeling op de overige ont-
wikkelingen te worden ingescbat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een twee-dimen-
sionale matrix met ~dn trend op een nj en de andere in een kolom. De invloed van een
trend op een andere ontwikkeling kan zowel in kwalitatieve termen worden bescbreven
(zoals kritiscbe invloed, zeer sterke invloed, sterke invloed, geringe invloed en geen
invloed) of in kwantitatieve termen in de vorm van kansen. Bij laatstgenoemde geeft
men de kans -aan dat een bepaulde trend zich voordoet gegeven de gebeurtenis van een
andere ontwikke]ing. Om de mate van invloed en/of de kansen vast te kunnen stellen
kan gebruik gemaakt worden van de delphi-methode. Dit betreft bet op systematiscbe
wijze (in verscbillende rondes) raadplegen van experts betreffende mogelijke onige-
vingsontwikkelingen. - -

7. ANALYSEVAN STRATEGISCHE INSTRUMENThESLISSINGEN

Nadat op basis van strategiscb marktortderzoek de exteme analyse is uitgevoerd, wordt
deze geconfronteerd aan de inteme analyse in de SWOT-analyse en worden ondeme-
mings- en marketingdoelstellingen en -strategie~n geforniuleerd. Bij deze stappen van
bet strategisch planningsproces x’vorden geen nieuwe gegevens verzameld en geanaly-
seerd. Strategiscb marktonderzoek speelt bierbij derbalve geen of slecbts een bescbei-
den rol. Op basis van de strategiekeuze worden instrumentdoelstellingen en -strategie~n

54



geformuleerd. Hoewel een groot aantal instrumentbeslissingen als tactiscb zijn aan te
merken, bevatten andere instrumentbeslissingen duidelijk strategische elementen. De
strategische marktinstrumentbeslissingen komen dan ook voort uit strategische overwe-
gingen en hebben een doel op langere termijn. Leeflang (1987) geeft voor ieder van de
vier klassen van marktinstrumenten, prijs, distributie, produkt en communicatie, aan
weilce strategiscbe beslissingen moeten worden genornen. In deze sectie wordt bespro-
ken hoe marktonderzoekdeze beslissingen kan ondersteunen. -

7.1 Produktbeslissingen

Het produkt kent meerdere kenmerken weilce gedurende een langere tijd onverander-
baar zijn, zoals de merknaam, bet imago en bet prijsnivo; dat wil zeggen of bet produkt
tot een hoog of laag prijssegment beboort. Onderzoek naar deze aspecten alsook dat
deel van bet produkt- en verpakkingsonderzoek dat de centrale produktbenefit en pro-
duktpositionering betreft, kan als strategiscb marktonderzoek betiteld worden. Ook
continu gebruiksonderzoek ten beboeve van produktverbetering en produktinnovatie
kan daaronder gerekend worden. Produkteigenschappen weilce een produkt blijvend
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van de concurrentie doen onderscbeiden en verpakkingselementen die dit ondersteunen
behoren tot de lange termijn produktkenmerken welke niet uit taktiscbe overwegingen
aangepast kunnen worden zonder bet produktconcept fundamenteel te wijzigen.
Vooral bij onderzoek rondom de ontwikkeling en de introduktie van nieuwe produkten
zal strategisob marktonderzoek plaatsvinden. Bij produktontwikkeling worden vier
fasen onderscheiden waarbij marktonderzoek kan plaatsvinden: idee generering, con-
ceptontwikkeling, produkttesten en tenslotte volume- en marktaandeelvoorspelling.
Met name bij de eerste twee fasen spelen de marktpositionering en de centrale produkt-
beleving een belangrijke rol en zijn daannee boofdzakelijk strategiscb van aard. Bij
produkttesting worden de marketing p’s onderzocbt en de beste mix bepaald. Voor een
verdere bespreking van marktonderzoek ten beboeve van de produktontwikkeling, zie
Oppedijk van Veen (1986).
Recentelijk is de belangstelling voor onderzoek naar de strategiscbe betekenis van bet
merk (Pieters, 1989) en naar de kwaliteit van dienstverlening (Roest & Verballen,
1993) toegenomen. Onderzoekrondom merken is biervoor reeds besproken. Onderzoek
naar de kwaliteit van dienstverlening kan op verscbillende wijzen plaatsvinden (Roest
en Verballen, 1993; Sikkel, 1992): via de reaktie direct na levering (via een antwoord-
kaartje), klacbten registratie, mystery shopping, tevredenheidsonderzoek, verloren
klantenonderzoek, kwaliteits imago-onderzoek, SMART, onderzoek naar problemen
bij ldanten (PRP) en servqual. De laaste drie metboden zijn zelfs speciaal ontwikkeld
voor onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening.

7.2 Distributiebeslissingen

Uitgaande van de distributiedoelstelling van verkrijgbaarheid van bet produkt (Leef-
lang, 1987) is bet als aanbieder ten beboeve van bet formuleren en uitwerken van stra-
tegiscbe distributiebeslissingen van groot belang inzicbt te bebben in bet eigen aanbod.
Verkrijgbaarbeid kan worden gemeten met bebulp van de ongewogen (numerieke) dis-
tributiespreiding of met bebulp van de gewogen (effectieve) distributiespreiding (Leef-
lang, 1987). De numerieke distributie geeft bet percentage van distributiepunten aan
waar bet eigen produkt/merk wordt aangetroffen ten opzicbte van bet totaal aantal dis-
tributiepunten waar produkten uit dezelfde produktcategorie aangetroffen worden. De
gewogen distributie boudt rekening met de omzetverschillen tussen distributiepunten
door de numerieke distributie te vermenigvuldigen met de selectie indicator, zijnde de
verbouding tussen de gemiddelde omzet van een produkt inde distributiepunten waarmn
bet eigen aanbod wordt aangeboden en de gemiddelde omzet in dat produkt van alle
potenti~le distributiepunten. Continu distributieonderzoek, zoals van AGB en Nielsen,
kan de benodigde informatie verscbaffen om deze strategiscbe kengetallen te bepalen.

7.3 Prijsbeslissingen

Inzake marktonderzoek ten behoeve van strategiscbe prijsbeslissingen kan onderscbeid
worden gemaakt tussen twee doelstellingen van prijs als marktinstrument, namelijk
prijsgedrag, hetgeen betrekking heeft op de gevolgen van uitvoering van prijsbeslissin-
gen, en prijsperceptie, betgeen prijskennis, prijsbeleving en gepercipieerde prijsgevoe-
ligheid omvat (Leeflang, 1987). Onderzoek naar prijsgedrag ricbt zich op de effecten
van prijsbeslissingen op bet afnemersgedrag. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
observatiemetboden, zoals gecontroleerde experimenten, laboratoriumtests en analyse
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van bistoriscbe data. De effecten van prijsbeslissingen op de prijsperceptie kunnen met
bebulp van communicatiemetboden worden onderzocbt. Onderzoeksmetboden om de
prijsbeleving te meten zijn bijvoorbeeld de prijsmeter-snonitor van NSS Marktonder-
zoeken de Gabor Granger-monitor (zie Olivier, 1988). Met behulp van onderzoeksme-
thoden als de brand price trade-off-monitor en conjunt analyse (Vriens, 1992) kunnen
de effecten van verschillende prijsniveaus in relatie met overige marktinstrumenten
worden ge~valueerd. Dit type onderzoek kan echter alleen als strategiscb gekwalifi-
ceerd worden als daarmee de lange termijn prijspositie van een produkt bepaald wordt.
Veelal zal prijsonderzoek gericht zijn op beperkte veranderingen of reakties op prijs-
wijzigingen binnen de range die bij de huidige produktpositie behoort en daarmee tak-
tisch van aard zijn.

7.4 Communicatiebeslissingen

In corporate communicatie zal steeds bet gewenste beeld van een ondememing op
Lange termijn centraal staan. Binnen de marketing communicatie is met name de thema-
reclame gericht op bet positioneren van bedrijfof produkt. Onderzoek naar betmerken-
imago zal daarbij de gewenste informatie dienen te verschaffen. Hetmarketing commu-
nicatieplan is een onderdeel van bet marketingplan. Hierin worden een aantal fasen
onderscbeiden (Floor en Van Raaij, 1989). Op basis van een gekozen positionering
wordt de doelgroep bepaald, waarna binnen een voorlopig budget en doelstelling een
reclamestrategie wordt uitgewerkt. Daartoe wordt de mediaselectie bepaald en de cam-
pagne ontwikkeld. Binnen bet defmitieve budget wordt tenslotte aan de campagne uit-
voenng gegeven. Reclameonderzoek ten beboeve van de uitgangspositionering en de
doelgroepbepaling, hetzij ad hoc of continu van aard, dient bet strategiscb plannings-
proces en is daannee strategisch marktonderzoek. Reclame pretesting betreft de uitvoe-
ring van communicatie-uitingen en is vooral taktiscb van aard. Voor een verdere nit-
werking van reclame onderzoeksvormen zie Floor en Van Raaij (1989), Pieters en Van
Raaij (1992), Van der Ven enVerhallen (1994) enVerhaLlen (1985).

8. SLOTOPMERKINGEN

In deze bijdrage is ingegaan op de vraag wat strateg:isch marktonderzoek inhoudt.
Daarvoor is gekozen voor de strategische marketingplarming als afnemer van dit deel
van bet marktonderzoek. Veel van bet dagelijkse marktonderzoek is echter taktiscb van
aard: bet betreft onderzoek naar de uitvoering van de marketing p’s of ad hoc informa-
tieverscbaffing, welke niet in bet kader van een strategiscb planningsproceswordt ver-
zameld. Overigens vertonen taktiek en strategie een wisselwerking: meer dan eens
beeft een geslaagde cominunicatie-uiting ertoe geleid dat de positionering en doel-
groepbepaling van een merk is aangepast. Informatieverscbaffmg ten behoeve van bet
strategisch planningsproces zou ertoe kunnen leiden dat bet marktonderzoekwat daar-
voor nodig is meer continu en planmatig uitgevoerd wordt, zodat beter geanticipeerd
kan worden op ontwilckelingen.
De rol van bet defmi~ren van strategisch marktonderzoekzien wij als meerledig:
- Het benadrukt de belangrijke rol van marktonderzoek, ook voor strategiscbe lange
termijn beslissingen bij ondememingen.

- Het kan helpen te bepalen hoe onderzoek zoals positionerings-, segmentatie- en
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kwaliteitsonderzoek dienstbaar kan zijn, zo niet noodzakelijk is, bij de strategische
- planning. De volgorde en onderlinge afstemming van- informatie uit dit type onder-
zoek kan daarbij gebaat zijn, waardoor een betere benutting van onderzoek kan
plaatsvinden. - - - - ~. - - ~ . ~

— JJetdoel v~iihet marktonderzoek is in de eerste plaats marketingbeslissingen onder-
- - bouwd te kunnen nernen. Veel beslissingen zullen acuut en snel genomen dienen te
worden: de markt duldt geen uitstel. Marktonderzoek heeft daarbij veelal de rol van
ad hoc infQnnatieleverancier en scheidsrechter. Eenmeerplanmatige marketing aan-
pak welke bij de strategiebepaling wenselijk is, geeft strategiscb marktonderzoek
-een meer anticiperende acbtergrondfunctie. - ~ ~.-. -~
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4. Responseverhoging in telefonisehe interviews

H. HOUTKOOP-STEENSTRA ENH. VAN DEN BERGH

SAMENVATTING

In deze bijdrage wordt versiag gedaan van een experimented onderzoek naar het effect van vier
verschillende introducties op de weigeringspercentages in telefonische surveys. Het ging om drie
standaard introducties, die verschilden met betrekking tot het aantal inhoudselementen, en een
vierde semi-standaard introductie. In deze laatste conditie moesten de interviewers met behuip
van steekwoorden zelf een introductie maken. In totaal 1831 telefoongesprekken van 132 inter-
viewers werden geanalyseerd. In een multilevel analyse konden de verschillen tussen de vier
condities worden beoordeeld met betrekking tot het percentage completes, afspraken en weige-
ringen. Opvallend was het relatief laag percentage weigeringen bij de semi-standaard, conversa-
tionele introductie.

1. INLEIDING

Een belangrijk probleem in telefonische surveys is de nonresponse. De Bock (in De
Leeuw 1992) stelt dat de nonresponse bij grote bureaus voor marktonderzoek circa
40% is. Onderzoek van Bethlehem & Kersten (1981, 19861) laat zien dat de nonrespon-
se bij interviews van het CBS toeneemt.
Uit Amerilcaans onderzoek van Oksenberg & Cannell (1988) blijkt dat ongeveer 90%
van de weigeringen plaatsvindt tijdens de introductie. Diverse studies laten zien dat de
meeste weigeringen tot deelname optreden nadat de respondent merkt dat het om een
survey interview gaat. Dit is niet alleen het geval in Amerika (Groves & Couper 1992,
Oksenberg et al. 1986), maar ook in Nederland (Smit & Dijkstra 1991). Dit betekent
dat voor een toename van de response, speciale aandacht geschonken moet worden aan
de kwaliteit van de introductie.

Omdat kandidaat respondenten in de introductie overtuigd moeten worden om aan het
interview deel te nemen, zijn er diverse pogingen gedaan cm de kwaliteit ervan te ver-
beteren. Daarbij is vooral aandacht besteed ann de inhoud van de introductie.
Kahn & Cannell stellen dat de “positive motivation of the respondents’ goals frequent-
ly comes from a careful statement of the purpose of the interview” (1957:81). Langs
deze lijn bestudeerden Singer & Frankel (1982) het effect van vier typen introducties,
die verschilden in de hoeveelheid informatie die gegeven werd over de inhoud en het
doel van het onderzoek. Daarbij bleek dat het geven van veel informatie de response
enigszins verhoogde. DilIman et al. (1976) manipuleerden de introductietekst door de
nadruk te leggen op de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Zij konden ech-
ter geen effecten op het response-percentage aantonen. Oksenberg & Cannell (1988)
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onderzochten in hoeverre de weigeringspercentages varieerden met de inhoud van de
introductie, maarvonden geen verband. Wetkonden zij di=dehjk~V+~1ii1Ieii in weige-
ringspercentages tussen interviewers aantonen.
Anderen onderzochtenhet effect van verschillende overtuigingsstrategie~ndie intervie-
wers toepassen als respondenten niet willen meedoen (zie Pondman (1993) voor een
overzicht). Daarbij bleek dat de ‘voet-tussen-de deur’-strategie de response-percentages
verhoogde, zowel in Amerika (Groves & Magilavy 1981, Beaman 1983) als in Neder-
land (Smit & Dijkstra 1991).
Onze eerste onderzoeksvraag betreft de inhoud van de introductie in Nederlandse
telefonische surveys. We veronderstellen dat een relatief lange gestandaardiseerde
introductie met relatief veel inhoudselementen zal leiden tot meerresponse en minder
weigeringen dan korte introducties.

Ms het gaat om het interview als zcidanig, kan er een onderscheid worden gemankt tus-
sea de formele, taakgerichte interviewstijl en de socin-emotionele of persoonsgerichte
interviewstijl (Hyman 1975,Dijkstra 1983). Met de persoonsgerichte interviewstijlpro-
beert de interviewer’eeffpersoonlijke relatie op te bouwen met de respondent. Uit expe-
rimenteel onderzoek van Dijksira_(1983k 6leek dat respondenten die in deze persoonhii-ke stiji weideii b~ii~if~id, en~ake~it{~eiInf6fii~atie gaven, dan- co~5peratieverwaren g
zij die met een formele stijl geYnterviewd werden.
De persoons-gerichte stijl wordt dusdanig gekarakteriseerd dat het een heeld schetst van
een interviewer die meer op een mens lijkt dan haar of zijn tegenhanger. Terwijl de per-
soonsgerichte interviewer een gesprekspartner is, doet de beschrijving van de formele
interviewer ons (en misschien ook de respondent) enigszins denken aan een voorlees-
machine.
Ms er een positief verband bestaat tussen de persoonsgerichte interviewstijl en de co-
operatie van de respondent, dan zou meiikunnen veronderstellen dat een persoonsge-
richte ~~ijIyan de introductie de re~ponse zou verhogen. Als de interviewer klinkt als
prettige gesprekspartner zon de kandidaat respondent sneller bereid kunnen zijn om
mee te werken. De ge~ndaardiseerc~e ip~pd~ct~e i& xpi~ssc~hj~en niet.de.rneest adequate
vorm otn t~r~en t~py~rt~iigen om mee te doen aar~. ~ts w~r ze weulig of geen per-
soonlijk belang bij hebben. Ms een int~rvjewer een geschreven tekst voorleest, dan
hoxen mer~p dat (Bla~tuw J v.92).. ~ dit ~an n~egatieve verwachtingen cre&en met
betrekking tot hoe de rest van bet interview zal gaan verlojpen: een formele interviewer
die vragen voorleest, en de respondentdie de onderdanige ml van antwoordgever heeft.
Vanuit deze gedachte kan de link gelegd worden met conversatie-analytisch onderzoek
dat zich richt op de interactionele problemen die gestandaardiseerde interviews opleve-
ren (Suchrnan. & ,JQr4a~fl . 1990, Schaeffer 1991, Houtkoop-Steenstra 1992, 1994a,
1994b)..
Onze tweede onderzoeksvraag is dan ook in hoeyerre het succes yan de introductie
gerelateerdis~aan de sitiji vande introductie, in plaats van aan de inhoud, ervan. Wij
veronderstellen dat een gestandaardiseerde, voorgetezen introductie minder succesvol
is dan een~ ~Qpyersatio~n~1e,waarbij de interviewer zeif een tekst construeert aan de
hand van een lijst met )i~Jiouds~1ernentei~., ,•.• -,

-r rWITT I
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2. ONDERZOEKSMETHODE

Het onderzoek is uitgevoerd bij een groot Nederlands marktonderzoeksbureau. We
hebben hun gestandaardiseerde introductie op een regelmatig terugkerende nationale
survey als uitgangspunt genomen. De tekst luidde: “Goedemorgen, U spreekt met
van ... uit ... Wi] houden een landehjk onderzoek over ... Mag ik eerst even controleren
ofik het goede nummergedraaid heb? Uw nummer is ...? Dan zou ik graag met jemand
ult uw gezin een vraaggesprek houden over .... Om te bepalen aan wie ik de vragen
moet stellen, zou ik graag willen weten hoeveel personen er in uw gezin/huishouden
wonen die tenminste 4 dagen in de week in de kost z~n, en dan uiteraard uzeifmeege-
rekend”.
Gebaseerd op deze versie (versie MS, Middellange Standaard), hebben we een langere
en een kortere versie gemaakt. Terwiji in de middellange versie het onderwerp van het
onderzoek twee maal genoemd wordt, treedt dit in de korte versie (versie KS) maar ~n
keer op. Bovendien is de controle op het juiste telefoonnummer vroeger in de tekst
geplaatst. . .

In de lange standaardversie (LS) is toegevoegd: “de vragen z~n heel simpel en het
onderzoek duurtniet lang”. Verder wordt meegedeeld dat de respondent anoniem blijft.
Over het onderzoeksbureau wordt gezegd: “Misschien kent u ons wel van televisie”. In
de lange introductie wordt dus ffieer aandacht besteed aan het onderwerp. Bovendien
worden de respondenten erop gew-ezen dat zij belangrijk zijn voor het onderzoek.
Versie CI is de ‘conversationele introductie’. In plants van een voorgelezen standaard-
tekst, hebben de interviewers alleen de inhoudselementen op bet scherm staan: naam
van de interviewer en het onderzoeksbureau, doel van het interview: &nfr61~ -(‘ai=het
telefoonnummer, selectie van de respondent, en een indicatie dat de respondent mm-
stens vier dagenper week in het huishouden moet wOnen. I)e interviewers die aatideze
conditie waren toegekend, moesten alle elementen noemen, en hierbij zelf eenpassende
formulering bedenken, maarer wasgeenvaste volgorde voorgeschreven.

fp~n~I~ fI~~:~ I

3. DATA -- ~

In totaal zijn 1831 respondenten gebeld door 132 interviewers. Deze interviewers zijn
aselect aan de vier condities toegewezen, en de telefoongesprekken zijnvdn~6lgens aah
de interviewers toegedeeld; zodra bet ene gesprek afgerond x~’as; werd het volgende
nummer gebeld. De telefoongesprekken zijn derhalve genest binnen interviewer. Het
resultaat van de telefo6ngesprekken is in drie categorie~n gecodeerd: completes: een
interview wordt volledig afgenomen, afspraken: erwordt eenafspraak gemaakt rnetde
kandidaat of met een huisgenoot om op een later tijdstip terug te bellen, en weigerin-
gel: de kandidaatweigert medewerking ann het interview. .: - ~ -

De ene interviewer heeft meer ovettuiging~krachi, en kari gernakkeiijker respondenten
over de ~treep trekken (Oksenberg & Cannell, 1988). Eveuzo ~sbet aantal ~erste i~dw-
tacten afhankelijk van de interviewer; succesvtille interviewers -die veel completes
behalen, zullen langere gesprekken voeren en derhalve minder contacten hebben met de
respondenten (bij een constante tijd). We kunnen de eerste contacten met de kandidaten
—~ in term~i van completes, afspraken of weigeringen -~ in Matistisch opzicht niet als
onafhankelijke waamemingen bescliouwen (ver~elijk: Cochian, I~77). De consequen-
tie hiervan is dat we derhalve een onderscheid rhoeten n~ken tiissen variaritie -binnen
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Tabel 1. Aantallen interviewers (N) en eerste contacten (Nj)~ aismede aantallen completes (C),
afspraken (A) en weigeringen (W) perconditie.

Conditie N Nj C A W

LS: Lang Standaard 48 855 183 410 262
MS: MediumStandaard 30 234 61 89 84
KS: Kort Standaard 34 381 79 172 130
CI: Conversationeel 20 361 107 189 65
Totaal 132 1831 430 860 541

en variantie tussen interviewers (zie: Goldstein, 1987). En vanzelfsprekend kan alleen
de laatste verklaard worden door de vier niveaus van de factor introductie. In de onder-
staande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal interviewers, het aantal
gesprekken, en de resultatenvan deze gesprekken.
De gegevens in Tabel 1 lijken verhoudingsgewijs een iets hoger aantal afspraken en
lager aantal weigeringen te suggereren als gevolg van een conversationele introductie.
Echter, deze verschillen zijn moeilijk te interpreteren door zowel de verschillen in aan-
tallen eerste contacten als de aantallen interviewers perconditie.

4. RESULTATEN

In Tabel 2 zijn de geschatte gemiddelden en varianties per conditie per afhankelijke
variabele weergegeven. Voor de duidelijkheid zijn hierbij in plaats van de gebruikelijke
standaardfouten voor de gemiddelden de proporties (tussen haakjes) weergegeven.
Op grond van de schattingen uit Tabel 2 kan geconcludeerd worden dat de proportie
completes varieert van .21 in de KS- en LS-conditie tot .3U in de CI- conditie. Bij toet-
sing bleken alleen deze beide verschillen significant (x2~ = 9.4; p < .01 respectievelijk

= 7.8; p < .01). Tussen de MS-conditi7e enerzijds en de drie andere condities ander-
zijds kon geen verschil inproportie completes aangetoond worden.
Het gemiddelde aantal afspraken varieert van .46 in de MS-conditie tot .51 in de CI-
conditie. Dit verschil bleek significant (X2i = 8.3; p < .OIIY. Ook tussen de MS- en de
LS-conditie kon een verschil aangetoond worden (X2i = 4.6; p = .03); in de MS-condi-
tie zijn minder afspraken om op een ander tijdstip terug te bellen gemaakt dan in de
LS-conditie.
Ook het aantal weigeringen varieert van conditie tot conditie; de proportie weigeringen
varieert van .34 in de MS- tot .18 in de CI-conditie. Met name de CI-conditie wijkt in
dit opzicht afvan de andere drie condities, daar in de CI-conditie de respondenten dui-
delijk minder frequent deelname geweigerd hebben (LS-CI: X2t = 16.5; p < .01; MS-
CL ~ = 15.5; p < .01; KS-Cl: ~ = 16.5; p < .01).

De binnen-interviewer-varianties blijken netjes binnen een range van 1.0 ±d~n maal de
(niet weergegeven) standaardfouten te vallen, zodat we mogen aannemen de afhankelijk-
heden te wijten aande steekproefprocedure gemodelleerd te hebben (zienoot pag. 67).
De tussen-interviewer-variantie (van de logits) voor het aantal completes verschult niet
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Tabel 2. Gemiddelde logit1 en varianties perconditieper afhankel(jke variabele [(geschatte pro-porties); IS: Lang Standaard;MS: Medium Standaard;KS: Kori Standaard; CI: Conversattone-
le Introductie)].

Completes Afspraken Weigeringen

LS
MS
KS
CI

-1.30 (.21)
-1.04 (.26)
-1.30 (.21)
-0.87 (.30)

Gemiddelden
-.15 (.46) -.73 (.33)
-.53 (.37) -.59 (.36)
-.22 (.44) -.65 (.34)
.05 (.51) -1.50 (.18)

LS
MS
KS
CI

1.00
1.00
1.00
1.00

Binnen-interviewer-variantie
.97 .93
.99 100
.99 .98
.99 .99

.001
Tussen-interviewer-variantie
.005 .006

I logit (y~j~) = in (yIJk/ [1 —

van 0.0. We moeten derhalve aannemen dat bet aantal behaalde completes niet varieert
van interviewer tot interviewer. Dit is niet het geval voor de beide overige afhankelijke
variabelen. In beide gevallen verschillen de variantie-schattingen (significant) van nul.
Hoewel deze varianties klein zijn, kunnen de verschillen tussen interviewers desalniet-
temin een groot verschil maken; zeker als de aantallen gesprekken groot zijn. Bij 1000
interviews bij voorbeeld hebben we het dan over verschillen van circa 300 tot circa 350
weigeringen tussen interviewers.

Met betrekking tot het aantal afsprakenkunnen de gegevens verder uitgesplitst worden.
Er kan namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen een afspraak met de te inter-
viewen persoon en een afspraak met een huisgenoot. Om na te gaan of deze beide
mogelijkheden verschillen tussen de condities, is eenzelfde model opgesteld als hier-
boven voor de andere afhankelijke variabelen.
De proportie ‘afspraken met dezelfde persoon’ varieert van .23 in de MS-conditie tot
.32 in de CI-conditie. Met name de positie van de MS-conditie valt hier in negatieve
zin op; in deze conditie worden (significant) minder afspraken gemaakt met dezelfde
persoon dan in alle andere condities (X2i > 3.9; p < .05).Wat betreft de ‘afspraken met
iemand anders van hetzelfde huishouden’ konden geen verschillen tussen de vier condi-
ties aangetoond worden.

5. CONCLUSIE

Het blijkt dat de lange en de korte standaard introductieteksten minder kans hebben op
medewerking van de respondenten. Het gemiddelde aantal completes in conditie LS en
KS is kleiner dan het gemiddelde aantal completes in de conversationele introductie.
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Met betrekking tot het gemiddeld aantal ‘afspraken’ blijkt de conversationele introduc-
tie te leiden tot (verhoudingsgewijs) meer afspraken dan de middellange en de korte
standaard versies. Ads we een onderscheid maken tussen de afspraken met de respon-
dent zeifen de afspraak met een ander lid van het huishouden, dan is de conversatione-
le introductie ook superieur in vergelijking tot de middellange introductie. We bena-
drukkenechter dat de data op dit puntniet geheel duidelijk zijn. Dit vanwege het kleine
aantal observaties, en dus de relatief grote standaardfouten.
Gezien de bovengenoemde resultaten concluderen wij dat de conversationele introduc-
tie er ook uitspringt waar het gaat om het aantal weigeringen. De conversationele intro-
ductie leidde tot minder weigeringen dan elk van de drie standaard introducties.
Geheel tegen onze verwachtingen in, troffen wegeen verschillen aan in tussen-intervie-
wer variantie ten gevolge van deze conditie. In de standaardcondities is de tussen-inter-
viewer variantie even groot als in de conversationele conditie. Misschien kan dit wor-
den verklaard door het feit dat de interviewers allemaal zeer geroutineerd waren.

Hoe kunnen we nu verkiaren dat de conversationele introductie succesvoller is dan de
standaard versies? Wij denken dat, als mensen benaderd worden door een interviewer
die meer overkomt als een gesprekspartner dan als iemand die een tekst voorleest, ze
hem of haar niet als instrument beschouwen, maur als een mens. Dat betekent dan dat
kandidaat respondenten de interviewer ook eerderzullen bejegenen volgens de heersen-
de normen zoals die in het sociale verkeer gelden.
Zo beschrijft Goffman (1955) met het concept ‘facekeeping’ dat deelnemers aan socia-
le interactie gezichtsverlies van zichzelf en van de interactiepartner proberen te voorko-
men. Zoals blijkt uit conversatie-analytische studies (Pomerantz 1984, Drew 1984), is
het afwijzen van eenverzoek een gedisprefereerde en daarmee eengezichtsbedreigende
handeling. Yoor het interview betekent dir dat kandidant respondenten eerder geneigd
zullen zijn de interviewer een plezier te doen en dus gemakkelijker zullen instemmen
om mee te werken. Voor kandidaten die geen zin hebben om mee te doen zal het moei-
lijker zijn bet verzoek tot deelname af te wijzen (zie: Brown & Levinson (1978) over
‘positive’ en ‘negative face’).
Kandidaten die zouden willen weigeren,maar dat niet goed durven te zeggen, kunnen
de weigering uitstellen door in te stemmen met bet voorstel om later teruggebeld te
worden. Dit kan in ons onderzoek gebeurd zijn, aangezien de conversationele introduc-
tie tot meer afspraken leidt dan de standaard versies. Helaas weten we niet of er een
verschil in het percentage call-backs is in de conversationele groep vergeleken met de
standaard groepen. Maar er is geen reden dit te verwachten omdat de conversationele
introductie heeft geleid tot hogere ormiddellijke complete-percentages.
Ads respondenten, die benaderd worden met een conversationele introductie vooral
zouden deelnemen op grond van facekeepingsoverwegingen, dan zou deze motivatie
een negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de antwoorden; vooral als de
interviewer na de introductie overschakelt op een formelere stiji. Er is echter weinig
bekend over de vraag of aarzelende respondenten data leveren van dezelfde kwaliteit
als respondenten die gemakkelijk instemmen (Groves & Lyberg 1988). Verder onder-
zoek zou zich kunnen toespitsen op het effect van facekeeping op diverse aspecten van
het survey interview.

In een interessante conversatie-analytische studie naar de manieren wn.arop kandidaat
respondenten tijdens de (gestandaardiseerde) introductie weigeren deel te nemen, von-
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den Maynard et al. (1993) vier soorten weigeringen. Ten eerste is er de ‘minimalist~-
sche weigering’: ophangen, suggereren om terug te bellen, en zeggen niet geYnteres-
seerd te zijn. In andere gevallen gebruikten ze ‘expressieve weigeringen’. Alvorens te
weigeren, stelden kandidaatrespondenten vragen als ‘waar gaat het over?’ of ‘duurt het
lang?’. Zoals Maynard et al laten zien, geven zulke expressieve weigeringen de inter-
viewer de gelegenheid om te proberen de ander over te halen om toch mee te doen, het-
zij nu of later.
Het is denkbaar dat zulke expressieve ‘appealable declinations’ (Maynard et al.) rela-
tief veel optreden in de persoonsgerichte, conversationele introductie, waar de intervie-
wer een mens is, die beleefd en vriendelijk tegemoet getreden wordt. Dit kan leiden
minder weigeringen, meer responses en meer call-backs. In een ander experiment zou
onderzocht kunnen worden of standaard- en conversationele introducties verschillen
met betrekking tot het soort redenen die worden gegeven door potentieel weigerende
kandidaten, en hoe deze redenen geformuleerd worden.

Een andere mogelijke — misschien aanvullende — verklaring voor het succes van de
conversationele introductie, vloeit voort uit het onderzoek van Oksenberg & Cannell
(1988). Nadatuit hun onderzoek bleek dat weigering geen verband hield met de inhoud
van de introductie, bestudeerden Oksenberg & Cannell andere mogelijke factoren. Ze
vergeleken twee groepen A.merikaanse vrouwelijke interviewers. Het bleekdat de groe-
pen met een hoog respectievelijk met een laag weigeringspercentage zich onderschei-
den door hun spraakkenmerken (toonhoogte, volume, intonatie, tempo, meer of minder
standaard-uitspraak). Het is denkbaar dat de door Oksenberg & Cannell gevonden ver-
schillen in de spraakkenmerken van succesvolle en niet-succesvolle interviewers over-
eenkomen met de wijze waarop de conversationele introducties en standaard introduc-
ties uitgesproken worden. Uit mondelinge rapportages van mensen die voor een
interview zijn gebeld, blijkt regelmatig dat ze voorgelezen introductieteksten vervelend
vinden, en daarom niet mee willen werken. Er is dan ook reden om te onderzoeken
waarin de precieze verschillen liggen tussen voorgelezen en spontaan geproduceerde
introducties. Ecbter, gezien de relatief geringe verschillen tussen interviewers, mag
aangenomen worden dat het bier hooguit kleine effecten betreft.
Wij menen dat we betekenisvolleverscbillen hebbengeconstateerd bij de verschillende
soorten introducties. Desalniettemin geloven we dat bet te vroeg is voor een aanbeve-
ling om conversationele introducties grootscbalig toe te passen, zolang er nog niet meer
experimenteel onderzoek gedaan is.

NOOT

1. Stel ~ijk is de reactie van kandidaat i van interviewer] in conditie k Ms we de drie typen reacties apart
analyseren, kan ~ijk gecodeerdworden als 1 of0. Als we vervolgens de conditie defmi~ren met behuipvan
dummy-variabeten (Xjjk), die aangeven of een respons in conditie k geobserveerd is, kan het te analyseren
modet geschrevenworden als:

(i=J,2 Nj)
logit (Yjjk) = ~ [f3~* XIjk + el~k + ecik]. (J1,2 N)

(k=1,2,3,4)

In dit model wordenvier gemiddelden geschat (13k); voor elke conditie 6~n. Daarnaast is er een residu binneninterviewers (et~k). dat gesprek i van interviewer] in conditie k karakteriseert als afwijking van het gemiddet-
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de van die conditie. Deze residuele score is binomisal verdeeld met variantie S-iek rond nul. Di) de schatting
van dew ‘level 1 variantie’ maken we gebruik van een complexe weegmatrix, wat er toe leidt dat goode
modellering van de veronderstelde afhankelijkheden de binnen-interviewer-variantie geschat wordt als 1.0.
Atwijkingen Vail 1.0 kunnen gelnterpreteerd worden als inadequate modellering van afhankelijkheid in de
geobserveerde gegevens (zie:Goldstein, 1991). HetYwee residu (uojk) dat interviewer] in conditie k karakte-
riseertis — bij sanname — normaal verdeeld, met variantie ~ en gemiddelde nul.
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5. Prijsgevoeligheden1

P.S.H. LEEFLANG ENM. WEDEL

SAMENVAYI’ING

De Gabor Granger methode en deBrand/Price TradeOff-analyse zijn bekende communicatieme-
thoden om prijsbeleving te meten. Deze methoden kennen naast mogelijkheden, beperkingen.
Diverse beperkingen zijn hetgevoig van de complexe relatie tussen objectieve prijs en afgezette
hoeveelheid. Deze complexiteit wordtveroorzaakt door diverse factoren die steedsmeer door ‘de
marketingwetenschap’ ontdekt werden. Een model wordt ontwikkeld dat recht doet aan deze
complexiteit en dat is gebaseerd op de GaborGranger methode.

1. INLEIDING

De aandacht voor prijsonderzoek in de praktijk en in de literatuur is groot. In een recent
overzicht van onderzoeken die door Research International worden aangeboden2 wordt
een relatief omvangrijk gedeelte besteed aan prijsonderzoek. Daarbij worden de in ta-
bel 1 opgesomde technieken aangeboden om de eveneens in tabel 1 weergegeven pro-
blemen te benaderen. Naast de zogenaamde ‘prijsmeter’ en conjunct meettechnieken
worden deGabor Grangermethode en de Brand/Price Trade Off-analyse (BPTO-analy-
se) frequent toegepastom de prijsgevoeligheid van produkten te meten.

In dit artikel zullen deze methoden onderwerp van studie zijn. We zullen de mogelijk-
heden maar ook de beperkingen van deze methoden schetsen. De beperkingen vloeien
onder meer voort ut het gegeven dat de relatie tussen de prijs en de afgezette hoeveel-
heid tamelijk gecompliceerd is. Deze complicaties zijn met name ontdekt door ‘theore-
tici’ en zijn te vinden in de marketingliteratuur3. In deze :literatuur worden wel de vol-
gende factoren genoemd die de relatie tussen objectieve prijzen en afgezette
hoeveellieden beYnvloeden:
• het geringe prijsbewustzijn en de geringe prijskennis;
• het bestaan van inteme referentieprijzen, waarmee gepercipieerde prijzen vergeleken
worden;

• het bestaan van psychologische prijzen, waarbij de vraag ‘plotseling’ sterk verandert;
• het gegeven dat er diverse groepen (segmenten) consumenten bestaan die verschil-
lend op prijzen reageren;

• de mogelijke relatie tussen prijs en kwaliteit; en als gevoig van dit alles:
• de complexe relatie tussen prijs en hoeveelheid.

De vraag, die in rut artikel centrani staat, is of de methoden die gehanteerd kunnen wor-
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den om prijsgevoeligheid te metenmet deze factoren rekening houden c.q. kunnenhou-
den.
De opbouw van dit artikel is als volgt. In paragraaf 2 zullen we de Gabor Granger
methode en de BPTO-analyse introdaceren en illustreren. Vervolgens zullen we (in
paragraaf 3) enkele mogelijkheden maarook beperkingen van deze methoden bespre-
ken. In paragraaf4 zal dieper worden ingegnan op de hiervoor genoemde factoren die
de relatie tussen prijzen en afgezette hoeveelheden beYnvloeden. In paragraaf 5 zullen
we een model introduceren dat met deze factoren rekening houdt. Paragraaf 6 vat de
conclusies nit de toepassing van dit model samen.

2. METHODEN TER BEPALING VAN DEEFFECTEN \~AN
PRIJSBESLISSJNGEN

Er zijn diverse maatstaven om de effecten van prijsbeslissingen te meten. Deze rnaat-
staven zijn~
• prijsgedragsmaatstaven;
• prijsperceptiemaatstaven.

De prijsgedragsmaatstaven meten de gei’olgen van de uitvoering van prijsbeslissingen.
Deze gevolgen kunnen worden geregistreerd met behuip van observatiemethoden4.

Depri]sperceptiemaatstaven meten de perceptie van conswmenten over de boogle van
prijzen. De jiiijsperceptie wordt gemeten met behuip van co,nrnunicatiemethoden
(interviews, enqu~tes) en wordt als indicator gehanteerd voor bet prijsgedrag. Het
begrip prijsperceptie wordt onderverdeeld in een drietal variabelen, te weten:
• prijskennis, een variabele waannee men kan meten in hoeverre respondenten de prijs
van een merk kennen c.q. zeggen deze prijs te kennen.

• pr~sbelei’ing, een variabele waarmee menmeet welke waardering respondenten voor
de (al dan niet fictieve) prijs van het merk hebben; met andere woorden, wordt de
prijs van bet merk aTts hoog of als laag gepercipieerd;

• gepercipieerde prijsgevoeligheid, een variabele waannee men meet welke gedrags-
consequenties consumenten nan alternatieve prijsniveaus ~eggente verbinden.

Prijskennis, prijsbeleving en gepercipieefde prijsgevoeligheid bezitten in deze volgorde
een toenemende relevantie ter verkiaring van bet prijsgedrag. Dit gnat evenwel gepnnrd
met een afnemend gemak waarmee -men de variabelen kan meten.

In deze studie concentreren we ons op bet bepalen van de pri]sbelei’ing door middel
van communicatiemethoden. De meest bekende communicatiemethoden die in dit ver-
band gebruikt kunnen worden zijn:
• de prijsmeter;
• conjuncte analyse;
• Gabor Grangermethode;
• Brand/Price Trade Off.

Door het stellen van een viertal vragen bij een aantal prijzenschalen wordt de prijsbele-
ving gemeten met de prtjsmeter5. Aanconsumenten wordt een ratio-geschaalde prijzen-
schaal van bet produkt voorgelegd. De schaal bevat waarden die oplopen van een prijs
voor bet produkt (A) die zo inag is dat deze op de markt niet voorkomt tot een prijs die
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Tabel 1. PrLisprobleem en technieken.

PROBLEEM TECHNIEK

• Prijsbeleving
• goedkoop/duur
• kwaliteitsbeleving
• prestigebeleving
• drempeiwnarden

• Gabor Granger

• Prijsmeter

• Interviews

• Gedrag in heden en toekomst • Simulated shopping

• Interviews

• Gedrag in de toekomst • BPTO

• Simulated shopping

• Interviews

Bran: Research International (1994), ‘Prijsonderzoek’.

zo hoog is dat deze evenmin voorkomt. Aan consumenten worden de volgende vier
vragen gesteld:
a. bij welke prijs begintmen A goedkoop te vinden?
b. bij welke prijs begintmen A duur te vinden?
c. bij welke prijs begint men A zo goedkoop te vinden dat twijfel nan de kwaliteit ont-
stant (t~ goedkoop)?

d. bij welke prijs begintmen A zo duur te vinden dat men deze niet meer voor dat pro-
dukt over zou hebben (t~ duur)?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan men:
• de nis meest ‘normanl’ beleefde prijs en
• de prijsrange die consumenten acceptabel vinden, bepaleri.

Met behuip van conjunctmeten kunnen relatieve belangen van de attributen/kenmerken
van produkt A worden bepaald. Onderdeze kenmerken kan zich ook de pr~js bevinden.
Op deze wijze is het mogelijk om een afweging tussen nttributen en prijzen te renlise-
ren. Zowel uit onderzoek van Wittink en Cattin (1989) onder Amerikaanse marktonder-
zoekburenus als nit bet onderzoek van Wittink, Vriens en Burhenne (1994) onderEuro-
pese mnrktonderzoekinstellingen blijkt dat ‘pricing’ een prominente plants inneemt
onder de toepassingsgebieden van conjunct meten.

Bij het toepassen van de Gabor Granger methode wordl nan consumenten eenprodukt
getoond en vervolgens worden prijzen voorgelegd in een steeds wisselende volgorde.
Bij eWe prijs wordt gevraagd.
1. Mevrouw/mijnbeer, u ziet ....... Zou u dit merk met een zekere regelmant gaan
kopen als de prijs ... bedraagt. Zo niet: vraag 2; zo ja: de volgende willekeurige prijs
wordt genoemden de vraag herhaald.

2. Wnarom niet? Vindt u bet te duur of denkt u dat voor deze prijs geen behoorlijke
kwnliteit verkregen kan worden of is er een andere rede:n waarom u dit produkt niet
voor deze prijs zon kopen?
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Tabel 2. Frequentieverdeling aankoopintenties aisfunctie ian deprils ian een margarine ,nerk.

prijs (in centen)

aantal consumenten

80 89 90 95 99 100 109 iTO 120 130

97 94 91 85 80 76 60 53 35 20

percentage consumenten 62 60 58 54 51 49 38 34 22 13
met aankoopintentie

Bron: Leeflang, Wedel (1993, blz. 302)

We bebben deze laatste metbodiek toegepast om een zogenaamde ‘buy response’ curve
voor een merk margarine te bepalen. Aan 156 huisvrouwen werd gevraagd of zij de
margarine voor een bepaalde prijs zouden kopen. De frequentieverdeling van aankoop-
intentie als een functie van de prijs is weergegeven in tabel 2.
De hierbij behorende ‘buy response’ curve alsmede de boogelasticiteiten die bij elk van
de prijsintervallen beboren zijn weergegeven in respectievelijk de figuren 1 en 2.

De gegevens, die met behuip van deze methode kunnen worden verkregen, kunnen zo
geanalyseerd worden dat met discontinue prijzen (dat wil zeggen prijssprongen van 99
cent naar ~n gulden en van f 1,09 naar f 1,10) rekening kan word~n gehouden. Ook
kunnen de gegevens gebruikt worden om prijssegmenten te vinden.

Een andere metbode waannee de effectiviteit van prijsveranderingen, in dli geval op
merkpreferentie, vastgesteld kan worden is de zogenaamde BPTO-analyse of ‘Brand!
Price Trade Off’. Hierin worden simultaan de preferenties voor een aantal merken (bij-
voorbeeld 5) als functie van de prijs in beschouwing genomen. Voor elk van de merken
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Figuur 1. ‘Buy response’ curve, margarine.
Bron: Leeflang, Wedel (1993, blz. 303)
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Figuur 2. Boogelasticiteiten, margarine.
Bron: Leeflang, Wedel (1993, blz. 301)

wordt een prijsrange bepaald, waarbij de werkelijke marktprijs mm ofmeer halverwege
de range ligt. Tabel 3 is een voorbeeld van een dergelijke tabel voor vijf merken mar-
garine. Alle merken worden aan de respondent aangeboden tegen de laagste prijs uit de
range. De vraag die aande respondentgesteld wordt luidt:
‘indien deze produkten tegen de aangegeven prijzen te koop zouden zijn welke zou u
dan waarschijnlijk kopen?’

Nadat de keuze voor een merk bepaald is wordt de prijs van bet gekozen merk met een
stap verhoogd, waama dezelfde vraag wordt gesteld. We kunnen dit toelichten aan de
hand van tabel 4. Bij de eerste vraag fonnuleert een respondent een voorkeur voor
merk E. Vervolgens worden de merken A t/m E weer voorgelegd aan de respondent
waarbij nu de prijs van merk E met 10 cent verhoogd is. Nu prefereert de respondent

Tabel 3. Prijsniveaus van vijf merken margarine (A-E) ten behoeve van een BPTO-analyse.

prijzen

merk 1 2 3 4 5 6

A 1,60 1,70 1,85 1,99 2,00 2,10
B 0,75 0,84 0,91 0,99 1,00 1,10
C 0,99 1,00 1,11 1,21 1,31 1,41
D 1,49 1,50 1,60 1,68 1,78 1,88
E 0,48 0,58 0,68 0,79 0,80 0,88
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Tabel4. Preferentievolgorde van een respondent.

prijzen

merk 1 2 3 4 5 6

A (500 gr.) 1,60 1 60 jj7~ 1,85 1,85 1,85
B (200 gr.) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
C (250 gr.) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
D(400gr.) 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
E (200 gr.) 0.48 0,58 0,58 Q,~ 0.68 0.79

merk A. In een derde ronde, waarbij de prijs van A verhoogd wordt met 10 cent prefe-
reert hij nog steeds merk A, waarna na nog een prijsverhoging, met indit geval 15 cent,
de consiimentenpreferentie weer richting merk E gaat.

Op deze wijze gaat men door met vragen tot het moment dat voor een merk de hoogste
prijs uit de range bereikt is of tot de respondent geen enkel merk meer wil kopen. Deze
analyse hebben we uitgevoerd bij 413 consumenten6. Met behuip van de gegevens ver-
kregen van deze consumenten kunnen we relaties tussen de merkpreferenties en prijzen
voor elk van de merken A t/m E bepalen. Voor merk A is dit weergegeven in tabel 5.
Uit deze tabel kunnen we onder meer opmaken dat een prijsdaling van de actuele
marktprijs voor merk A van f 1,85 naar f 1,60 zal leiden tot een stijging van bet prefe-
rentieaandeel van 7 naar 12 procent. Ook kunnen we uit tabel 5 destilleren dat dit met
name ten koste gaat van het preferentieaandeel van merk D. Een verhoging van de prijs
van merk A van f 1,99 naar f 2,00 leidt tot een relatief sterke daling van bet preferen-
tieaandeel van merk A. We zien ook dat hij hogere prijzen voor merk A het aandeel
van de niet-kopers vanmargarine toeneemt.

TabelS. Preferentieaandeel-fluctuaties als gevotg vanprijsfluctuaties van merkA (inprocenten).

prijzen vanmerk A

merk werkelijke
marktprijs

f 1,60 fl,70 f 1,85 f 1,99 f 2,00 f 2,10

E
E
E
E
E

1,85
0,91
A,ll
1,60
0,68

12
47
8
18
11

4
47
8
~0
12

4
48
8

21
12

4
47
8
22
12

4
47
8

23
12

4
47
8
23
12

geenaankoop
totaal

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100

1
100
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3. MOGELIJKHIEDEN ENBEPERKINGEN

Na deze bespreking van Gabor Granger en BPTO zullen we de mogelijkheden en
beperkingen van deze methoden schetsen. De mogelijkheden zijn ontleend aan diverse
studies die door staf en studenten van de Faculteit der Economische Wetenschappen
van de Rijksuniversiteit Groningen verricht zijn. Uil deze studies blijkt dat Gabor
Granger:
1. zinvol toegepast kan worden bij bet leggen van relaties tussen de prijs en de aan-
koopintentie voor zowel niet-duurzame als duurzame consumptiegoederen;

2. zowel voor nieuwe als voor bestaande produkten kan wordentoegepast.

Een voorbeeld van een Gabor Granger studie van een nieuw, duurzaam consumptie-
goed is een studie naar de relatie tussen de prijs en de aankoopintentie van een Philips’
Digital Cassette recorder. Het onderzoek werd even na de introductie van de DCC-
recorder in 1993 ultgevoerd. In tabel 6 is de frequentieverdeling van bet percentage
consumenten met aankoopintentie als functie van de prijs weergegeven. Uit de tabel
valt onder meer op te maken dat de aankoopintentie sterk daalt bij een ‘prijsverhoging’
van f 500,00 naar f 750,00. Gok bet psycbologische prijseffect dat optreedt bij ‘verho-
gingen’ van de prijs naar veelvouden van de prijs van f 500,00 is opvallend te noemen.
Verder valt op dat de aankoopintentie toeneemt wanneer de prijs van f 250,00 naar
f 499,00 stijgt. Dit brengt ons bij een derde conclusie.

Tabel 6. Frequentieverdeling van aankoopintenties als functie van de prils voor een DCC-
recorder.

percentage
consumenten
met aankoop
intentie

71.4 74.5 71.8 46.5 29.6 25.3 12.4 7.9 6.4 4.3 2.9 1.9

prijs 250 499 500 750 999 1000 1250 1499 1500 1750 1999 2000

3. The ‘buy response’-curve vertoont niet altijd een dalend verloop. Vooral bij lage
prijzen wordt de prijs als een indicator voor de kwaliteit gezien.

4. Uit onze analyses bleek herhaaldelijk dat de respondenten in clusters/segmenten
consumenten in te delen zijn met voor eWe segment een ‘eigen’ ‘buy response’-cur-
ye. Zo vonden we significante verscbillen tussen de prijsgevoeligheid van niet-
kopers en kopers van een margarinemerk. Daarbij bleek een prijsverhoging van
f 0,99 naar f 1,00 geen effect te hebben op de aankoopintenties van kopers terwijl
de aankoopintentie van potenti~le (~ niet)-kopers significant daalde.

Dit laatste puntbrengt ons bij de beperkingen van de GaborGranger methode.
1. Uit onze onderzoeken blijkt dat er diverse segmenten consumenten aangetroffen
kunnen worden. Deze segmenten kunnen a-priori gedefinieerd worden op basis van
traditionele segmentatie variabelen (Wedel, 1993):
a. socio-economiscbe, demografiscbe variabelen;
b. gebruiksvariabelen;
c. mate van bekendheid met bet merk;
d. koopsituatie.
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Enkele voorbeelden:
• Uit ~n van onze analyses bleek dat er significante verschillen tussen de ‘buy
response’-curves van ‘light’, ‘medium’ en ‘heavy users’ zijn.

• Ook kunnen de ‘buy response’-curves van merken die tot dezelfde produktklasse
behoren aanzienlijk verschillen. Zo vonden we een ‘buy response’-curve die op
een aaiizi~nlijk lagerniveau ligt voor eeneigen merk (Perla koffie) dan voor een
A-merk (Douwe Egberts). Bovendien bleek de curve voor het eigen merk aan
zienlijk stijler te verlopen (hogere elasticiteiten) dan voor het A-nierk.

• Consumenten die een hoge merkbekendheid of reclamebekendheidvoor eenmerk
bezitten, kunnen in principe een andere ‘buy response’-curve hebben dan consu-
menten met een lage merk-reclamebekendheid ~. Dit hebben we in onze studies
(nog) niet bevestigd gezien.

• Consurne~titen die bij een bepanlde detalihandelsorganisatie (bijvoorbeeld Albert
Heijn) kopen kunnen een significant andere ‘buy response’-curve bezitten dan
consulllertte.n die bij een andere detailbandelsorganisatie primair hun aankopen
voor een produkt verrichten. Zo vonden wij een significant verschil in de ‘buy
respoase‘-curve voor Douwe Egberts bij Albert Heijn-kopers en de ‘buy respon-
se’-curve voor dit zelfdemerk bij niet-Albert Heijn-kopers.

Net bovenstaande betekent dat aggregatie over segmenten die een verschillende ‘buy
response’-curve bezitten in bet algemeen niet verantwoord is. Dit betekent dat de
steekproef consumenten een veelvoud moet zijn van de omvang (van circa 75
respondenten die hiervoorwel gesuggereerd wordt8.

2. De Gabor Granger methode meet de gevoeligheid van aankoopintenties. Deze aan-
koopintenties kunnen slechts met grote voorzichtigheid vertaald worden in markt-
aandelen. Dit wordt veroorzaakt door bet gegeven dat de methode geen rekening
houdt met:
a. concurrerende prijzenen merken;
b. reacties van concurrenten op prijsveranderingen;9
c. bet moment waarop de aankoopintentie in aankoopgedrag wordt omgezet (is dit
de volgende dag, week ofmaand);

d. de waarschijnlijkheid dat de aankoopintentie in aankoopgedrag wordt omgezet;
e. gebruiksfrequentievan de respondenten;
f. andere marktinstrumenten die van invloed zijn op de aankoopintentie cq. bet aan-
koopgedrag.

3. Methodologische problemen met betrekking tot de Gabor Grangerprocedure betref-
fen volgorde en vraagstellingseffecten. De volgorde waarin prijzen genoemd wor-
den, kan blijkens onderzoek dat wij hebben uitgevoerd, een effect hebben op de ant-
woorden. Consumenten vormen tijdens de taak referentiepunten, waaraan volgende
genoemde prijzen gerelateerd worden. Net aantal successievelijke prijzen dat
genoemd wordt moet zo klein mogelijk zijn, en de volgorde van de prijzen moet
gerandomiseerd worden om deze effecten te voorkomen. Eventueel kan de volgorde
worden ger~gistreerd, om daar in de analysefase voor te corrigeren. Net als bij ande-
re aankoopintentieschalen, is de wijze van vraagstelling van groot belang. Affianke-
lijk van de woordkeuze kan een ‘niet kopen’ antwoord van een respondent al dan
niet inhouden dat hij/zij de aankoop van de gehele categorie wel overweegt. Als de
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vraag niet refereert aan een specifieke tijdsperiode kunnen consumenten al dan niet
aasmemen dat de categorie als geheel worrit gekocht. Als echter een tijdsperiode
wordt nangegeven, dan zal het antwoord van de consument ‘wel kopen’ een niet-
aankopen van de categorie als zodanig omvatten. De vraagstelling zou bijvoorbeeld
luiden: ‘Zoudt u bet merk A volgende weeklmaand/etc. kopen, als de prijs ...

bedraagt?’ Dit is niet het geval als specifiek wordt geconditioneerd op de aankoop
van de categorie, bijvoorbeeld door te vragen: ‘Ms u volgende week/maand een
merk van de produkt groep X zou willen kopen, zou u het merk A dan kopen, als de
prijs ... bedraagt?’

4. De Gabor Granger methode kan alleen met succes worden toegepast voor produk-
ten/merken die bekend zijn c.q. bekendgemaakt wordenvoor de respondenten.

De bovenstaande mogelijkheden en beperkingen gaan grosso modo ook op voor de
BPTO-analyse. Bij de BPTO-analyse kan bet aantal in beschouwing genomen merken
niet te groot zijn (maximaal zes of zeven). Bij de BPTO-analyse houdt men, in tegen-
stelling tot bij Gabor Granger, wel rekening met concurrerende merken en prijzen. De
geschatte preferentie-aandelen zullen dientengevolge dichter bij de werkelijke markt-
aandelen liggen dan de preferentie-aandelen die op basis van Gabor Granger verkregen
zijn.

4. RELATIES TUSSEN PRITS ENAFGEZE’JTE HOEVEELHEID’0

In de afgelopen jaren is erheel wat onderzoek verricht naar de relatie tussen objectieve
prijzen en bet aankoopbedrag van consumenten.11 De relatie tussen de objectieve prijs
en de afgezette hoeveelheid/aankoopkunnen we met behulp van figuur 3 weergeven. In
deze figuur komen diverse concepten voor die gebruikt worden om de complexe relatie
tussen objectieve prijs en aangekochte hoeveelheid te verkiaren. Wij zullen deze con-
cepten kort bespreken.

Uk onderzoek is bekend dat veel consumenten voor bepaalde produkten geen prijsbe-
wustzijn bezitten. Prijs mag dan wel, naast ervaring, een belangrijke factor zijn bij de
aankoop, veel consumenten blijken toch vrij onbewust en onnadenkend produkten te
kopen.12 Het ‘prijszoekgedrag’ wordt dan ook vaak overscbat.13 Bovendien blijken
prijzen van dezelfde produkten te verschillen en blijkt bet aanbod (assortiment)vaak zo
groot dat de przjskennis van consumenten tamelijk laag is.
Een andere verscbijnsel dat ertoeleidt dat er discrepantie kan bestaan tussen de objec-
tieve prijs en de gepercipieerde prijs beeft te maken met de codering van de hoogte van
de prijs door consumenten. De objectieve prijs (als men zich die bewust is en kent)
wordt gecodeerd en als bet ware in een bepaalde categoric geplaats door de prijs te ver-
gelijken met de referentieprzjs. De referentieprijs is de prijs die een consument ver-
wacbt te moeten betalen voor een bepaalde aankoop. De referentieprijs wordt daarom
ook wel de verwachte prijs genoemd. Daarbij speelt niet alleen bet produkt of merk
maar bijvoorbeeld ook de aankoopplaats een rol.14

Uit diverse onderzoeken15 blijkt dat consumenten anders op prijswijzigingen reageren
wanneer de werkelijke, objectieve prijs hoger is dan de referentieprijs, dan wanneer de
werkelijke prijs onderde referentieprijs ligt. Men spreekt dan wel van asymmetrie in de
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Objectieve prijs

prijsbewustwijn __

prijscodering
prijskennis

gepercipieerde gepercipieerde
objectieve prijs elementen van de

prijs die niet in
objectieve geld-
eenheden zijn uit te
drukken

gepercipieerde kwaliteit gepercipieerd offer

gepercipieerde waarde

koopintentie

aankoop

Figuur3. Relaties tussen prUsconcepten en aankoop.
Bron: gebaseerd op Zeithaml (1988, blz. 4) en Gijsbrechts (1993, blz. 118).

effecten die zich voordoen wanneer objectieve prijzen afwijkenvan verwachte prijzen.
Het offer dat men zich getroost om een bepaalde prijs voor een produkt te betalen
wordt mede bepanid door ‘non-monetary price elements’ zoals de tijd die nodig is om
bet produkt te vinden, te kopen en het gemak waarmee dit gebeurt.
Prijs is sterk verbonden met kwaliteit en wordt gezien als een indicator voor de kwali-
teit.16 Andersom wordt de prijsgevoeligheid bepaald door zaken als merknaam en
merkbekendheid. De gepercipieerde waarde die eenprodukt heeft (‘perceived value’) is
een combinatie van gepercipieerde kwaliteit en gepercipieerd offer. De relatie tussen
gepercipieerde prijs en kwaliteit blijkt trouwens sterker te zijn voor niet-duurzame dan
voor duurzame consumptiegoederen.’7

Naast de genoemde factoren die de complexiteit tussen prijs en afgezette hoeveelheid
veroorzaken zijn er nog twee factorendie van invloed zijn op deze relatie. De eerste fac-
tor is de psychologische prijs. Consumenten blijken erg gevoelig te zijn voor prijzen die
even beneden een geheel getal, zoals een gulden, een tientje, honderd of duizend gulden,
liggen. Zo zal een prijsverhoging van f 1,99 naar f 2,— een belangrijk verlies aan klan-
ten kunnen opleveren. Een verlies dat in veel gevallen veel groter zal zijn dan die welke
het gevoig is van een prijsverandering van f 1,88 naar f 1,89. We zien dan ook dat in
veel Gabor Granger studies hoge elasticiteiten worden gevonden bij deze psychologi-
sche prijzen. Datmen frequent van deze prijzengebruik maakt, wordt bevestigd in enke-
le studies die wij in dit verband door studenten hebben laten uitvoeren.18
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Een laatste factor die we explicict in bcschouwing moeten nemen, willen we een zo
goed mogelijke relatie tussen prijs en aangekocbte hoeveelbeid/koopintentie beschrij-
yen is de in de vorige paragraafbesproken heterogeniteitvan consumenten in hun reac-
tie op prijsveranderingen.

Samenvattend kunnen we stellen dat de relatie tussen prijs en aangekocbte hoeveel-
heid/koopintentie tamelijk gecompliceerd is door de volgende factoren:

• bet geringe prijsbewustzijn en de geringe prijskennis die zich kan voordoen;
• het gegeven dat er, mede door bet hiervoor aangegeven punt, een belangrijk verschil
bestaat tussen objectieve prijs en prijsperceptie;

• de effecten van bet hebben van referentieprijzen;
• de sterke relatie die er kan bestaan tussen prijs en kwaliteit;
• bet bestaan van psychologische prijzen;
• de beterogeniteitvan consumenten met betrekking tot de prijsgevoeligheid.

In de volgende paragraaf zullen we demonstreren hoe Gabor Granger zodanig gemodi-
ficeerd kan worden dat met deze factoren rekening kan worden gehouden.

5. BEN MODELVOOR DE ANALYSEVAN GABOR GRANGER

EXPERIMENTEN

5.1. Beschrijving van het model

Hier zullen we een model bespreken, dat recent is ontwikkeld voor de analyse van
Gabor Granger prijsexperimenten. Het doel is de prijsgevoeligheid van consumenten te
analyseren, rekeninghoudend met de hierboven genoemde factoren, die de relaties tus-
sen objectieve prijzen en keuzes compliceren. Het model geeft een meer gedetailleerde
representatie van prijs-response functies, dan totnogtoe m.ogelijk is geweest. Hieronder
zullen we bet model op conceptueel niveau beschrijven, zonder gedetailleerd in te gaan
op dewiskundige achtergrond. Hiervoor verwijzen we naarWedel en Leeflang (1994).

Laat in een Gabor Granger experiment een steekproef van consumenten een merk wor-
den aangeboden tegen N verschillende prijzen (in gerandomiseerde volgorde). Onder
deze N prijzen (meestal N=9-12) bevinden zich K (K<N) psychologische prijzen, bier
gedefinieerd als prijzen 6~n cent onder een gehele gulden, zoals f 0,99. Deze psycholo-
giscbe prijzen worden tevoren door de onderzoeker bepaald. Aan respondenten wordt
gevraagd of zij bet betreffende merk wel (1) of niet (0) zouden kopen tegen ieder van
de aangegeven prijzen.
We nemen aan, dat er S segmenten van consumenten bestaan, die verscbillen in de
prijsgevoeligheid. Deze segmenten zijn niet a-priori vastgesteld op basis van variabelen
zoals gebruiksfrequentie, merk- of reclamebekendheid etc., maar worden door bet
model bepaald.
Stel dat we zouden weten uit welk segment een consument komt. We kunnen nu een
model ontwikkelen voor de kans dat hij/zij aangeeft bet merk te zullen kopen. Hierbij
modelleren we bet nut van bet merk bij de gegeven prijzen. We veronderstellen dat bet
nut onderhevig is aan toevalsfluctuatie, dat wil zeggen dat niet gemeten, toevallige, fac-
toren een invloed kunnen uitoefenen op de kans dat een consument bij een bepaalde
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prijs zegt bet merk te zullen kopen. en dat bij of zij daardoor niet altijd bij eenzelfde
prijs een consistent antwoord geeft.

We kunnen nu bet nut schrijven als een vast, of verldaarbaar deel en een onverkiaar-
baar (stocbastisch) deel. Het verklaarbare deel is een functie van de prijzen die aan een
respondent worden aangeboden, en de prijsgevoeligheid van die respondent. Hierbij
houden we rekening met bet feit dat bij de psychologische prijsniveaus bet nut een
sprong’ kan vertonen. Met andere woorden, bet verschil in bet nut (of prijsgevoelig-
heid) tussen prijzen van bijvoorbeeld f 0,99 en f 1,00, is veel groter dan bet verscbil
tussen bijvoorbeeld f 1,04 en f 1,05. Figuur 2 illustreert bet bestaan van dergelijke ver-
hoogde prijsgevoeligbeid bij bijvoorbeeld f 0,99, in een Gabor Grangerexperiment.
Gm deze sprongen in prijsgevoeligheid te beschrijven, gebruiken we een zogenaamde
spline-functie7Een spline bestaat uit een nantal lijnsegmenten, die verbonden zijn op
bepaalde knopen. Wij stellen deze knopen gelijk aan de psychologische prijzen in bet
betreffende Gabor Granger experiment. Hierdoor ontstaat een flexibele prijsresponse-
functie, die kan dalen (klassieke prijs-response relatie) of stijgen (prijs als indicator
voor de kwaliteit) in verschillende prijsranges tussen twee psycbologische prijzen, en
sprongen kan vertonen bij deze psychologische prijzen.
Gok bouden we in bet model rekening met asymmetriscbe effecten rond bet verwachte
prijsniveau. Zoals boven is vermeld vormen consumenten voor de aankoop een ver-
wacbting van de prijs die ze voor eenprodukt of merk zullen betalen, terwijl ze gevoe-
liger zijn vo~fprijsstijgingen, dan voor prijsdalingen ten opzichte van de verwachte
prijs. Wij nemen aan dat deze verwachte prijs in bet Gabor Granger onderzoek kan
worden vastgesteld. Dit kan op verscbillende manieren, bijvoorbeeld als de laatstbe-
taalde prijs, de gemiddelde prijs van vergelijkbare produkten, of door direct navragen
(welke prijs vetwacbt u in de komende ... fperiode] te betalenvoor dit merk?). De ver-
wachte prijs vertegenwoordigt een extra knoop in bet spline-model. Boven en beneden
deze knoop kan de prijs-response, de reactie van respondenten op prijsveranderingen,
verschillen.

Het model staat7toe dat de vorm van de hierboven beschreven flexibele prijsfunctie ver-
schilt tussen de (niet direct waargenomea) segmenten. Het model is een zogenaamd
latente-kiasse regressie-model.19 De schattingsprocedure achterbaalt (iteratief) tegelij-
kertijd de segmenten en de prijs-response functies binnen de segmenten. Die segmen-
ten worden geidentificeerd, die optimaal verschillen in de vorm van de prijs-response
functie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode van de meest aannemelijke
schattingen. A-posteriori worden voor de consumenten de kansen berekend dat ze tot
een van de segmenten behoren.
In toepassingewvan bet model in de prakiijk is bet aantal segmenten onbekend. Het
model wordt daarom gescbat voor ~dn,twee, drie etc. segmenten, en er wordt een sta-
tistische grootbeid (ICOMP) gebruikt om te bepalen welk aantal segmenten de gege-
vens bet best representeert.

5.2 Enige resultaten

Hier beschrijven we de resultaten van de toepassing van het bovenbescbreven model op
gegevens van een Gabor Granger experiment, uitgevoerd onder 377 (vrouwelijke) con-
sumenten. Het betrof een produkt voor persoonlijke verzorging. Het betreffende merk
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werd aan de respondenten voorgelegd tegen prijzen vari&end van f 2,19 tot f 4,80.
Deze prijsrange bevat (volgens onze definitie) twee psychologiscbe prijzen: f 2,99 en
f 3,99. Beide prijzen werden in de studie opgenomen. (Merk op dat ook andere defini-
ties van psychologiscbe prijzen gebanteerd kunnen worden, zoals alle prijzen eindigend
op 9 en/of 5 cent. Om de effecten van deze prijsstelling vast te kunnen stellen dienen ze
opgenomen te worden in bet Gabor Granger experiment). Het door consumenten ver-
wachte prijsniveau werd geoperationaliseerd tot de laatstbetaalde prijs voor bet pro-
dnkt. Verder werden gegevens verzameld over een aantal demograflsche en sociaal-
economische variabelen: leeftijd, inkomen, gebruiksfrequentie van de produktklasse en
gebruiker/niet gebruiker van bet merk. Deze kenmerken werden gebruikt om de seg-
menten op basis van de a-posteriori kansen te beschrijven.
De gegevens werden geanalyseerd met bet bescbreven model, waarbij oplossingen met
~6ntot en met zes segmenten werden gescbat. De gescbatte spline-functies binnen ieder
van de vier segmenten bevatten twee knopen: ddn bij f 2,99 en ddn bij f 3,99. Hierdoor
kan een verscbillende prijs-response relatie worden gevonden in drie prijsranges:
f 2,19-2,99, f 3,00-3,99 en f 4,00-4,80. De vier-segment oplossing bleek de beste
representatie van de gegevens te geven. Figuur 4 toont de prijs-response functies in de
vier segmenten.

Segment 1 bevat 30,6 procent van de steekproef, en vertoont een negatieve prijs-
response relatie. In onderste prijsrange is de vraag inelastiscb. Boven f 2,99 neemt bet
nut significant afmet de prijs. Deze afname is nog sterker in de boogste prijsrange. Het
effect van de verwachte prijs (niet in figuur 4 te zien) is conform de bypotbese: consu-
menten zijn gevoeliger voor prijzen boven de verwacbte prijs, dan voor die onder de
verwacbte prijs (dit wordt verlies-aversie genoemd). Lidmaatscbap in dit segment is
geassocieerd met een lagerinkomen, en bet niet eerder gekocbt bebbenvan bet merk.
In segment 2 (31,4 procent van de steekproef) neemt bet nut ook af als functie van de
prijs. Deze afname is in de tweede en derde prijsrange sterker dan in de eerste. Er is een
significant psycbologiscb prijseffect bij f 2,99, maar niet bij f 3,99. Opnieuw is er een
sterkere prijsgevoeligheid voor prijzen boven bet verwachte prijsniveau. Consumenten
die bet merk eerdergekocht bebben, bebben eengrotere kans tot segment 2 te beboren.
Segment 3 bevat 20,5 procent van de steekproef. In tegenstelling tot de beide vorige
segmenten, stijgt bet nut, in de eerste prijsrange tot f 2,99, met de prijs. In de tweede
prijsrange zijn de aankoopintenties inelastiscb, en in de derde prijsrange nemen ze licbt
af. Prijs wordt klaarblijkelijk gebruikt als indicator voor de kwaliteit in dit segment,
maar dat effect manifesteert zich alleen bij lagere prijsniveaus. In dit segment blijken
consumenten gevoeliger voor prijzen boven de verwachte (laatstbetaalde) prijs, de
prijs-response functie stijgt daar sterker. Dit kan als volgt verklaard worden: boven de
laatstbetaalde prijs zijn prijzen sterkere indicatoren voor de kwaliteit van bet merk. Er
zijn geen psychologiscbe prijseffecten. Consumenten in dit segment hebben een wat
hoger inkomen, hetgeen consistent is met de bevindingen van Steenkamp (1989, p. 205)
dat consumenten met eenboger inkomen een bogerkwaliteitsbewustzijn bebben.
In segment 4 (17,5 procent van de steekproef) zien we een klokvormige prijsresponse
functie. In de laagste prijsrange neemt bet nut (koopintentie) significant toe met de
prijs. Deze toename is wat minder sterk in de middeiste prijsrange. Er is een significant
psycbologisch prijseffect bij f 3,99. Bij dit prijsniveau daalt bet nut sterk. In de hoogste
prijsrange zet deze daling zich voort. Ook in dit segment gebruiken consumenten prijs
als indicator voor de kwaliteit, maar bet belang van deze kwaliteit in verhouding tot bet
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Fignur 4. De pri7i response-functie in vier segmenten.

kostenaspect neemt afbij hogere prijzen. Ook in dit segment zien we dat consumenten
gevoeliger zijn voor prijzen boven de laatstbetaalde prijs, en klaarblijkelijk zijn die prij-
zen sterkere indicatoren voor de kwaliteit. Consumenten die bet merk nog niet eerder
gekocbt hebben, bebben een grotere kans tot dit segment te beboren. Deze bevinding
kan verklaard worden uit bet feit dat deze consumenten minder zeker zijn van de kwali-
teit, en daardoor meerop de prijs afgaan als indicator daarvoor (zie Steenkamp, 1989).

5.3 Validering van het model

Om na te gaan wat de predictieve waarde is van bet bovenstaande model werd het
model op twee manieren gevalideerd. Ten eerste werd 10% van de gegevens uit bet
Gabor Grangei7 experiment verwijderd, bet model gescbat op de resterende gegevens,
en die resterende 10% daaruit voorspeld. lYe correlatie tussen de voorspellingen en de
waarnemingen was 0,64. Ter vergelijking: de correlatie van een soortgelijk model, met
uitsluitend lineaire prijseffecten (maar wel met segmenten) was 0,60, ongeveer 5%
minder. Daamaast is met bet model geprobeerd een reeks van marktaandelen, verkre-
gen van A.C. Nielsen Nederland, te voorspellen. Het betrof twaalf tweemaandelijkse
marktaandelen en gemiddelde prijzen voor bet merk, in een periode rond de periode

s=1 s=2

175 300 400 525 175 300 400 525

s=3 s=4

175 300 400 525 175 300 400 525
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waarmn de gegevens voor de Gabor Granger studie zijn verzameld. De correlatie tussen
de waarnemingen en de voorspellingen bedroeg 0,52; die voor bet lineaire model dat
ook werd gebruikt in de bovenstaande vergelijking 0,50. lYe resultaten ondersteunen
bet voorgestelde model. Merk op dat bier op basis van een regionaal convenience
sample, en gegevens gebaseerd op eenenqu~te, marktaandelen worden voorspeld. Ech-
ter, de Gabor Granger procedure overschat de marktaandelen van bet merk systema-
tiscb. Een verklaring biervoor kan de afwezigbeid van concurrerende merken in de
ondervragingsmetbode zijn. De BPTO en conjuncte analyse tecbnieken bieden biervoor
mogelijk een oplossing.

5.4 Conclusie van deze studie

De bovenvermelde empiriscbe resultaten bebben enige interessante implicaties. Prijs-
discriminatie wordt door de resultaten ondersteund: voor segmenten 1 en 2 kan bet
merk, indien mogelijk, tegen lagere prijzen worden aangeboden. Voor segmenten 3 en
4 zijn prijzen in de midden-range meer gescbikt. Dergelijke prijsdiscriminatie is moge-
lijk wanneer segmenten geprofileerd zouden zijn met additionele variabelen, zoals
plaats, regio, kanaal/supermarkt waar de aankopen voor de categorie gednan worden,
tijd van aankoop, enzovoort. Deze varmabelen zijn echter in bet onderzoek niet meege-
nomen. Segmenten 1 en 2 zijn gevoelig voor prijspromoties. Benaderen van deze seg-
menten, bijvoorbeeld via coupon-acties is mogelijk wanneer postcode informatie of
media-gebruik bekend is. De verlies-aversie, die werd geYclentificeerd in deze twee seg-
menten, kan ecbter negatieve consequenties bebben voor te frequente promoties. Door
frequente promoties kurmen consumenten gewend raken aan een lager prijsniveau, ter-
wiji ze gevoeliger zijn voor prijsstijgingen dan voor prijsdalingen. Een terugkeer naar
bet oude prijsniveau na de promoties kan dan leiden tot een verlies in marktaandeel.
Managers die prijsbeslissingen nemen kunnen baat bebben bij de psycbologiscbe prijs-
effecten, die werden gevonden in segmenten 1 (f 3,99), 2 (f 2,99) en 4 (f 3,99). Dat
niet in ieder segment voor iederpsycbologiscb prijsniveau significante effecten werden
gevonden geeft aan, dat bet belang van psychologiscbe prijsstelling in de praktijk wel
eens overschat zou kunnen worden. In een kleine audit onder 31 supermarkten in de
regio waar de studie werd uitgevoerd, werd gevonden dat van de 482 items in de cate-
gorie die werden aangetroffen, er 51,7 procent geprijsd was op f 2,99 of f 3,99•20
Aihoewel de bovenstaande studie voor bet eerst daadwerkelijk aantoont dat consumen-
ten reageren op psycbologiscbe prijstellingen, geeft bet model daarvoor geen verkla-
ring. Friedman (1968) geeft mogelijke bypotbesen voor bet bestaan van psycbologiscbe
prijseffecten. Het zou kunnen zijn, dat consumenten een basiseenheid in gedacbten
bebben die ze gebruiken bij bet evalueren van prijzen. Dit zou bijvoorbeeld een gulden
of een dubbeltje kunnen zijn. lYe perceptie van een consument van een prijs van bij-
voorbeeldf 3,99 zou kunnen zijn, dat de werkelijke prijs f 4,00 is, met een korting van
~dn cent. Prijzen zoals f 4,00 zouden dan gezien worden als eerlijke prijzen, en prijzen
als f 4,03 als verboogde prijzen. Het is duidelijk dat deze bypotbesen verdere studie
vereisen.
Implicaties van de prijs-kwaliteitsrelatie die werd gevonden in segmenten 3 en 4 zijn
evident. In deze toepassing lijkt een relatief hoog perceptage van de respondenten prijs
te gebmiken als indicator voor de kwaliteit. Dit kan worden veroorzaakt doordat bet
imago van bet betreffende merk mogelijk te lijden beeft gebad van negatieve publici-
teit. Als gevolg hiervan kunnen consumenten onzekerbeid ervaren over de kwaliteit
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van bet merk, en prijsveranderingen sterker associnren met verbeteringen in kwaliteit.

6. CONCLUSIE

Samenvattend kunnen we stellen dat Gabor Granger experituenten meer dan 30 jaar na
bun introductie (Gabor en Granger, 196 1Y nog steeds een waardevol instrument zijn in
bet prijsonderzoek. Wij bebben laten zien dat ze, in combin.atie met bet door ons voor-
gestelde model, kunnen worden gebruikt voor onderzoek naar heterogeniteit in prijsge-
voeligbeid, prijs-kwaliteitsrelatiesen psychologischeprijseffecten. Ecbter, enige beper-
kingen van de Gabor Granger experimenten zijn genoemd. Zo worden de aan.koop-
kansen, en de daarop gebaseerde marktaandelen van merken, overscbat en worden de
effecten van concurrenten niet meegenomen. Mogelijkerwijze bieden procedures zoals
BPTO en conjuncte analyse biermogelijkheden. De exteme validiteit van de procedure
kan verder worden vergroot door in-store experimenten uit te voeren, waarbij prijzen
worden gemanipuleerd en aankopen van consumenten worden geregistreerd met scan-
ning apparatuur bij de kassa.2’ De analyse van dergelijke experimentele scanner-data
met bet bier beschreven model kan verdere aanwijzingen geven over bet bestaan van
klokvormige prijs-response curves, verlies-aversie en psycbologiscbe prijseffecten in
werkelijke marktcondities.

NOTEN

1. Dit artikel is voor een deel gebaseerdop Leeflang, Wedel (1993) en Wedel, Leeflang (1994). Bij de tot-
standkoming van dit artikel is gebruik gemaakt van twee studies die door doctoraal studenten economie
in het kader van de doctoraal trimestercursus ‘rnarketingprojekten’ zijn uitgevoerd. Het betreft bier stu-
dies van Te !vtarvelde, Schutten (1994) en Boels, Siam (1994).

2. Zie Research International (1994).
3. Zie voor ceri samenvattingWedel, Leeflang (1994).
4. Zie voor een~i’erzicht van deze methoden bijvoorbeeld Leeflang (1994; hoofdstuk 26).
5. Zie bijvoorbeeld De NSSlPrijsmeter,NSS (1993).
6. Zie Leeflang,Wedel (1993).
7. Krishnamurthi, Raj (1985).
8. Research International, Prijsonderzoek (1994, blz. 4).
9. Dat deze reacties veelvuldig voor kunnen komen is gedemonstreerd in Leeflang, Wittink (1992).
10. Deze paragraaf is voor een dccl gebaseerd op Leeflang (1994).
11. Zie bijvoorbeeld Gijsbrechts (1993); Wedel, Leeflang (1994).
12. Dickson, Sawyer(1990); Biswas, Blair (1991).
13. Urbany, Dickson, Key (1990).
14. Zie Thaler(1985); Stapel (1994). -

15. Winer (1986); Lattin, Bucklin (1989); Kaiwani, Yim, Rinne, Sugita (t990); Kaiwani, Yim (1992); Putler
(1992); Wedel Leeflang (1994). De invloed van de referentieprijs op de vraagwordt tevens bepaald door
de bekendheid van bet merk (bekend/onbekend merk), de winkel waar bet produkt verkochi wordt (dis-
counter/niet-discounher) en de hoogie van de referentieprijs (Biswas, Blair, 1991).

16. Zeithaml (1988); Rao, Monroe (1989); Steenkanap (1989).
17. Zie Lichtenstein, Burton (1989).
18. Zie Boels, Stain (1994), TeMarvelde, Schutren (1994).
19. Zie Wedel,DeSarbo (1994).
20. Zie Boels, Stain (1994).
21. Zie blivoorbeeld SCANThST, A.C. Nielsen (1993).
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6. Effeetmeting vanpromoties met scanning-
gegevens op winkel-, winkelketen- en markt-
niveau

E.W. FOEKENS, P.S.H. LEEFLANG EN D.R. WIThNK

SAMENVATTING

De effecten van promoties kunnen met scanninggegevens worden bepaald. Daarbij kan gebruik
worden gemaakt van gegevens op diverse aggregatieniveaus zoals: gegevens op winkelniveau,
winkelketenniveau en marktniveau. Het blijkt dat modellen die geschat zijn met behulp van
gegevens op het niveau van de individuele winkel het meest geschikt zijn om de effecten van
promoties te bepalen. Bovendien leveren dergelijke modellen de beste voorspellingen voor de
(geaggregeerde)verkopen op winkelketenniveau enmarktniveau.

1. INLEIDING

In een vorig artikel in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging van Marktonder-
zoekers hebben wij diverse mogelijkheden om scanninggegevens te gebruiken in het
marketing management gemarkeerd.’ Zo hebben we geYllustreerd hoe scanninggege-
vens gebruikt kunnen worden bij:
1. een analyse van de acties en reacties van concurrenten;
2. het bepalen van de variabelen die de vraag naar eenmerk beYnyloeden;
3. het bepalen van de marktstructuur.

Tevens hebben we gememoreerd dat scanninggegevens mogelijkheden bieden om de
effecten van promoties te bepalen. In dit verband werd liet door A.C. Nielsen ontwik-
kelde sc~*PRO model genoemd.

In dit artikel zullen we aandacht besteden aan het SCAN*PRO model. Centraal staat hierbij
de vraag op wellc niveau de effecten van promoties gemodelleerd moeten worden. Deze
vraag hangt samen met het niveau waarop gegevens verzameld worden. Maakt men
gebruik van gegevens op het niveau de individuele winkel, de winkelketen of gebruikt
men marktgegevens.2 De keuze van het niveau zal bepaald worden aan de hand van een
vergelijking tussen altematieve modellen die op de diverse aggregatieniveaus kunnen
worden gespecificeerd. Deze modellen hebben allen een scAN*PRo~achtige structuur.
Voor de vergelijking van de modellen gebruiken we criteijadie betrekking hebben op 1)
de kwaliteit van de beschrijving, de ‘goodness-of-fit’ van een model en 2) de kwaliteit
v..~.i de voorspellingen die met eenmodel kunnen worden gemaakt.
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Nu het scAN*PRO model meer dan 500 maai commercieel ge~xploiteerd is in een groot
aantal landen is het interessant om wat nader op dit model in te gaan. Voordat we dit
doen zullen we stil staan bij de vraag waarom het zo belangrijk is om de effecten van
promoties te modelleren. Nadat we op de groeiende belangstelling voor promoties (para-
graaf 2) en het SCAN*PRO model (paragraaf 3) zijn ingegnan bespreken we een toepas-
sing van een SCAN*PRO model analyse op scanninggegevens die betrekking hebben op
een markt voor een frequent aangekocht levensmiddel. De ‘markt’ is een Arnerikaanse
regio waarin we over de gegevens van drie merken, die in 40winkels verkocht worden,
beschilcken. De 40 winkels behoren tot driewinkelketens. We beschikken overwekelijk-
se gegevens die betrekking hebben op twee jaar. In paragraaf 4 zulLen we de fit van de
verschillende modellen bespreken, terwiji tevens de voorspelkracht ter sprake komt.3

2. BELANG VANPROMOTIES4

In de afgelopen jaren hebben promoties erg veel aandacht gekregen. Zo wordt in de
Verenigde Staten een steeds groter percentage van het verkoopbevorderingsbudget be-
steed aan promoties. In 1976 bedroeg dit percentage nog 58%; in 1987 65% en in 1990
was dat 69%.~ De uitgaven aan promoties stijgen met 12%4er jaar. Wel wordt ver-
wacht dat deze trend de komende tijd doorbroken zal worden en de groei niet door zal
zetten.6 De toegenomen populariteit van promoties in de afgelopen jaren is ook te illu-
streren aan de hand van de toename van het aantal uitgegeven coupons in de Verenigde
Staten. In 1979 distribueerden de fabrikanten 75 miljard coupons; in 1988 waren dit er
al ruim 200 miljard en in 1992 310 miljard.

Voor Nederland is niet exact bekend welk percentage van het verkoppbevorderings-
budget besteed wordt aan promoties. Geschat wordt dat dit percentage is gestegen van
30% naar 40%. Volgens een schatting van Nielsen werd in 1991 in het levensmiddelen-
kanaal in Nederland 3 miljard uitgegeven ann promoties. Sinds 1981 wordt wel bijge-
houden hoeveel landelijke promoties er in Nederland door fabrikanten worden ingezet;
zie Tabel 1. De bestedingen aan landelijke promoties in Nederland worden weergege-
yen in Tabel 2.

Voor deze stijgende aandacht voor promoties zijn verschillende redenen ann te geven.7
• Er komen steedsmeer produkten en merken op de markt. Voor de fabrikant wordt bet
steeds moeilijker om aandacht te krijgen van consumenten, tussenhandel en verkoop-
staf. Door~mfddel van promoties probeert de fabrikant toch op te vallen bij deze
belangengroepen.

• Er komen niet alleen steeds ineer merken, maar deze gaan bovendien steeds meerop
elkaar lijken; de fysieke verschillen worden steeds kleiner. Omdat bet met themati-
sche reclame steeds moeilijker is om het merk te onderscheiden van dat van de con-
currenten, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van promoties om de thematische
reclame te -ondersteunen.

• Omdat dri~kwart van de koopbeslissingen door de consument pas in de winkel wordt
gemaakt, is het belangrijk te proberen dit keuzegedrag in de winkel te beYnvloeden.
Promoties zijn hiervoor een geschikt instrument.

• Consumentenworden meer en meer promotie-gericht, dat wil zeggen dat zij steeds
vaker aankopen plannen op basis van mogelijke acties. 7
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Tabel 1. Aantal landelilke promoties.

Jaar Aantal
promoties

Indexa Jaar Aantal
promoties

Indexa

1981 1768 77 1988 2980 129
1982 2307 100 1989 2401 104
1983 2575 112 1990 1792 78
1984 2779 120 1991 1849 80
1985 2713 118 1992 1867 81
1986 2875 125 1993 1786 78
1987 2643 115a: Index 1982 = 100

Bran: Van Eunen (1991), Nieuwstribune, 17 Februari 1994, blz. 7

Tabel 2. Bestedingenaan landeijjke promoties in miljoenen guldens.

Jaar Bestedingen aan promoties

1987 3670
1989 4170
1991 4820

Bran: Van Eunen (1990), Incentive (1989) en MAs Promotieservice (1992)

• Omdat product managers steeds sneller resultaat willen zien, verschuift bun aandacbt
van tbematiscbe reclame naar promoties. Ook wordt bet gebruik van promoties
steeds meer geaccepteerd door bet top-management.

• Door de opkomst van ‘scanning’ en de daardoor beschikbaar komende gegevens zijn
in principe gedetailleerde analyses mogelijk van de effecten van promoties. Bij recla-
me is bet vaak moeilijker om de effecten te kwantificeren.

• Door toenemende concentratie wordt de handel steeds machtiger. Om opgenomen te
worden in bet schap moeten de fabrikanten voldoen aan de eis van de tussenhandel
dat bet produkt op korte termijn een hoge omloopsnelheid zal realiseren. Promoties
zijn geschikt om dit effect te bereiken.

• Een ander gevolg van de toenemende macbt van de tussenbandel is dat deze eist dat
fabrikanten participeren in bet promotiebeleid naar de consument. De voorkeur gaat
hierbij ut naar ‘tailor-made’ promoties. Dit zijn promoties die specinal voor de distri-
buant op maat gemaakt zijn, waarmee bij zich kan onderscheidenvan zijn concurren-
ten.

Het toenemende aantal ‘tailor-made’ promoties vermindert bet aantal landelilke pro-
moties. In Tabel 1 komt naar voren dat bet aantal mandelijke promoties sinds 1989 is
afgenomen. Ondanks bet feit dat bet aantal landelijke promoties is afgenomen zijn de~
uitgaven aan deze promoties toegenomen; zie Tabel 2. Dit betekent dat er gemiddeld
eenboger bedrag aan een promotionele actie wordt besteed.8
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Gezien de grote bedragen die aan prornoties worden uitgegeven is bet belangrijk de
effecten van promoties te kwantificeren. Er zijn diverse methoden om de effecten van
promoties te meten:
• cross-sectie analyses op databases met:

— verkoopge~evensper individuele winkel;
— aankoopgegevens perconsument;

• testen van promoties in een beheerste winkelsituatie;
• tijdreeksanalyses gebaseerd op scanninggegevens.

In dit artikel zullen we ons concentreren op het gebruik van tijdreeksanalyse gebaseerd
op scanninggegevens.9

3. HET SCAN*PRO MODEL

Het SCAN*PRO model is ~n van de modellen die gebruilct kan worden om de effecten
van promoties te bepalen.’O Het model is ontwikkeld doorWittink in samenwerking
met A.C. Nielsen.1’ Het model kent meer dan 500 comnerci~le toepassingen en is
recentelijk ook in Nederland gelntroduceerd.

In bet sc~*pRo model worden de wekelijkse verkopen van een gegeven merk in een
gegeven winkel verkinard door:
• de prijs vax~dat merk en de prijzen van de concurrerende merken in die winkel;
• bet al dan niet aanwezig zijn van een display voor elk van de merken in die winkel;
• het al dan niet aanwezig zijn van een folder c.q. een reclame-uiting voor elk van de
merken in -die winkel;

• het in combinatie gebruiken van display en foldervoor elk van de merken in die win-
kel.

De folder/reclame-uiting wordt veelal gemeten op bet niveau van de combinatie van
merk en winkel. Men spreekt in dit verband over ‘featuring’. Featuring is een reclame-
uiting waarbij voor een merk reclame wordt gemaakt in een reclame-uiting van de win-
kel/-winkelorganisatie. Bijvoorbeeld reclame voor Perrier bronwater ineen advertentie
vanAlbert Heijn.

Wanneer bet SCAN*PRO model geschat is kunnen de effecten van combinaties van pro-
moties worden bepaald. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een ‘rate card’. Een
voorbeeld biervan wordt getoond in Tabel 3. In een ‘rate card’ worden de verkopen
weergegeven door middel van een verkoopindex. De basis-verkoopindex van 100 geeft
de ‘normale’ winkel-verkopen weer wanrbij er geen promotionele acties plaatsvinden
en er een normale’ prijs (prijsindex=100) wordt gebanteerd.De effecten van promoties
worden uitgedrukt in termen van de verkoopindex. Zodoende kunnen de effecten van
diverse combinaties van promotionele acties op de verkopen eenvoudig worden afgele-
zen. Zo laat Tabel 3 zien dat een 25% prijskorting (prijsindex=75) in combinatie met
een display voor merk A leidt tot een stijging van de winkelverkopen, die 5,5 maal
(verkoopindex=550) de ‘normale’ winkelverkopen bedraagt.
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Tabel 3. Voorbeeld van een ‘rate card’ van het scAN*PRomodel.

produkt A promotiesituatie
produkt A prijsindex
100 95 90 85 80 75 70

verkoopindex produkt A
geen promotionele actie 100 118 142 171 209 258 324
alteenfolderuiting 198 234 281 338 414 511 641
alleen display 213 251 302 364 445 550 690
zowel display- als folderuiting 395 466 561 675 825 1019 1280

We zullen tbans de structuur van bet sc~*PRo model scbetsen. We gebruiken daarbij
de volgende symbolen:
J = bet aantal in beschouwing genomen merken;
T = bet aantal wekelijkse observaties dat beschikbaar is om het model te schatten;
N = bet nantal winkels die wekelijks gegevens overde merken verschaffen;
C = bet aantalketens waartoe de winkels behoren.

In de empiriscbe toepassing, die in paragraaf 4 wordt besproken, hebben de gegevens
betrekking op J=3 merken, en zijn afkomstig van N=40 winkels die tot C=3 ketens
beboren. Voor bet schatten van de modelparameters worden de gegevens van een beel
jaar gebruikt: T=52 weken.

Op bet niveau van de individuele winkel kunnen we de volgende relatie specificeren:

S — [APi~j,~ ~Pcjk
3 Dui~j,, T.lx jjz uiCkt)ick,t — ~ fi 5 EC.t exp (1)

waarbij:
SiCkt = de verkopen in eenheden van merk k in winkel ivan keten c, in week t;

= de prijs per eenheid voor merkj in winkel i, keten c, week t;
~kJ,t = de normale prijs voor merk j in winkel i, keten c, week t. Dit is de prijs voor

bet merk wanneer er geen prijspromotie plaatsvindt. Dus, als ergeen prijskor-
ting is voor merkj is de prijsindex ~ in (1) gelijk aan 1;

= een variabele die nangeeft of er wel (D
1~~1,~=1) of niet (D1~~1,~=O) een promotie

van bet type 1 is voor merk j in winkel i van ketenc, in week t. Daarbij is pro-
motie-type 1=1: alleen featuring, 1=2: alleen display, 1=3: zowel featuring als
display;

= een weekdummy-variabele voor keten c en week t. Deze neemt de waarde 1
ann wanneer de waarneming in bet linkerlid betrekking beeft op week t en
anders dewaarde 0;

= een dummy-variabele voor winkel i van keten c: Z~~~=1 indien de waameming
in bet linkerlid betrekking beeft op winkel i en anders Z,.=0;

= een storingsterm.
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De parameters Pcjk representeren de te scbatten prijselasticlteiten. Voorj=k represente-
ren de ~ de ‘eigen’ prijselasticiteiten die beboren bij merk k en keten c. Voor j!=k
bebben we te maken met de kruiselingse prijselasticiteiten. De parameters Y~cjk staan
bekend als multipliers. Het SCAN*PRO model laat toe dat elke promotie (1=1, 2, 3) in
combinatie met de keten waartoe winkel i beboort en de merkenj en k een unieke mul-
tiplier beeft. Ook bier hebben we ‘eigen’ multipliers voor merk k ~ en de kruise-
lingse multipliers (YICJk’ j!=k).De parameters 3~ (‘week-intercepten’) representeren de
invloed van de seizoensfiuctuaties. De Xick (‘winkel-intercept’) is een parameter die
beboort bij de voor winkel i specifieke constante Z~. De waarde van deze parameter
geeft in feite de ‘normale’ verkopen voor winkel i (gecorrigeerd voor seizoensfiuc-
tuaties) weer.

De multipliers ~Y~cjkkunnen eenvoudig worden geYnterpreteerd. Een multiplier van 3
voor i=2 (display) en j=k, geeft nan dat bet gebruik van een display de verkopen van
merk k verdrievoudigt vergeleken met de situatiedat ergeen display is. De kruiselingse
display-multiplier Y2cjk’ j!=k,geeft aan in welke mate de display van merk j van invloed
is op de verkopen van merk k. Een waarde van Y2cjk=0’8 g~eft ann dat de displays voor
merk j in winkels die tot keten c behoren de afzet van merk k in deze winkels met 20
procent reduceert.

We zullen nu eerst de altematieve modellen bespreken die gebaseerd zijn op gegevens
die afkomstig zijn van individuele winkels. Voor al deze modellen geldt dat voor bet
schatten van de parameters gebruik wordt gemaakt van gegevens die over winkels zijn
‘gepooled’. Dat wil zeggen dat de gegevens van individuele winkels worden gecombi-
neerd om de parameters te kunnen scbatten. Zoals bieronder zal blijken, kunnen de
‘gepoolde’ gegevens betrekking bebben op a) de winkels van ~6n specifieke keten of b)
de winkels van alle ketens. Alhoewel de gegevens nfkomstig zijn van individuele win-
kels scbattenwe de effecten van promoties dus nietper winkel.

We onderscbeiden de volgende vier model varianten, die op ‘gepoolde’ data van indivi-
duele winkels zijn gebaseerd:
• Model (1):
in deze variant wordt aangenomen dat de parameters onafbankelijk zijn van de keten
wnartoe de winkel i beboort. Met andere woorden: Pcjk=I3~k, 7~cjk—~Y~k en8~=8~~voor
alle merken], k.We bebben bier dus te maken met homogene parameters. Dit model
kan geschat worden met behulp van alle gegevens, dat wil zeggen de gegevens voor
winkels (A) en nile weken (7). Hier bebben we dus 7YN waamemingen om parame-
ters te scbatten. Dit is de specificatie van bet oorspronkelijke sc~*PRO model.

• Model (la):
deze variant is als model (1), maar dan zonder weekdummies: Pcjk=Pjk’ ~cjk=~k en
8ck,t=1 (d.w.z. er zijn geen week-effecten) voor ale merkenj, k;

• Model (2):
deze variant bezit heterogene (=keten-specifieke) parameters. Dit model wordt
gescbat met de wnamemingen van nile winkels die bij een specifieke keten beboren.
Wanneer we bijv. nannemen dat we per winkel over 52 wekelijkse wanmemingen
bescbikken en dat een gegeven keten uit 4 winkels bestant dan hebben we 4x52=208
(‘gepoolde’) wanmemingen voor bet scbntten van de parameters. Deze variant wordt
in feite weergegeven in vergelijking (1).
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• Model (2a):
deze variant is als model (2), maardan zonder weekdummies (en dus ~ 1).

De invloed van prijzen en promoties op de verkopen van een merk k kan ook bepaald
worden met bebulp van een winkelketenmodel. In dit model zijn de gegevens pervaria-
bele geaggregeerd over de winkels die tot een keten behoren. Het winkelketenmodel
bevat dus variabelen als 1) de totale verkopen van merk k in winkelketen c in week t, 2)
de gemiddelde (gewogen) prijzen van merken in winkelketen c, in week t en 3) geag-
gregeerde promotie-variabelen die per merk weergeven inwelke mate erbinnen ketenc
in week t gebruik is gemaakt van de verscbillende promotie-typen: alleen featuring,
alleen display, zowel featuring als display.

Ben consequentie van de data-aggregatie is dat er voo:r een winkelketenmodel een
(veel) kleiner aantalwaarnemingen bescbikbaar is (in vergelijking met bet aantal waar-
nemingen voor de modellen op winkelniveau) voor bet scbatten van de parameters.
Dientengevolge is bet niet mogelijk om een winkelketenmodel te schatten met week-
dummies. Teneinde de uitkomsten van de modellen op winkelniveau ‘eerlijk’ te kun-
nen vergelijken met een model op winkelketenniveau, zijn daarom bierboven de
model-varianten (la) en (2a), d.w.z. de modellen zonder weekdummies, geYntrodu-
ceerd.

We bescbouwen twee varianten van bet winkelketenmodel:

• Model (3):
met homogene responsparameters, dat wil zeggen responsparameters die niet keten-
specifiek zijn. (De parameters blijven merk-specifiek). Dit model kan gescbat wor-
den met behulp van ‘gepoolde’ gegevens over alle (=Q~ ketens. In totanl bebben we
bier dus JYCwanmemingen omparameters te schatten.

• Model (4):
met voor elke keten aparte (heterogene) parameters. Voor bet scbatten van parame-
ters zijn bier Twanmemingen bescbikbaar.

Ten slotte bescbouwen we een model op bet allerboogste aggregatieniveau:
• Model (5):
bet marktmodel. Vergelijkbaar met de winkelketenmodellen bevat bet marktmodel
geaggregeerde prijs- en promotie-variabelen (maar geen weekdummy-variabelen).
Voor bet scbatten van parameters zijn Twaamemingen beschikbaar.

In bet marktmodel zijn de gegevens over winkels/ketens geaggregeerd. Deze gegevens
zijn ook doorgaans de gegevens die Nielsen aan baar clinnten levert. De gegevens zijn
bij uitstek gescbikt om te meten en te weten hoe een merk ervoor stant: ‘tbey measure
the score’. Het mag duidelijk zijn dat bet marktmodel alleen bomogene parameters
bevat. Wel is bet zo dat bet marktmodel merk-specifieke parameters bevat en op basis
van de wanmemingen die voor elkmerk afzonderlijk bescbikbaar zijn gescbat wordt.

In deze studie zijn we ondermeer geYnteresseerd in de voorspelkracbt van de vijf
modellen/zeven varianten. Deze voorspellingen kunnen op winkelketenniveau en op
marktniveau worden bepaald. .Het mag duidelijk zijn dat met bet marktmodel (model
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Tabel 4. Overzichtmodellen waan’oor de voorspelkrachtwordt bepaalden vrijheidsgraden.

Vergelijking van i’oorspellingen
winkelmodellen winkelketenmodellen markt-

model

homogeneparameter heterogene parameter
modellen modellen

met
week-
dummies
(2)

zonder
week-
dummies
(2a)

homogene
parameter
modellen

voorspellingen -

op winkel-
ketenniveau V

voorspellingen
op marktniveau V

I, I’ V V

V V V V V V

Vrijheidsgraden
aantal TxN TxN TxN~ TxN~ TXC Th T
waarnemingen

aantal 4J+N 4J+N 4J+N~ 4J+N~ 4J+C 4J+1 4J+1
parameters + T— 1 + T— 1

T = aantal waarnemingen (weken); N = totaal aantal winkels; C= aantal ketens; N~ = aantal win-
kels dat behoort bij keten c; J = aantal merken; voor J merken bebben we 4J parameters die
behoren bij de promotievariabelen: prijs, alleen-featuring, alleen-display, feature en display.

(5)) slecbts voorspellingen op marktniveau mogelijk zijn. We kunnen bet bovenstaande
samenvatten aan de band van Tabel 4. In Tabel 4 hebben we tevens een overzicbt gege-
yen van de aantallen waamemingen die gebruikt worden om de modellen te schatten en
bet aantal te schatten parameters.

4. EMPIRLSCHE RESULTATEN

Voor een empiriscbe vergelijking van de altematieve modellen zijn scanninggegevens
gebruikt die betrekking bebben op een frequent aangekocbt levensmiddel. De gegevens
zijn afkomstig van 40 winkels die tot drie ketens beboren: 28 winkels beboren tot keten
1, acht winkels tot keten 2 en de vier resterende winkels beboren tot keten 3. De data
betreffen een periode van twee jaar. We gebruiken de wekelijkse gegevens uit bet eer-
ste jaar (de ‘analyse-steekproef’) om de modellen te scbatten en de wekelijkse gege-
vens uit bet tweede jaar (de ‘validatie-steekproef’) om de kwaliteit van de voorspellin-
gen vande modellen te bepalen.

met
week-
dummies
(I)

heterogene
parameter
modellen

zonder
week-
dummies
(Ia) (3) (4) (5)
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We willen de lezer niet vermoeien met parameterscbattingen, maar volstaan met een
overzicbt waarin wordt nangegeven a) welk percentage van de gescbatte prijselasticitei-
ten bet juiste teken bezit en b) welk percentage van de gescbatte multipliers in de juiste
‘range’ van waarden ligt. Wat dit laatste betreft: de eigen multipliers worden geacbt
groter dan 1 te zijn; de kruiselingse multipliers worden verondersteld in de ‘range’ tus-
sen 0 en 1 te liggen. De mate waarin gescbatte parameters tegemoetkomen aan de~ver-
wacbtingen omtrent bun waardenltekens wordt ook wel ‘face validity’ van de parame-
ters genoemd. Bij bet overzicbt van de ‘face validity’ van de parameters maken we een
onderscheid tussen de prijselasticiteiten en de multipliers die betrekking bebben op
‘alleen-featuring’, ‘alleen-display’ en ‘featuring-en-display’. Bovendien brengen we
een onderscbeid ann tussen eigen en kruiselingse effecten. In Tabel 5 is een overzicbt
gegeven van de relatieve frequenties van significante responsparameters in de juiste
‘range’ van waarden.
Aan de band van Tabel S kunnen we de conclusie trekkeri dat de winkelmodellen met
bomogene parameters de meeste parameterscbattingen opleveren die ~n significant zijn
~n in de gewenste ‘range’ van waarden liggen. Verder valt bet op dat de modellen met
beterogene parameters in absolute zin de meeste significante parameters met de juiste
waarden bezitten. Het winkelmodel met beterogene parameters, zonder weekdummies,
(model (2a)) bevat ook in relatieve zin een hoog percentage parameters in de juiste
‘range’ van waarden.

We zullen thans nagaan in boeverre de fit en voorspelkracbt van de verscbillende
modellen van elkaar verscbillen. Op winkelketenniveau vergelijken we de fit en voor-

Tabel 5. Relatievefrequenties van sign~ficante responsparameters in dejuiste ‘range’ van waar-
den.

parameters

winkelmodellen winketketen-
modellen

markt
model

bomogene par.

(1) (la)

heterogene par.

(2) (2a)

homog.
par.
(3)

beterog.
par.
(4) (5)

eigenmultipliers 9/9 9/9
(100) (100)

25/27 26/27
(93) (96)

6/9
(67)

18/27
(67)

5/9
(56)

kruislingse
multipliers

8/18 10/18
(44) (56)

16/54 16/54
(30) (30)

6/18
(33)

8/54
(15)

5/18
(28)

eigen prijs-
elasticiteiten

3/3 3/3
(100) (100)

6/9 9/9
(67) (100)

3/3
(100)

8/9
(89)

3/3
(100)

kruislingseprijs-
elasticiteiten

6/6 6/6
(100) (100)

10/18 10/18
(56) (56)

4/6
(67)

3/18
(17)

1/6
(17)

totaal 26/36 28/36
(72) (78)

57/108 61/108
(53) (56)

19/36
(53)

37/108
(34)

14/36
(39)

Getalten tussen haakjes zijn percentages
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spelkracbt van de modellen voor alle negen combinaties van drie merken en drie win-
kelketens. Op marktaiveau vergelijken we de resultaten voor de drie merken. We
gebruiken twee evaluatie-criteria, namelijk de gemiddelde absolute procentuele afwij-
king (‘mean absolute percentage error’ (MAPE)) en de me-diaan van de relatieve abso-
lute afwijking (‘median relative absolute error’ (MDRAE)).12

De gemiddelde absolute procentuele afwijking (MAPE) is gedefinieerd als:

_ _ ~

MAPE8 — Tt,4 A~ 00%, S1,...,S (2)
waarbij:

= dewerkelijke waarde die de verkopen voor een merk-keten/markt combinatie s
aannemen in week t (dus op winkelketenniveau isS=9, op marktniveau is S=3);

= deconform bet model voorspelde waarde van de verkopen van combinatie s in
week t;

T nantal waarnemingenwaarover voorspellingen aanwezig zijn.

De MAPES worden gemiddeld over alle combinaties s=1 S en zo krijgen we de
MAPE permodel op winkelketen- en op marktniveau.

De MDRAE wordt berekend met bebuip van de relatieve absolute afwijkingen RAE;

T T
RAE8 = 1 jA3~ — ~ / I~ jA,~— A,~1 (3)

De RAEmeet de absolute gemiddelde afwijking van realisatie en voorspelling en verge-
lijkt deze met absolute afwijking in een naYef model: A~ = ~ De RAE~-waarden
worden gerangordend en de middelste waarde (de mediaan) levertde MDRAE op.

Zoals biervoorreeds werd aangegeven heeftzowel de validatie-steekproef als de analy-
se-steekproef, die voor bet schatten van de modellen gebruikt is, betrekking op een
periode van eenheel jaar (en dus T=52 voor beide steekproeven).

In Tabel 6 worden de waarden van MDRAE en MAPE voor de verschillende modellen
op winkelketermiveau en marktniveau weergegeven voor de analyse- en validatie-
steekproef. De resultaten zijn zodanig gerangscbikt dat de modellen in opklimmende
volgorde van boogte van MdRAE van links_naar recbts zijn weergegeven.

Uit Tabel 6 kunnen we bet volgende opmaken:
1. Modellen die gescbat zijn met individuele winkelgegevens en winkelketengegevens
en beterogene parameters bezitten (modellen (2) en (4)) hebben de beste ‘goodness-
of-fit’ (in de analyse-steekproef) op zowel winkelketenniveau als marktniveau. Voor
model (2) is dit niet verwonderlijk omdat dit model de meeste parameters bevat. De
individuele winkel-modellen met bomogene parameters bebben weliswaar een boge
‘face validity’ maar de fit van deze modellen is vergeleken met de andere modellen
tamelijk slecbt te noemen.

2. Vergelijken we de voorspelde verkopen op basis van de verschillende modellen met
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Tabel 6. MdRAE en MAPE waarden in analyse- en validatie-neekproef voor de verschillende
modellen.

Analyse-steekproef
winkelketenniveau
model
MDRAE
MAPE
marktniveau
model
MDRAE
MAPE

Validatie-steekproef
winkelketenniveau
model
MDRAE
MAPE
marktniveau
model
MDRAE
MAPE

(2) (4) (3) (2a) (1) (la)
.12 .30 .30 .34 .97 .99
1.85 1.87 2.06 2.04 3.75 4.29

(2) (4) (2a) (3) (5) (1) (la)
.09 .25 .25 .29 .29 .44 .54
.65 1.47 1.57 1.67 1.65 2.58 2.97

(2a) (3) (1) (la) (4) (2)
.53 .69 .81 .82 .88 1.10
3.10 3.91 6.76 6.73 7.04 5.27

(2a) (3) (2) (la) (5) (1) (4)
.45 .50 .55 .86 .86 .94 .95
2.50 3.10 3.20 5.24 4.81 5.30 5.28

de werkelijke gegevens voor de waarnemingen uit de validatie-steekproef dan valt
op dat een model dat gescbat is met individuele winkelgegevens de beste voorspel-
lingen oplevert. Dit model (2a) bevatbeterogene parameters en geen weekdummies.
Een model geschat met bebulp van winkelketengegevens en homogene parameters
(model (3)) is een goede tweede. Andere modellen die goede voorspellingen opleve-
ren zijn geschatmet behulp individuele winkelgegevens (modellen (1), (la) en (2)).

3. Het is opvallend dat modellen die gescbat zijn met meergeaggregeerde gegevens in
bet algemeen een wat slecbtere fit hebben en slecbter voorspellen dan modellen die
op basis van meer gedesaggregeerde modellen gecalibreerd zijn. Dit is inbet bijzon-
der bet geval voor model (5). De fit en de voorspelkracbt van dit model zijn bedui-
dend minder dan van veel modellen die met gedesaggregeerde gegevens zijn
gescbat.

5. SAMENVATL’ING ENCONCLUSIE

In dit artikel hebben we beschreven hoe de kwaliteit van de schatting van de effecten
van promoties athangen van:
1. de gegevens die gebruikt worden om demodellen numeriekte specificeren;
2. demodelspecificatie.

Uitgangspunt is bet SCAN*PRO model, een model dat door A.C. Nielsen ge~xploiteerd
wordt enmime commercidie toepassing beeft gevonden. Dit model kan gescbat worden
met bebulp van gegevens die betrekking bebbenop 1) de individuele winkel, 2) de win-
kelketen of 3) de ‘totale markt’ die bestudeerd wordt. De specificatie van bet model
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bangt samen met de keuze van de gegevens die gebruikt worden om bet model te para-
meteriseren.

We bebben altematieve modellen geschat met gegevens die betrekking bebben op
diverse aggregatieniveaus. Tevens bebben we met behulp van deze modellen voorspel-
lingen geformuleerd. Uit onze exercities blijkt dat modellen die geschat worden met
behuip van gegevens die afkomstig zijn van individuele winkels:
• het boogste percentage gescbane parameters bezitten in de juiste ‘range’ van waar-
den;

• de beste ‘goodness-of-fit’ bezitten;
• de beste voorspellingen leveren.

Modellen die op meergeaggregeerde gegevens gebaseerd zijn bebben een minder goe-
de ‘face validity’, fit en voorspelkracht. Meer geaggregeerde gegevens bieden in bet
marktonderzoek meerbouvast om inzicbt te krijgen in bet verloop van marktaandelen,
prijzen, promofie-inspanningen, enzovoort. Deze gegevens zijn een uitstekend buip-
middel om te weten hoe de ‘marktscore’ eruit ziet. Willen we ecbter een verkiaring
voor ‘de score’ bepalen dan zullen we modellen moeten gebruiken die met bebulp van
gedesaggregeerde gegevens gescbat zijn. Samengevat:
• ‘measuring the score’: gebruik geaggregeerde gegevens;
• ‘explaining the score’: gebruik gedesaggregeerde gegevens.

NOTEN

1. Zie Foekens, Leeflang, Mensing, Wittink (1992).
2. Een ander niveau waarop scaminggegevens kunnen worden gemeten is het niveau van de individuele

huishoudmg. In onze studie hadden we echter geen beschikking over huishouddata.
3. Deze studie is voor een deel gebaseerd op Foekens, Leeflang, Wittink (1994).
4. De tekst is ontleend aan Leeflang (1994b).
5. Zie Donnelley Marketing 13th Annual Survey ofPromotional Practices, 1992 (blz. 7).
6. Dit wijkt af van wat wel gesteldwordt in Kotler (1994, blz. 666).
7. Zie Floor, Van Raaij (1989, blz. 450) en Kotler (1994, blz. 666); Boaninan, Mensing (1990).
8. Overde bestedlingen aan ‘tailor-made’-acties zljn (nog) geen gegevens beschikbaar.
9. Zie voor een behandeling van de andere methoden Leeftang (1994a, hoofdstuk 13 en 1994b, hoofdstuk

34).
10. Andere voorbeeldenvan modellen die in dit verband gebruikt kunnenwordenzijn ontwikkeld doorBlatt-

berg, Wisniewski (1989) en Abraham, Lodish (1993).
11. Zie Wittink, Addona, Hawkes en Porter (1988).
12. Zie Armstrong, Collopy (1992).
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7. Op weg naar ge~ntegreerde analyse van data

A.L.J.M. LUIJTEN ENW.H.L.HULSEBOS

‘Research is the seekingforfundamental principles. It is the search for laws governing
physical or social behavior. The successful results of research have enduring value in
explaining and predicting what happens. Research is not the mere measurement ofper-
formance’. J.W. Forrester

SAMENVATTING

In dit artikel wordt de noodzaak van effectiviteitsbepaling van de inzet van marktinstrumenten,
ter ondersteuning van het marketing management bij het nemen van beleidsbeslissingen, bepleit.
In dat kader werd de gekozen informatiestrategie van een aanbieder van continue marktonder-
zoekgegevens beschreven. Deze is gebaseerdop het geintegreerd kunnen analyseren vanrelevan-
te informatie weike afkomstig is uit mogelijk verschillende en onat7hankelijke bronnen. Data-
integratie kan op drie wezenlijk verschillendemanieren tot stand gebracht worden. De resultaten
van een uitgevoerde deelstudie, op basis van bet single source concept, naar de relatie tussen
houdingen en feitelijke gedragingen vanconsumenten in tweeproduktvelden worden vervolgens
gepresenteerd. Een opmerkelijke conclusie is dat indicatoren met betrelddng tot koopgedrag
zoals geclaimd gedrag en merkenvoorkeur een sterkere samenhang vertonen met het feitelijke
aankoopgedragdan een perceptuele indicatoralsevoked setpositie.

1. INLEIDING

Beleidsbeslissingen kenmerken zich door bet nastreven van d6n of meer doelstellingen
(Verdoom, 1971). Voor het verwezenlijken van deze dc’elstellingen kan de beslisser
beschikken over ddn of meer instrumenten, doch is daarbij gebonden aan bepaalde
omstandigheden. Waar het echter op aankomt is het bepalen van de juiste afstemming
der instrumenten. Binnen de verkoopppolitiek wordt de combinatie van instrumenten
aangeduid met de term marketing mix. Worden de instrumenten op een dusdanige
manier ingezet dat zowel aan de doelstellingen als aan de randvoorwaarden is voldaan
dan spreekt men over de optimale marketing-mix. Leeflang en Beukenkamp (1981)
hebben bet in dit verband over bet probleemgebied van de efficiencybepaling, dat zij
als volgt omschrijven: ‘de bepaling van de mate waarin elk van de marktinstrumenten
dient te worden gehanteerd teneinde een bepaalde doelstelling te behalen c.q. te opti-
maliseren, gegeven bet totaal van middelen waarover een organisatie de beschikking
beeft’. Om bet vraagstuk van de doelmatigheid te kunnen oplossen zal eerst inzicbt
moeten bestaan in de doeltreffendbeid, effectiviteit van de marktinstrumenten op de te
banteren doelstellingen.
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Bij het bepalen van de effeciviteit worden we gehinderd in die zin dat uitkomsten van
processen in het verleden gebaseerd zijn op waarscbijnlijk niet oplimaal gepleegde inzet
van instrumenten. Daarnaast kan in navolging van Leeflang en Beukenkamp (pag. 925
e.v.) worden opgemerkt dat men beperkt is in de mogelijkbeden om de effectiviteit van
detail beslissingen op een globale doelstellThg te bepalen. Het aantal variabelen dat een
invloed heeft is enorm groot, doch in verband met bet op verantwoorde wijze kunnen
schatten van modelparameters kanmen slecbts een beperkt aantal veranderlijken meene-
men. Het bepalen van de optimale marketing-mix is derbalve een theoretisch vraagstuk.
In de praktijk zal menmoeten volstaan met een op basis van verkregen inzicbten een zo
oplimaal mogelijke mix. Wellicbt illustratiefin dit kader is de stelling behorende bij bet
proefscbrift van Verhuip (1982): ‘Het zinvol gebruik van neo-klassieke commerci~le
optimaliseringsmodellen ten behoeve van normatieve planning stelt zeer hoge eisen aan
de standaardfouten van de in de praktijk noodzakelijkerwijs te schatten co~ffici~nten en
elasticiteiten der responsfuncties. In praktische toepassingenwordt men, als gevoig van
bet beperkte aantal beschikbare vrijheidsgraden, veelal gedwongen omruime toleranties
aan te houden: vaak moet men volstaan met uitspraken over bet al dan niet significant
van nul verscbillen van de parameters. Toleranties in deze orde van grootte moeten voor
bet in de aanbef genoerude doel prohibitief worden geacht’.
Beslissingen OVer marketingactiviteiten zouden genomen dienen te worden op basis
van informatie waaruit de bijdrage aan~ealisatie van geformuleerde doelstellingen
blijkt. Effectiviteitsbepaling is en blijft voor onderzoekers een belangrijk aandacbtsge-
bied. Marketing informatiesystemen, welke gedefmieerd kunnen worden als geYnte-
greerde mens-computersystemen met als taak bet aanbieden van informatie ter onder-
steuning van zowel de uitvoering van marketingactiviteiten als bet nemen van
marketingbesllssingen in een organisatie’ (Huizingb, 1994), kunnen daarbij een be-
langrijke rol spelen. In dat kader spreken Van Bruggen en Wieringa (1992) van marke-
tmg management suppo-rt systemen en bescbrijven daarbinnen onder meer de ontwik-
keling van marktonderzoek en marketing informatiesystemen via marketing modellen
en decision support systemen naar expert-systemen. In beide laatstgenoemde studies
wordt verwezen naar een recent uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt dat slecbts onge-
veer 3% van d~ nederlandse bedrijven met minimaal 10 werknemers over een Marke-
ting Decision Support Systeembescbikken (Van Campen et al, 1991).
In het kader van continu marktonderzoek worden steeds vaker geaggregeerde data t.b.v.
verdere bewerking bmnnen marketing inforinatiesystemen door marktonderzoekbu-
reau’s aangeleverd. Zo levert Nielsen data ten beboeve van bet INF*ACT systeem en
levert AGB data ten beboeve van bet op PC-Express gebaseerde systeem AGB Insight.
Informatiesystemen gebaseerd op bet analyseren van gedesaggregeerde gegevens zoals
bijvoorbeeld NPD-Powerview en flU’s DAS-Express zijn volop in ontwikkeling.
Het vraagstuk van de effectiviteitsbepaling en bet zinvol omgaan met minder partidie
marktinformatiesystemen resulteren vanuit bet perspectiefvan een aanbiedervan conti-
nue aankoopgedragsinformatie tot een informatiestrategie waarbij geYntegreerde analy-
se van relevante informatie mogelijk wordt.

2. DATA-INTEGRATIE

Met verwijzing naar bet citaat van Forrester bij de titel van deze bijdrage wordt met
data-integratie beoogd de wetmatigheden die gedrag verklaren op te sporen. Niet louter
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en alleen het meten van meer relevant geachte veranderlijken, maar het op zoek gaan
naar the successful results of research’ is de doelstelling achter het Dating 2000 con-
cept. Binnen dit concept wordt de mogelijkheid geschapen informatie lit meerdere
bronnen geYntegreerd te analyseren. Centrani staat daarbinnen het aankoopgedrag van
de consument zoals dat vastgelegd wordt door de leden van het AGB ConsumerScan-
panel. Door 4400 huishoudens in Nederland wordt langs elektronische weg het winkel-
bezoek/bestedingsgedrag en het aankoopgedrag m.b.t. voorverpakte fast moving consu-
mer goods en verse produkten continu geregistreerd. Op deze wijze komt informatie
m.b.t. merkkeuze , afzetkanaalkeuze, hoeveelheid- en prijsinformatie beschikbaar, wel-
ke standaard gerelateerd kan worden aan een set van socio-economische, demografi-
sche en psychografischevariabelen.
De databank van het ConsumerScan-panel beschrijft in belangrijke mate de veranderin-
gen die in het consumentenaankoopgedrag in tal van markten optreden. Ook verklarin-
gen voor gedragswijzigingen kunnen gedeeltelijk uit de beschikbare bestanden worden
afgeleid. Indien de databank niet toereikend is kan aanvullende informatie gekoppeld
worden. We onderscheiden hierbij drie verschillende vormen van data-integratie:
a) het koppelen van geaggregeerde informatie afkomstig uit verschillende onafhanke-

lijke databronnen;
b) het fuseren van databestanden;
c) het single source verzamelen van additionele informatie.

In het eerste geval kan, rekening houdend met de doelstellingen van het aan bod zijnde
vraagstuk, blijkbaar volstaan worden met het terugbrengen/aggregeren van data ut
onaffiankelijke bronnen, waarbij tevens de data op eenzelfde noemer gebracht moeten
worden. Als voorbeeld kan dienen het bij elkaar brengen van gegevens omtrent recla-
mebestedingen naar merken en naar mediagroepen (bron BBC) en gegevens omtrent
aankoopgedrag voor dezelfde merkenteneinde reclame- en prijselasticiteiten te kunnen
schatten. Afstemming van periode- en marktdefinities is daarbij belangrijk.
In bet geval van datafusie of het single source meten van additionele kenmerken is aan
de orde dat een uitgebreid micro bestand wordt gebouwd t.b.v. analyses die daarbij
aansluiten. Bijvoorbeeld het media- en aankoopgedrag van respondenten is aandacht
van studie. Het fuseren van databestandenbiedt ‘the potential to fully utilise two sepa-
rate databases, by employing the methodology most relevant to each piece of research
and statistically joining the respondents who most closely match each other usingas the
basis some or all of the variables common to both databases’ (O’Brien, 1991). Bronner
(1989), enerzijds wijzend naar grenzen die respondenten stellen aan medewerking en
werkbelasting van onderzoek, en anderzijds wijzend naar onderzoekers die vaakachter-
af verbanden tussen vragen willen leggen die vooraf niet bedacht zijn, stelt dat het
soms noodzakelijk is om in plaats van single source onderzoek de toevlucht te nemen
tot fusie van databestanden. Met name binnen het media-onderzoek en vooral in Duits-
land en Frankrijk is gebruik gemaakt van fusietechnieken. Ook Antoine en Santini
(1987) zien fusie als een altematief voor single source. In hun visie worden bij fusie
problemen voorkomen welke samenhangen met het overbelasten van respondenten in
het geval van single source meting, terwijl anderzijds behoeft bestaat aan multimedia
informatie en het leggen van verbanden tussen media-informatie en informatie over
koop- en consumptiegedrag.
Het fuseren van databestanden wordt ook wel aangeduid met de term synthetisch kop-
pelen. Fusie resulteert in een koppelingsbestand waarbij op basis van microgegevens
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uit dit bestand, verbandengedetailleerd geanalyseerd kunnen worden tussen variabelen
die oorspronkelijk niet gezamenlijk in een bestand aanwezig waren. Bij synthetisch
koppelen wordt extra informatie toegevoegd in de vorm - van veronderstellingen die
nodig zijn om gegevens in de afzonderlijke bestanden met elkaar in verband te bren-
gen. De Jong (1991) stelt dan ook dat cie_onzekerheid over de juistheid van de veron-
derstellingen tot gevolg heeft dat er moeilijk harde conclusies zijn te trekken. In het
door hem opgestelde rapport schetst hij formule-matig het interval waarbinnen de cor-
relatieco~ffici~nt van de te koppelen doelvariabelen Y en Z ligt als functie van de geob-
serveerde correlaties tttssen de gemeenschappelijke koppelingsvariabelen en de te kop-
pelen doelvariabelen. In onderstaande tabel wordt het interval geschetst van de
correlatie tussen de twee gefuseerde variabelen, waarbij vermeld moet worden dat het
interval alleen klein is indien R(XY) of R(XZ) bijna gelijk is aan 1.

Tabel 1. Intervalgrenzen voor R(YZ~ als fioi~ie van R(XY) en R(XZ,)
(zie De Jong,formulepag. 44).

R(XY) R(XZ) ondergrens bovengrens

0.8000 —- 7 0.8000 - ~.28~C 1.OOOQ.
0.8000 0.900U 0.4585 0.9815
0.8000 0.9500 0.5727 0.9473
0.8000 0.9800 Q.6646 0?9034
0.9000 0.9000 0.6200 1 .000([
0.9000 0.9500 - 0.7189 0.991L
0.9000 0.980(V 0.7953 0.9687

Het met elkaar inverband brengen van Y en Z via de gemeenschappelijke X-variabelen
is mogelijk door te veronderstellen dat Y en Z gegeven Xonathankelijk verdeeld zijn.
Deze veronderstelling brengt het interval in het koppelingsbestand terug tot ~n waar-
de. De extra veronderstelling heeft dus weinig invloed indien het interval toch al klein
ts.
Het single source meten is in het algemeen te prefereren hoven datafusie, zeker indien
tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren met betrekking tot de belasting en
mede daardoor aan de medewerking van respondenten. Technische ontwikkeling in
meetinstrumenten en procedures kunnen bijdragen tot het slechten van de tegen single
source opgeworpen barri~res.
De hierboven geschetste drie verschillende vormen van data-integralie spelen allen een
rol bmnnen het Dating 2000 concept. Met Dating 2000 wdrdt beoogd om door middel
van een geyntegreerde analyse van informatie afkomstig uit mogelijk verschillende en
onafhankelijke databronnen de inzetkeuze van de marketingstimuli doelmatiger te kun-
nen ondersteunen, en het resultaat van die inzet achteraf beter te kunnen verifi~ren. De
modules van Dating 2000 zijn stuk voor stuk sterk gestandaardiseerde continue data-
bronnen, die elk voor zich ‘sec’ een eigen informatiefunctie vervullen. De meerwaarde
wordt ontleend aan de geYntegreerde analyse van al deze ‘bouwstenen’, die zowel
AGB-data als exteme informatie kunnen bevatten. Hoewel alle bouwstenen op zich
beschouwd kunnen worden als standaard tools, de geYntegreerde analyse ervan heeft
toch een sterk ‘tailor made’ karakter. Zowel de selectie van de te gebruiken modules,
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als de analyse-benadering van de data wordt steeds weer afgestemd op de doelstellin-
gen van de vigerende marketingcase. Binnen de gekozen informatiestrategie zullen
nieuwe informatieprodukten worden ontwikkeld. Centraal is daarbij het aankoop- en
bestedingsgedrag van de consument aangezien de effectiviteit van welk marketingpro-
gramma dan ook, uitdrukkelijk bepaald wordt door zijn of haar merkkeuze. Van hieruit
kunnen relaties gedefmieerd worden met gegevens overbijvoorbeeld:
- produktkennis/evaluatie;
- evoked set posities van merken;
- mediabereik;
- reclamebestedingen;
- gebruiksgedraglconsumptiegedrag;
- algemene lifestyle segmentaties;
- domein specifieke segmentaties;
- point of sale informatie.

Op verschillende van de hierboven weergegeven deelterreinen, modules uit Dating
2000, zijn al studies verricht en op andere deelterreinen zijn experimenten in voorberei-
ding of reeds opgestart. Het belang van het uitvoeren van dergelijke geYntegreerde ana-
lyses werd ondermeer geYllustreerd tijdens het in maart 1994 gehouden congres ter
gelegenheid van het 40 jarige bestaan van AGB.

3. AGB BRANDPROHLE, EEN INSTRUMENT
VOOR HET BEPALEN VANMERKARTIKELPOSITIES

In het kader van deze bijdrage aan het jaarboek beperken we ons tot het presenteren
van de resultaten op het terrein van merkartikelpositioneiing en koopgedrag. Hiertoe
werd (single source) binnen een groep van 500 huishoudens uit het ConsumerScan
panel additioneel informatie verzameld binnen de produktvelden damesverbanden dro-
ge soep. Op deze manier is het niet alleen mogelijk om de positionering van merkarti-
kelen binnen eenbepaald produktveld te analyseren, maar kan tevens een rechtstreekse
koppeling gelegd worden met het aankoopgedrag, zoals dat geregistreerd wordt binnen
het ConsumerScan panel. Daarenboven kunnen ook relaties over produktvelden heen
onderwerp van studie zijn. Het instrument waannee de merkartikelpositionering wordt
vastgesteld, staat bekendonder de naam AGB BrandProfile.
Perceptie speelt een grote rol in de communicatie tussen aanbieders en afnemers van
merkartikelen, bijvoorbeeld bij het al dan niet opnemen van een merkartikel in de ‘evo-
ked set’ van de consument/afnemer. Het concept van de evoked set wordt door Schif-
fman en Kanuk (1987) als volgt omschreven:

‘The specific brands that a consumerwill consider in making apurchase choice in a
particular productcategory are known as the ‘evoked set’.

De evokedset kan derhalve gezien wordenals een deelverzameling van de verzameling
van merkartikelen in een produktveld. Uitgaande van alle merken in een produktklasse
kunnen per consument in principe vier deelverzamelingen onderscheiden worden.
Schiffman en Kanukbrengen het gehele perceptuele veld ails volgt inkaart.
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De indeling van voor consumenten bestaande koopaltematieven binnen een produkt-
veld, geschiedt op basis van het al dan niet waamemen, overwegen en acceplabel yin-
den van merkartikelen.
De hierboven gegeven definitie van de evoked set veronderstelt dat koopgedrag en der-
halve merkkeuze plaats vindt binnen de individuele verzameling van bekende accepta-
bele merkartikelen. In de BrandProfile wordt bet bovenstaande individuele merkartike-
lenschema - geoperationaliseerd. Derhalve wordt bij de dataverzameling onder meer
aandacht besteed aan merkbekendheid, merkbeeld en merkenvoorkeur voor de binnen
een produktveld bestaande merkartikelen. Met deze indicatoren kan de inzet van markt-
mstrumenten getoetst worden op effectiviteit. De toegevoegde waarde binnen het
Dating 2000 model, wordt verkregen door de geYntegreerde analyse van deze indicato-
ren met het aankoopgedrag.
Het CATI-veldwerk voor de hier gebruikte dataset vond plaats in November 1993. In
verband met het opnemen van merkartikelen voor dames~erband zijn alleen vrouwen
ondervraagd die jonger dan 55 jaar waren.
Alvorens de resultaten uit de BrandProfile meting te presenteren, zullen we eerst het
koopgedrag van de geselecteerde groep respondenten schetsen binnen de twee produkt-
velden.
Beide produktvelden kenmerken zich door een zeer hoge penetratie binnen de onder-
zochte leeftijdsgroep, doch onderscheiden zich duidelijk van elkaar door de frequentie

Tabel 2. Koopkarakteristieken naarproduktveldop jaarbasis.

Produktveld % kopendehuisvrouwen
in ljaar

gem. aantal aankoopmomenten
perkoperinljaar

Damesverband 78.4 10.5
Drogesoep 87.9 18.0

Figuur 1. Indeling van merkartikelen in hetperceptuele veld volgens Sch(ffinan en Kanuk (1987)
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van aankopen binnen het produktveld, zoals weergegeven in de laatste kolom.
Bmnnen de indeling van Schiffman en Kanuk speelt het begrip bekendheid een belang-
rijke rol. Het koopgedrag binnen marktenvan fast moving consumer goods en daarbin-
nen het merkkeuzegedrag, kan in belangrijke mate gekenschetst worden door gewoon-
tevorming en routinematig handelen (low involvement). In dat kader zullen spontane
merkbekendheid en daarbinnenTop of MindAwareness (TOMA) belangrijke kengetal-
len zijn. De spontane merkbekendheid wordt gedefmieerd als het percentage respon-
denten dat het betrokken merk spontaan noemt. De TOMA wordt gedefmieerd als het
percentage respondenten dat het betrokken merk spontaan als eerste merk noemt. Voor
de beschouwde markten en de daarbinnen onderscheiden rnerkartikelen kunnen de vol-
gendegegevens worden afgeleid (zie tabel 3).

Gegevens over merkvoorkeuren, merkbeeld op aspecten en spontane merkbekendheid
hebben ten grondslag gelegen aan het operationaliseren van de indeling van merken
naar de vier onderscheiden deelverzamelingen. In tabel 4 staat voor de drie bekendste
merkartikelen (marktleiders) weergegeven hoeveel respondenten het merkartikel in een
bepaalde deelverzameling plaatsen.

De merkartikelposities voor de in tabel 4 niet weergegeven merken is aanmerkelijk
zwakker. Op basis van het percentage respondenten dat een merkartikel in de evoked
set heeft opgenomen, is het eerstvolgende bij damesverband het produkt onder de huis-
merknaam van Albert Heijn (11%). Bij droge soep is het eerstvolgende merk California
(2 1%). De onbekendheid met de overige merken, welke afgeleid kan worden uit tabel

Tabel 3. Merkbekendheid binnen de twee produktvelden in %.

Totale bekendheid Spontane bekendheid Top ofMind
Awareness

Damesverband
Albert Heijn 49 13 1
Always 98 67 19
Elegance 26 1 0
Kotex 99 74 37
Lady Comfort 18 1 0
Libresse 99 76 33
Nefa 36 6 0
Rosita 25 3
Vania

Drogesoep

40 4 1

AJP 26 2 0
Califomia 93 46 6
Conlinex 40 2 0
Goldpack 10 0 0
Honig 100 63 34
Knorr 99 73 26
Maggi 94 46 9
Royco 100 60 22
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Tabel 4. De inerkartikelpositie vande drie bekendste tnerkartikelen perproduktveld in %.

Onbekend Overlooked Inept set Evoked set

Damesverband
Always 2 16 32 SO
Kotex 1 16 30 53
Libresse 1 12 25 6.2

Droge soep
Honig - 0 17 17 66
Knor 1 16 35~ 48
Royco 0 28 29 43

3, is in principe al indicatief voor de zwakkere positie van deze merken. Hierbinnen
bevinden zich voomamelijk merken die een beperkte distributie kennen. Respondenten
die een merkartikel spontaan dan wel geholpen kennen is ook gevraagd een sympathie-
score voor dat merkartikel te geven. Eerder stelden wij al (Luijten, 1993) dat deze
ogenschijnlijk makkelijke taak, ondanks de bekendheid met een merkartikel niet altijd
kan worden uitgevoerd. Naarmate een merkartikel een sterkere positie inneemt bij een
respondent is deze beter in staat een oordeel /waardering uit te spreken. Dit werd geYl-
lustreerd door het feit dat naarmate de merkpositie sterker wordt de item non-respons
significant itfneemt. Deze conclusie geldt ook voor de nu geteste produktvelden.
In de eerder gepubliceerde studie werd ook aangetoond dat de gemiddelde waardering
voor merkartikelen toenam met het sterker worden van de perceptuele positie van het
merkartikel. In het kader van dit artikel zullen we geen aandacht besteden aan de
samenstelling van de evoked sets van respondenten naar merkartikelen binnen de pro-
duktvelden. Wel besteden we aandacht aan het aantal merkartikelen dat een respondent
in beideproduktvelden in de evoked set heeft.
De omvang van de evoked set heeft in het verleden veel aandacht gekregen in de litera-
tuur (zie o.a. l.A. Belonax en R.A. Mittelstaedt, 1978; Maddox et al, 1978; L.P. Jarvis
en J.P. Wilcoxon, 1973; F.E. May en R.E. Homans, 1977; K. Gr0nhaug, 1973/74).
Gemeenschappelijk in deze studies is het feit dat de evoked set beperkt van omvang ts.
In tabel 5 staan voor beide produkvelden de verdelingen van respondenten naar
omvang van de evoked set weergegeven.

Tabel 5. Respondenten naar omvang evokedsetperproduktveldin %.

Aantalmerkartikelen
in de evoked set

Damesverband
(maximaal 9 merken)

Droge soep
- (maximaal 8 merken)

0 12 7
1 17 13
2 47 59
3 23 19
4+ - 3 2
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Tabel 6. Respondenten naar aantal merknamen gekocht in een jaar in %.

Aantal merknamen
gekocht in I jaw

Damesverband
(voor dezelfde 9 merken)

Droge soep
(voor dezeifde 8 merken)

0 27 (22*) 13 (12*)
1 31 26
2 25 26
3 12 25
4 4 8
5 1 2

* Het cijfer tussen haakjes geefthet percentagerespondenten aan dat in het betrokken jawgeen

enkele aankoop binnen het produktveld verricht heeft

De hier weergegeven verdelingen bevestigen de in de literatuur aangetroffen bewering
dat de evoked sets van mensen beperkt van omvang zijn. Het repertoire van daadwer-
kelijk gekochte merken binnen de gehanteerde produktvelden is ook beperkt van
oruvang. De resultaten van analyse naar het aankoopgedrag van de geselecteerde
respondenten overeenjaw voor de BrandProfile-meting staanweergegeven in tabel 6.

Uit deze tabel blijkt dat het aantal verschillende merkartikelen dat een respondent in
eenjaar koopt in het algemeen klein is en dat er dus een zekere mate van loyaliteit aan
een eenmaal gekocht merk bestaat. De mate van loyaliteit verschilt perproduktveld. Zo
gold binnen het halvarmne-veld dat 70% van de kopers birmen de onderscheide merken-
set in eenjaw tijd slechts ddn merk kocht. Voor damesverband en droge soepen vinden
we nu percentages van respectievelijk 42% en 32%. Hierbij moet wel bedacht worden
dat met name binnen het halvarmne-veld huismerken een belangrijke positie innemen.
De mindere loyaliteit van consumenten aan eenmaal gekochte merkartikelen binnen de
nu beschouwde produktvelden kan ook geYllustreerd worden met behulp van bet nantal
merknamen dat kopers binnen de merksets gemiddeld aanschaffen in een periode van 1
jaw.
Indien bet aantal gekochte merknamen in eenjaw vergele ken wordt met het nantal mer-
ken in de evoked set blijkt hiertussen een significant positief verband te bestaan. Pear-
son’s correlatieco~fficinnt bedroeg respectievelijk voor halvarmne 0.33, voor droge soep
0.19 en voor damesverband 0.32. Het aantal waamemingen is echter op dit moment te
gering om een verband te verifi&en tussen de mate van loyaliteit/merkbinding en de
hoogte van de zojuist gegeven correlaties.

Tabel 7. Hetgemiddeld aantal gekochtemerknamen in een periode van 1 jaar.

Produktveld Gemiddeld aantat merknamen perkoper
binnen de merkset

Halvarmne 1.33
Damesverband 1.89
Droge soep 2.24
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Naast het koopgedrag kunnen demografmsche variabelen ook van invloed zijn op de
grootte van de evoked set. Zowel voor leeftijd, sociale klasse en grootte huishouden is
gezocht naar een relatiemet de evoked set. Uit deze exercities bleek dat er geen eendui-
dige relaties bestaan tussen de grootte van de evoked set en de genoemde demografi-
sche variabelen.

4. DERELATIE TUSSEN GEDRAGINGEN ENHOUDINGEN

Omdat de meeste aankopen bmnnen velden van fast moving consumer goods vaak als
routinematig en triviaal gezien worden, spreken we van koopgedrag onder low involve-
ment. Involvement heeft te maken met de mate waarmn men bezig is met de koopbeslis-
sing. Alvorens in te gaan op de relatie van de genoemde indicatoren uit de BrandProfile
en het aankoopgedrag, wordt eerst het koopgedragsproces bescbreven. De stappen in
het koopproces onder dergelijke condities zijn weergegeven in figuur 2.

Attitudevorming en verandering worden dims voorgesteld als uitkomsten van ervaringen
van consumenten met betrokken merkartikelen. Dit betekent dan verder dat wil een
merkartikel zijn opgenomen in de evoked set, aankoopgedrag met betrekking tot dat
merkartikel er aan vooraf gegnan zal zijn. Anderzijds stelt de theorie dat koopgedrag
plaats vindt bmnnen de evoked set en dat een aankoop van een merkartikel impliceert
dat dat merkartikel al in de evoked set is opgenomen. Aangezien het hier gaat om een
single-source experiment ~p het ConsumerScanpanel is het mogelijk om deze hypothe-
sen nader te verifinren. We beschouwen hier echter alleen het koopgedrag in een jaar
voorafgaande aan de BrandProfilemeting.
In tabel 8 staan enkele correlaties weergegeven van BrandProfile indicatoren en het
daadwerkelijke aankoopgedrag van een jaar voorafgaande aan deze meting. We
beschouwen hier de volgende indicatoren: Top of Mind Awareness, Spontane bekend-
heid, meestal in huis (hierbij wordt aan respondenten gevraagd welk merk zij meestal
in huis hebben; dit om eewindicatie van het koopgedrag te hebben), eerste voorkeur en
evoked set.

Figuur 2. Het koopgedragsproces bij low involvement.
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Tabel 8. De correlatiestussen kopen in voorperiode en kengetaHen uit de BrandProfile.

Top of
Mind Awa-

Spontane
bekendheid

Meestal
in huis

Eerste
voorkeur

Evoked
set

reness

Damesverband
Always 0.16 0.21 0.62 0.47 0.37
Kotex 0.13 0.16 0.45 0.41 0.34
Libresse 0.19 0.21 0.51 0.45 0.33

Drogesoep
Honig
Knorr

0.19
0.02*

0.26
0.10

0.34
0.16

0.36
0.17

0.36
0.24

Royco 0.17 0.17 0.14 0.13 0.12
* Niet significant bij a 0.05.

Uit deze tabel komt naar voren dat bijna alle cone1atiecoffici~nten significant van nul
verschillen. De niveaus zijn echter per indicator verschillend. Zo hebben de twee indi-
catoren die bmnnen de BrandProfile-meting naar koopgedrag vragen (meestal in huis en
eerste voorkeur) de hoogste correlatie met het feitelijke koopgedrag. Daarnaast kan
worden opgemerkt dat de correlatie tussen het feitelijke merkaankoopgedrag en het
begrip evoked set relatief laag is. Eerderwerd op basis van de correlatie tussen feitelij-
ke aankoopgedragsgegevens in twee perioden een soortgelijke conclusie getrokken
voor het produktveld halvarine (Luijten,1993). Verder is het opmerkelijk dat de niveaus
van de correlatieco~ffici~nten in de droge soepmarkt voor de laatste drie kengetallen
lager zijn. De al eerder genoemde verschillen in loyaliteit of rnerkbinding zou hiervoor
mogelijk eenverkiaring kunnen zijn.

5. MOTIEVENVOORKEUZE

Franzen en Holzhauer (1990) stellen dat ermaar drie redenen ofmotieven zijn waarom
een persoon in de rol van consument een merkartikel kan verkiezen boven een ander,
namelijk:
— sympathie;
— ddn of meeral dan niet tastbare differenti~rende kenmerken die het merkartikel beter

maken dan altematieve merkartikelen;
— eencombinatie van beide voorgaande motieven.
Bij de voor de respondent bekende merkartikelen is gevraagd wat de overall merkwaar-
dering (sympathie) is. Daarnaast is nagegaan welke bekende merkartikelen voor de
respondenten spontaan geassocieerd worden met specifieke kenmerken (produktattribu-
ten). Op basis van de scores voor deze kenmerken is een attitude score afgeleid. Attitu-
de is dan een soort cognitieve houding die, in een aantal dimensies, de mate van waar-
dering weergeeft. Dat verschillen in sympathie en attitude binnen de evoked set een
verkiaring vormen voor merkartikelkeuze kan worden bevestigd vanuit een vergelij-
king tussen de sympathie- en attitude-scores tussen de kopers en niet-kopers van de
afzonderlijke merkartikelen. De resultaten stean in tabel 9 weergegeven.
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Tabel 9. Getniddelde syinpathie en attitude scores voor kopers en niet-kopers van merkartikelen
binnen de groep respondenten die hetmerkin de evokedsethebben.

Sympathie Attitude
kopers niet-kopers kopers met-kopers

Datnesverband
Always
Kotex
Libresse

8.19
7.92
8.33

7.09
7.26
7.41

9.15
8.29
8.99

7.47
6.71
7.27

Drogesoep
Honig
Knorr
Royco

8.25
7.81
7.89

8.03*
7.48
7.38

9.76
8.13
7.90

8.60
7.27
7.26

* Verschil in gemiddelden niet significant bij a= 0.05.

Uit deze label blijkt dat binnen de evoked set het verschil in kopen en niet-kopen
veroorzaakl wordt door het verschil in houding ten aanzien van bet merk. Een merkkan
weliswaar als acceptabel gezien worden, wat nog niet betekent dat het ook daadwerke-
lijk gekocht gaat worden. Ook hier blijkt overigens weer dat de verschillen in bet droge
soep veld kleiner zijn dan bij damesverband. De eerder gememoreerde mindere loyali-
teit ofmerkbinding in dit produktveld is wellicht hiervoor verkiarend.

6. SLOT

Binnen de informatiestrategie zoals weergegeven in het Dating 2000 concept is een
centrale plaats toegekend aanhet consumenten beslissingsgedrag. Naast een op zichzelf
staande analyse van de verschillende databronnen wordt de mogelijkheid geschapen
om informatie afkomstig van deze databronnen geYntegreerd te analyseren. Zoals eerder
in dit artikel betoogd is, zijn er drie vormen van data-integratie te onderscheiden. In het
kader van dit artikel is aandacht besteed aan single source verzamelde data waardoor
informatie o~,rer produktkennis en merkevaluatie op respondentniveau gekoppeld kun-
nen worden aan feitelijk aankoopgedrag bmnnen twee afgebakende produktvelden. In de
loop van 1994 worden nog andere experimenten uitgevoerd met name op het gebied
van media-gedrag. De bruikbaarheid van andere vormen van data-integratie, namelijk
datafusie zal daarbij ook nadrukkelijk onderzocht worden. Ook zullen single source
experimenten met betrekking tot mediagedrag worden uitgevoerd. Uniek in dit kader is
een experiment waarbij binnen scannende huishoudens televisiekljkgedrag geregis-
treerd wordt. De middels een passief systeem (respondenten melden zich niet aan of af
en geven ook geen waardering) geregistreerde kijkgedragsgegevens worden via het
lichtnet gevoegd bij de electronisch geregistreerde koopgedragsgegevens en worden op
initiatief van het computersysteem van bet onderzoeksbureau gedurende de nacht inge-
lezen uit bet bij de panelleden geYnstalleerde systeem. De later uit te voeren studies
naar het kijk- en koopgedrag liggen in bet verlengde van eerder uitgevoerde studies
naar lv spotkijkgedrag. Kenmerkend verschil is echter dat nim uitgegaan wordt van een
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single source concept. In de vakliteratuur zullen we in dc nabije toekomst ook aandacht
schenken nan de dan gevonden resultaten.
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8. Techniek en commercie.
afstemming of tegenstelling?

P. MATTHYSSENS, D. HUISMAN EN K.F.M. LIESHOIJT

SAMENVATTING

De integratie van marketing en andere disciplines krijgt de laatste jarensteeds meer aandacht. In
de industrinle marketing is het vooral de integratie van techniek en marketing die ruimebelang-
stelling verdient. In deze bijdrage rapporteren de auteurs een exploratief onderzoek dat in
opdracht van de Stichting Techniek en Marketing (STEM) werd uitgevoerd. Het onderzoek ver-
klaart het verschil tussen succes en falen in industri~le organisaties. Tevens worden tegenstellin-
gen tussen techniek en marketing bestudeerd. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor een
optimale afstemrning vande beide disciplines.

1. INLEIDING

In industri~le markten leveren ondememingen oplossingen voor problemen die zich in
het voortbrengingsproces van hun kianten voordoen. Om die oplossingen te kunnen
aanbieden is een optimale interactie tussen techniek en commercie eennoodzaak.
Ten eerste, kianten eisen voor strategisehe toeleveringen co-design en co-makership
projecten. Dit impliceert dat de technici van de leverancier frequent contacthebben met
de kopende ondememing. Meestal zullen deze technici deel uitmaken van eenproblem-
solving unit die gecotirdineerd wordt door iemand van commercie, bijvoorbeeld een
accountmanager. Ten tweede, de dynamiek van de concurrentie maakt een snelle reac-
tie op zetten van de concurrentie noodzakelijk, zekerop het viak van produktontwikke-
ling. Dit impliceert dat techniek afhankelijk is van commercie voor infonnatie.
Ten derde, bij zeer snelle produktontwikkeling is er wederzijdse afhankelijkheid tussen
beide disciplines. Commercie dient snel in te haken op technische ontwikkelingen om
de marktintroductie voor te bereiden. De techniek vraagt marktvoorspellingen. Super-
snelle produktontwikkeling impliceert eencontinu overleg.
Tenslotte is er de overheersing van de kwaliteit en van de kostenbeheersing. Op deze
twee terreinen spreekt het belang van een optimale afstemrning tussen techniek en mar-
keting voor zich.
In de realiteit verloopt de samenwerking echter niet oplimaal. Saghaffi e.a. (1990)
toonden bij eenonderzoek in de telecommunicatie-sector aan dat de relatie tussen R&D
en marketing verre van ideaal verloopt. Vijfenveertig procent van de ondervraagde
marketing managers vond de relatie slechter dan de relatie met alle andere disciplines.
Meer dan ddnderde van de R&D-staf was dezelfde mening toegedaan.
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In Nederland hield van der Hart (1993) een pleidooi voor een optimaal samenspel. Vol-
gens de auteur is dit van grote betekenis voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Een en ander inspireerde de Stichting Techniek en Marketing tot een exploratief onder-
zoek, uitbesteed aan de auteurs van deze bijdrage. In dit artikel worden de conclusies
van deze studie gerapporteerd. Eerst wordt kort aandacht besteed aan de opzet van het
onderzoek. Dan volgt eensectie overde concurrentievoordelen. Daarna wordt ingegaan
op de tegenstellingen tussen beide disciplines en worden idee~n over de afstemming
geformuleerd. De bijdrage wordt afgerond met een aantal aanbevelingen om te komen
tot een optimale afstemming.

2. ONDERZOEKSOPZET

Er is gekozen voor een vergelijkend onderzoek onder Japanse, Duitse, Amerikaanse en
Nederlandse industrinle ondememingen. Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in:
— de wijze waarop en de mate waarin-deze bedrijven er in slagen klantgericht te
ondernemnen.

— de oorzaken voor het verschil tussen succesvol enfalend klantgericht ondernemen.
— de relatie tussen techniek en marketing.

Het onderzoek is beschrijvend en is uitgevoerd in zestien bedrijven. Binnen deze
bedrijven zijn op verschillende niveaus met functionarissen uit verschillende discipli-
nes gesprekken gevoerd. Per bedrijf is een succesvol en eenniet succesvol produktont-
wikkelingsproject vergeleken. Hierbij is met name aandacht geschonken aan de span-
ning en de afstemming tussen de techniek en de markt.
Naast gesprekken met de direct betrokkenen bij de succesvolle en falende projecten
zijn ook gesprekken met de ondememingsleiding (de algemeen manager van de onder-
neming of de business unit) gevoerd. In deze gesprekken stonden behalve het oordeel
overhet succesvolle en het falende project de volgende vragen centraal:
— Wat zijn de kritische succesfactoren voor de onderneming?
— Waarin en hoe denktde ondernerning zich te onderscheiden?
— Hoe tracht de ondernemingsleiding de organisatie en de mensen (technici) binnen
de organisatie klantgericht te mnaken?

Tabel 1. Steekproefopbouw.

Nederland Duitsland USA Japan TOTAAL

Standaard 3 2 1 3
Custum-made 3 1 2 1

7
7

TOTAAL 6 3 3 4 16

Totaal interviews in 16 bedrilven:

Algemeen Management 14
Commerojeel 12
Technisch 14

40

118



In totnal zijn 40 interviews uitgevoerd (zie tabel 1). De verkregen resultaten zijn op
kwalitatievewijze verwerkt. Bij de analyse is onderscheid gemaakt in bedrijven die een
min of meer standaard produkt maken, wat mogelijk iets aangepast wordt aande speci-
fieke wensen van de klant, en bedrijven die volledig custom-made produceren. Tot
deze laatste categorie behoren ook de industrieel dienstverlenende bedrijven zoals inge-
nieursbureaus.

3. CONCURRENTIEVOORDEEL

Hoe trachten de ondememingen zich te differenti&en van hun concurrenten om een
blijvend concurrentievoordeel te verkrijgen? In de gesprekken met het algemeen
management werd op deze problematiek ingegaan. Managers wijzen ondermeer op de
volgende factoren:

* Het belang van een duidelijke strategie en visie en de bereidheid om de essentie van
deze visie met de strategische partners in de markt te delen. Of, met de woorden van
enkele van de managers in het onderzoek: de leverancier dient de kiant te overtuigen
van zijn ‘committment’ voor de markt. ‘Als ik niet gecommitteerd ben, kom ik niet
aan de bak. Tenminste in een grootdeel van de markt’.

* Klantgericht ondernemen. Ondememers trachten sneller in te spelen op wijzigingen
in de markt en de marktbehoeften te ontleden en te vertalen naar technische specifi-
caties. Marktgedrevenheid moet een pennanente ‘gezamenlijke’ cultuur zijn, wil er
enig effectut voortkomen. Zowel de klant betrekken in projecten als meedenken met
de kiant verhogen de kwaliteit van de voorgestelde oplossingen en leiden beide tot
marktrijpe innovaties.

* Technologische kracht/innovatie. Ondememers wijzen op het grote belang om de
juiste mix van technologie~n uit te bouwen. Blijvend succes kan niet gerealiseerd
worden in industrinle markten als men de impact van technologie onderschat. Edn
van de gesprekspartners fonnuleerde dit als volgt: ‘We zijn verschrikkehjk onderuit
gegaan omdat we de technologie niet in huis hadden en die daarom extern aange-
trokken hebben. Hier mankeerde van alles aan en we hebben een slechte start gehad.
Eigenlijk is het nooit meergoedgekomen. Technologie is een strategische zaak’.
Meteen is nog eens aangetoond hoe essentieel een perfi~cte afstemming tussen tech-
niek en marketing is. Technologische kracht an sich is iaiet voldoende. Ze moet toe-
gespitst zijn op specifieke applicaties.

* Service- en leverprestatie. Middels service- en leverprestatie tracliten ondemenciingen
een voordeel op te bouwen en tot klantenbinding te komen. Prijs en kwaliteit werden
hierbij eerder als ‘qualifiers’ op de achtergrond geschoven.

4. TEGENSTELLINGEN TECHNIEK ENCOMMERCIE

In de interviews is veel aandacht besteed aan de storingen die men in de praktijk vast-
stelt. De problemen doen zich in realiteit op drie fronten voor (zie figuur 1), namelijk:
intem, tussen commercie en techniek en extem, zowel tussen commercie en de markt
als tussen de techniek en demarkt.
We zullen de vastgestelde storingen kort doorlopen.
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4.1 Storingen techniek — comnmercie

Volgens de respondenten zijn storingen tussen techniek en commercie het meest te wij-
ten aan de volgende oorzaken:

* Onbegrip
De commerci~1e mensen zijn ‘gladde verkopers’, die met vage verhalen over behoef-
ten van de kiant komen aanzetten bij de ‘contactgestoorde techneut’ in het laboratori-
um. Dit is misschien wat overtrokken, maar het is een feit dat men elkaar vaak niet
begrijpt. De inhoud van de werkzaamheden liggen ver uit elkaar en men spreekt een
andere ‘taal’.

Een productmanager:
‘Reactie van techniek is vaak: je mnoem leveren wam de kiant vraagt, maar het moet
niet hinderhjk worden.’

Een technischprojeetleider:
‘Hi] (verwijzend naar icmnand van commnercie) is sterk in zijn argumnenteren. 1k moet
echt opschrijven war ik wil bereiken anders ga ik met een verkeerd verhaal naar
huis’.

Figuur 1. Storingen techniek — comnmercie— kiant.
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* Verschillende lokaties
De fysieke plaats van werknemers heeft een enorme invioed op de intensiteit van de
communicatie. Techniek zat vaak in een ander gebouw of zelfs in een andere stad
dan de commercinle afdeling. Dit belemmerde de noodzakelijke continue communi-
catie, waardoor onbegripbleefbestaan en te weinig terugkoppeling plaatsvond.

Een manager market research:
‘Het marketinggebeuren in Japan zit in Tokyo, terwiji het technische gebeuren 3 uur
met de boemeltrein in het binnenland ligt. Qua cultuur schi]nt er tussen de stad en
het plattelandeen nogalgrootverschil te zi]n.’

* Gebrekkige communicatie van behoeften en wensen van de kiant
Er waren veel gebreken waar te nemen in de communicatie van de behoeften en wen-
sen van de kiant richting techniek. Dit had verschillende oorzaken. Vaak waren de
commercinle mensen niet gedisciplineerd in het verzameten en opslaan van de markt-
gegevens. Zij registreerden niet op een systematische manier of zij interpreteerden de
behoeften van de klant te snel, waardoor subjectieve gegevens verkregen werden.
Ook kwam het voor dat de behoeften ‘alvast’ door de verkoper vertaald werden naar
een technisch produkt, waardoor andere oplossingen voor het probleem van de kiant
al bij voorbaatuitgesloten werden.

Een technisch manager:
‘Hi] (product manager) schrifft de spec~ficaties niet op. hi] heeft ze tussen zi]n oren
zitten en in z’n PCzegt ie. Hi] communiceerthet niet goed door en dan gaan de tech-
neuten zelfeenfunctionele specificatie schri]ven. Hi]bemoeit zich ook veel met tech-
niek, hi] ziet oplossingen en schrifft ze onbewust ook die kant uit. Er komt een ram-
melend document en dat wordt vertaald naar een nog rammelender technische
spec~ficatie.’

* Verschil in verantwoordelijkheden
Techniek was verantwoordelijk voor de technisch kant van een produkt: het produkt
moest voldoen aan de wensen van de kiant en mocht geen gebreken vertonen. Coin-
mercie/marketing was verantwoordelijk voor het commercinle succes. Deze twee
verantwoordelijkheden waren vaak in strijd met elkaar. De afdeling ontwikkeling
wilde een zo volmaakt mogelijk produkt afleveren, waardoor vaak verder dooront-
wikkeld werd dan noodzakelijk was. Commercie had moeite met de verkoop omdat
het produkt duur uitviel omdat er veel te veel toeters en bellen op zaten.

4.2 Storingen commercie — kiant

De volgende oorzaken zijn genoemd voor de storingen tussen de discipline commercie
en de kiant:
* Selectief luisteren naar en subjectieve interpretatie van de behoeften en wensen
vande kiant
Men had de neiging selectief te luisteren: men hoorde alleen datgene wat de ver-
wachtingen rechtvaardigt of waar men direct een oplossing voor kon bedenken. Hier-
door werden geheel nieuwe ontwikkelingen tegengehouden en bestond er een grote
kans dat het bedrijf veel te laat inspeelde op nieuwe behoeften en wensen. Ook wer-
den uitgesproken behoeften te snel geYnterpreteerd waardoor subjectieve gegevens
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verzameld werden. Geheel nieuwe ontwikkelingen werden tegengehouden en er kon
niet optimaal ingespeeld worden op de werkelijke behoeften.

Een marketingmanager:
‘We brachten produkten naarde markt die wi] wilden maken. i.p.v. produkten, die dc
klanten wilden kopen.’

* Geen begrip van het produkt
Veel van de ondervraagde bedrijven produceerden en verkochten technisch hoog-
waardige produkten. Daarnaast boden zij vaak de mogelijkheid om het produkt in
meer of mindere mate aan te passen aan de specifieke wensen van deze klant. Voor
een verkoper die niet genoeg technische kennis had was dli een zware, zo niet onmo-
gelijke, taak. De commerci~le man was daannee geen gesprekspartner om de proble-
men op te lossen.

* Te weinig systematische verzameling van marktinformatie en terugkoppeling
Er kon veel informatie verzameld worden uit de contacten die verkopers, marketeers
en service-technici met de kiant onderhouden. Echter, het was wel noodzakelijk dat
de betreffende personen er zich van bewust waren dat deze informatie zeer belangrijk
was en doorgecommuniceerd diende te worden. De informatie bleef te vaak steken
bij deze personen.
Marktonderzoek en de voordelen die deze manier van informatieverzameling kon
opleveren, werden door industrinle ondememingen zwaar onderschat. Marktonder-
zoek werd gezien als iets wat geschikt was voor de consumentenmarkt en niet voor
de industrinle markt.
Een techniseh manager:
‘In onze markt hoefje geen marktonderzoek te doen. Wil kennen de markt als onze
broekzak. Het gaat om het onderhouden van relaties.’

Wat overhet hoofd werd gezien, was dat er op deze manier vooral subjectieve infor-
matie verzameld werd. Een aanvulling van objectieve informatie was echter noodza-
kelijk. Juist in de succes projecten kwam dit tot uiting.

4.3 Storingen techniek — klant

Afhankelijk van het type bedrijfwas er wel of geen communicatielijn aanwezig tussen
techniek en de klant. Vooral bij producenten van technisch hoogwaardige produkten
waren deze contacten aanwezig. Traditioneel communiceerden de ontwikkelaars van de
producent met de technici van de kant. Vaak wisten deze technici al precies te
omschrijven hoe het produkt eruit moest zien. Omdat zij bovendien dezelfde taal spra-
ken waren er niet zoveel problemen. Er is echter een tendens waar te nemen waarbij
steeds minder vaak door de kant voorgeschreven wordt welke technische specificaties
hij wenst. De kiant heeft steeds meer beboefte aan iemand die problemen voor haar
oplost. Het vinden van technische oplossingen verschuift van de kiant naar de produ-
cent. Het gevoig hiervan is, dat de gesprekspartner bij de kiant steeds vaker een corn-
mercinle man is die praat over behoeften. De pure technici van de producent zijn dan
niet altijd meerin staat goed te communicerenmet deze kant.
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Eenproduct manager:
‘Net zenden van techneuten wordt doorons, de afdeling verkoop en in ieder geval door
mu, als product manager, gezien als een ramp. Als je hen naar klanten toe stuurt, wor-
den deze alleen maar angstig. Een technicus is bot, kan niet communiceren en probeert
de klant zijn visie op te dringen.’

5. NAAREEN VERBETERDE AFSTEMMING....

Het verschil tussen falen en succes is in economische termen moeiijk eenduidig te
meten. Wanneer naar de falende projecten wordt gekeken dan bedragen de verliezen
miljoenen guldens. Verliezen zijn doorgaans wel ingecalculeerd of achteraf geaccep-
teerd. Wat wel opvalt is dat bij de meeste falende projecten werd aangegeven dat de
verliezen veel groter zijn geworden dan nodig omdat men niet tijdig het falen accep-
teerde. De falende projecten waar de verliezen beperkt bleven werden meestal snel
afgeblazen omdat de productmanager de signalen uit de markt snel oppikte. De gerap-
porteerde terugval van het marktaandeel was in enkele gevallen echter niet meer goed
te maken.

Het tegenovergestelde kan gesteld worden van een aantai succesvolle projecten. Som-
mige van de respondenten meldden dat ze als kieine aanbieder in staat waren in een
deel van de markt marktleider te worden. Omzetgroei en uitbreiding van marktaandeel
waren eveneens een typerend gevolg. De binding met de kiant werd veelal ook stevi-
ger. De positieve effecten van het succes bleken ook aan de kant van de kosten. De ont-
wikkelingstijd werd korter met gunstige implicaties voor de R&D-kosten, maar ook de
kosten voor technische ondersteuning en claims namen af in sen aantal succesvolle
cases.

Na vergelijking van de succes- en faalcases blijkt dat het essentidle verschil voomame-
lijk gelegen is in de afstemming van de techniek met de markt. Toch gaat het niet
alleen om afstemming. Vooral uit de succesvolle projecten blijkt dat men oplossingen
moet bieden. Hierbij is de analyse van de behoeften (en de problemen) en het telkens
weer sonderen bij de kiant van cruciaal belang. Uit enkele cases blijkt dat de ‘kiant’
gezien moet worden als het gehele kanaal, ale tussenschakels tot en met de afnemer
wiens probleem wordt opgelost.

Uit falende projecten blijkt dat in die gevallen de leveranciers zich wel op de markt
orinnteerden, maardat de ontwikkelaars of technici slechts indirect betrokken waren bij
deze afstemming. Juist de directe confrontatie van de technici met de behoeften en pro-
blemen van de kiant is zeer belangrijk. Daarenboven moet de technicus zich ook nog
bewust zijn van de economische context. Het ontwikkelen van te dure ‘perfecte’ techni-
sche oplossingen was in een aantal gevallen de oorzaak van het falen. Industri~le leve-
ranciers dienen een directe of indirecte bijdrage te leveren aan het rendement van hun
klanten.

Een belangrijke onderliggende oorzaak voor het falen en niet afstemmen van de tech-
niek op de markt is gelegen in de organisatie van de ondememing. Bij de falende pro-
jecten was meestal sprake van geYsoleerd optreden van de verschillende disciplines in

123



de ondememing. Signalen uit de markt bereiktcn de techniek niet of de techniek wist de
signalen niet te interpreteren. Vaak kwamen de signalen indirect en vertekend bij de
techniek over.

De bedrijven uit de steekproef zijn nu ook op te delen volgens een criterium afstem-
ming/samenwerking (zie figuur 2). Enerzljds zijn er ondememingen waarmn de ver-
schillende disciplines in de organisatie gescheiden optreden en onderling nauwelijks
informatie uitwisselen. Anderzijds zijn er ook firma’s die optreden als team, waarbin-
nen dezelfde taal gesproken wordt en waarin ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en
specialisme heeft doch volledige en systematische uitwisseling van informatie plaats-
vindt. Verder kan de steekproef opgedeeld worden volgens het criterium markterien-
tering van de techniek (zie figuur 2). Dit is de mate waarmn er sprake is van een syste-
matische afstemming van de techniek met de markt (de kiantgerichtheidsdimensie).
Een extreme positie is een mm of meer constante afstemming door de klant te betrek-
ken bij de ontwikkelingen telkens informatie terug te spelen en op te vragen. De ande-
re extreme positie is dat er geen systematische afstemming plaats vindt. Dat wil zeggen
dat de bedrijven zich mogelijk wel ori~nteren en de problemen van de afnemers ontle-
den en trachten op te lossen maar dat tijdens dit proces amper terugkoppeling naar de
markt plaats vindt.

Bij de indeling zijn bedrijven die ‘geleerd’ hebben en waar de recente cases getypeerd
worden door volledige afstemming en bundeling van krachten rechts boven ingedeeld.

Fignur2. Indeling van de bedrijven op basis van de beschreven projecten aan de hand i’an de
dirnensiesdie bepalendzIjn voorfalen of succes. — -
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Ook in deze bedrijven vonden we wel enkele faatcases. Meestal was bier dan sprake
van een uitzonderlijk project waarbij de afstemming en marktori~ntering om een of
andere reden (bijvoorbeeld: bet soleren door 6~n man, lijdsdruk) niet goed gebeurd
waren. Linksonder zijn de bedrijven ingedeeld waar ook in de succesvolle cases nog
steeds sprake is van een gescheiden optreden en geen systematische en constante
afstenuning met de markt. Het (tijdelijk) succes is in dat geval vaak te danken aan tech-
nische superioriteit en het ontbreken van concurrenten.

De indeling is subjectief omdat ze gebaseerd is op sleclits een beperkt aantal case
bescbrijvingen. Toch blijkt dat bij vergelijking van de indeling met de opvattingen van
bet algemeen management (kritische succesfactoren, differentiatie strategie en kiantge-
richt beleid) dat bet algemeen management in de bedrijven in het quadrant recbtsboven
het zwaartepunt van het beleid juist legt op teamvorming en klantgericht handelen. Bij
meting van een aantal kengetallen blijkt dat in de bedrijven rechts boven een groter
percentage ingenieurs regelmatig contact heeft met de kiant en dat er frequenter terug-
koppeling plaatsvindt met de kiant (aantal keren afstemmen of bet produkt in ontwik-
keling aansluit bij de behoefte van de kiant).

Er werden geen significante verschillen vastgesteld tussen landen, al vallen enkele
afwijkingen op. Opvallend genoeg bleek meer dan de heift van de Nederlandse en de
Amerikaanse bedrijven als (enigszins) kiantgericht getypeerd te kunnen worden.
Slechts een van de drie Japanse bedrijven was duidelijk klantgericht. Dit is mogelijk
een gevolg van het feit dat de interviews in Europa hebben plaatsgevonden. Signalen
uit de Europese markt dringen minder door bij de ontwikkelaars van produkten. Bij
slecbts ddn Duits bedrijf uit de steekproefwas sprake van een klantgerichte organisatie.
Opvallend bij de Duitse bedrijven was eveneens de ori~ntatie op bun thuismarkt. De
ori~ntatie op de markt in andere landen was beperkt of de signalen uit deze markten
werden net als in de Japanse bedrijvenniet of slecbts ten dele opgevangen.

De aard van bet produkt en bet produktieproces is van invloed op bet al dan niet kiant-
gericht zijn. Over bet algemeen zitten de bedrijven die custom-made produkten aanbie-
den meer in bet gebied ‘kiantgericbt als team optredend’ (4 van de 7 zijn ldantgericbt,
slecbts 1 bedrijf is duidelijk niet-klantgericbt). Bij de bedrijven met standaardprodukten
is bet gelijk verdeeld: in elke categorie 3 bedrijven. Net is opvallend dat de kiantgerich-
te bedrijven met standaardprodukten toch manieren hebben gevonden een nauwe
samenwerkingmet kianten op te bouwen. Bijvoorbeeld:
— partnerships: hoewel aan hetprodukt zelfweinig te veranderen is, worden er in deze
partnerships relaties met kianten opgebouwd waarbij de nadruk ligt op service,
logistiek, meedenken met hetproces van de klant, etc.

— toepassingsonderzoek voor de klant: er wordt ontwikkeling uitgevoerd met/voor de
kiant met het produkt/grondstofvan het betreffende bedr~1f Voak vinden er geen wij-
zigingen plaats in de grondstofzelf maar wordt een meerwaarde gecre~erddoor het
toepassingsonderzoek aan te bieden, een stukje meedenken met de klant. Op deze
manier wordt er een nauwe samenwerking tot standgebracht.

— Quality Function Deployment (QFD): Belangrilke klanten worden betrokken bi] het
ontwikkelingsproces; men ervaart deze betrokkenheid alspositiefomdat hun mening
serieus in overweging wordt genomen. Zo wordt een relatie opgebouwd.
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Bij bovenstaande drie methoden of voorbeelden zijn altijd technici betrokken die de
relatie met de kiant aangaan.

6. AANBEVELINGEN

Het afstemmen van techniek en markt is cruciaal voor succes. Om deze afstemming te
realiseren zijn erverscbillende aandacbtspunten belangrijk. Op basis van bet onderzoek
kunnen de onderstaande aanbevelingen gedaan worden. De aanbevelingen zijn gefor-
muleerd op vier niveaus (zie figuur 3).

COMMERCIE
* Signaalfunctie

* Focus op kernklanten

* Zend ‘harde’ informatie ult

* Kwaliteit en prils zijn slechts

qualifiers

/

Figuur 3. Aanbevelingen voor het algemeen management, techniek, commercie en techniek —

coinmercie sarnen.

1. Concrete stappen die bet algemeen management (business unit leider) meet zet-
ten:

— Zorg dat er een duidelijke strategie is, en communiceer deze zowel naar binnen als
naar buiten toe.

ALGEMEEN MANAGEMENT
* Communiceer een duidelijke strategie
* Stimuleer een marktgerichte cultuur
* Zorg voor ‘echte’ integratie
* Organiseer de ‘interface’
— 4

/
TECHNIEK

* Evolueer tot commerci~le technici
“ Systematische vertaling kianten-

behoeften in technische specificaties
* Toegepaste innovatie

Snelle produktontwikkeling

f INTERACTIE TECHNIEK
EN MARKETING
* Wees alert voor interfaceproblemen
* Continue communicatie en terug-
koppeling

* ‘Common’ language
* Partnership is hoeksteen
* Snelle produktontwikkeling
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— Stimuleer een marktgericbte cultuur. Ondememingen kunnen dit bereiken door een
bundeling van aspecten zoals open discussies, gerichte terugkoppeling, voorbeeldge-
drag en de werknemers naar de kant sturen. Hot is belangrijk dat de werknemers
constant ‘herinnerd’ worden aan de marktgericbte benadering van de ondememing
en dat zij voorbeolden zien van hoe bet zou moeten. Eon algemeen manager van een
ondemoming uit de elektrotechnische industrie vertelde dat bij, tijdens bet verande-
ringsprocos van eon technologie-gedreven naar oen marktgodreven ondememing,
regelmatig toespraken bield voor zijn werkuemers. I)eze toespraken badden voel
effect: bet bield de worknemors gemotiveerd gedurende bet gehele veranderingspro-
ces. Tevens besprak bi) bijvoorbeeld opgestelde offertes: bij wees ben op bet feit dat
er oplossingen aangeboden moesten worden voor de problemen van de afnemer in
plaats van bet puur bescbrijven van bet produktaanbod. Ook werden er maandelijks
grafieken opgebangen met daarmn resultaten die bebaald waren dankzij do omslag
naar oen klantgericbte cultuur: bet bewijs.

— Zorg voor eon echte integratie van techniek en commorcie: grijp in bij conflicten,
motiveer do samenwerking, etc.

— Leg de interface vast in do organisatiestructuur, bijvoorboold door bet opzetten van
eon projoctorganisatie en do vorming van teams. Door do organisatoriscbe vastleg-
ging is men gedwongen samen to worken. Door projectteams tevens winstverant-
woordelijk to makon is do kans op eon optimale samonworking groot, aangezien do
verantwoordolijkheden niet moor verdoeld zijn over afgebakendo delon van eon pro-
ject. Eon aantal bodrijven uit do steokproof bobben do samonwerking zelfs fysiok
vastgologd: do functionarissen afkomstig van vorscbillonde disciplines worden gedu-
rondo do looptijd van eon project fysiek bij ellcaar geplaatst, wat betekent dat or gore-
geld verhuizingonplaatsvinden.

Cencrete stappen voor techniek:

— Evolnoer tot commorcidlo tochnici die contact on voeling met do markt hobbon.
Daarnaast dienon zulko functionarisson to donken in koston en opbrengston. Bovon-
dien dionon zij oog to bobben voor do concurrentidie ontwikkelingen.

— Vertaal (lettorlijke) boboofton van do kiant systematisch naar techniscbe specifica-
ties; maak gobruilc van technieken, zoals Quality Function Deployment. Do presi-
dent van hot chomie-concom Dow Coming zei in zijn bijdrago op bet congres
‘Klantgericht Industrieel Ondomomen’ (Harborer, 1994) dat zijn bedrijf door do too-
passing van do techniok QFD eon afnamo in de ontwikkelingstijd van 50% beoft
kunnon roalisoron. Bovondion booft bet gobruik van doze techniok geleid tot eon
botere samonworking tusson do verschillendo disciplines on zijn do wenson on be-
hoeften van do afnemors op eon systematiscbo manier vortaald naar tochniscbe spe-
cificaties zodat eon beter produktontwerp verkregon is.

— Zorg dat or toegepaste innovatie (market pull) plaatsvindt. Ontwilckolingen op basis
van boboofton en vraag van do afnomer of doorbraakinnovaties die grondig zijn
gotest in do markt hebbon moor kans op slagon dan op tochniok godrovon produkt-
ontwikkoling (technology push).

— Versnol bet produktontwikkelingsproces, zorg voor kortoro doorlooptijden: to laat op
do markt komon is voolal fataal.

127



Concrete stappenvoor commercie:

Marktori~ntatie: yang tijdig marktsignalen op en geef ze snel door aan de techniek.
Belangrijk hierbij is, dat de commerci~le werknemers de marktinformatie letterlijk,
zonder eigen interpretatie, doorgeven aan techniek. Het gevaar is namelijk groot dat
de comrnerci~le man, die meestal zeif ook technicus is, zeif ‘alvast’ de behoeften
van de afnemers gaat vertalen naar technische oplossingen. R&D is dan niet op de
hoogte van de werkelijke behoeften van de afnemers waardoor de kans op sub-opti-
male oplossingen groot is. De vertaling van de behoeften naar technische oplossin-
gen moet door techniek en commercie gezamenlijkgedaan worden.

— Leg de focus op kemklanten en probeer hiermee gezamenlijke ontwikkelingsprojec-
ten op te zetten: co-makership en co-design zijn effectieve ontwikkelmodellen.

— Maak de informatie die doorgespeeld moet worden naar techniek ‘hard’; ‘vage’
informatie komt niet door. De informatie moet onderbouwd worden met cijfers en
ander ‘bewijsmateriaal’.

— Besef dat kwaliteit slechts een qualifier is; aspecten zoals innovativiteit, sneiheid,
anticiperen, etc., zijn pas onderscheidend.

Concretestappen voor techniek en commercie samen:

— Wees alert voor communicatie- en samenwerkingsproblemen tussen techniek en
commercie~probeer ze te voorkomen of gezamenlijk op te lossen.

— Zorg voor continue communicatie en terugkoppeling. Wacht niet op actie van de
top: doe bet zeif. -

— Streef een ‘common language’ na. Het is een feit dat technici vaak een andere taal
spreken dan de commercie. Zelfs technici afkomstig van verschillende disciplines
kunnen communicatie problemen hebben. Het is daarom noodzakelijk dat de infor-
matiestijien aan elkaar aangepast worden. Een genoemde manier om dit te verwe-
zenlijken is bet naar dezelfde cursus of training sturen van werknemers uit de ver-
schillende disciplines.

— Besef dat partnership tussen commercie en techniek de hoeksteen voor de ondeme-
ming is en dat beiden kiantencontacten moeten hebben. Steeds meer bedrijven bena-
deren de afnemers met gemengde ‘teams’, de zogenaamde ‘Problem Solving Units’.
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9. Boom-analyse en categorisatie

M.J.J.M. CANDELEN J.C.M. VAN TRIJP

SAMENVATTIING

Categorisatie speelt een fundamentele rol in de manier waarop consumenten met produktinfor-
matie omgaan. Relevante aspecten betreffen het proces van categorisatie zeifaismedede effecten
die categorisatie heeft op informatieverwerking en preferentievorming. De categorisatiebenade-
ring wijkt af van de benadering van multi-attribuut modellen, in die zin dat een produkt niet
alleen op basis van attributen beoordeeld wordt, maar ook meerglobaal op basis van categorie-
lidmaatschap. De implicaties van categorisatie voor zowel marketing als marktonderzoekworden
besproken. Perceptuele analyse middels additieve bomen wordt besproken als een techniek die
beter aansluit bij het proces van categorisatie. De techniek wordt geYllustreerd aan de hand van
een toepassing op subjectieve groeperingsdata voor 41 broodbelegsoorten. De resultaten laten
zien dat een additieve boomanalyse in dit geval aanzienlijk beter voldoet dan meerdimensioneel
schalen (MDS). Er worden richtlijnen gegeven in welke situaties boomanalyse betere resultaten
op zal leveren danMDS.

1. INLEIDING

‘H6, kijk daar eens, een boom’. Eenvoudiger laat het proces van categorisatie zich
eigenlijk niet illustreren. Mensen die geconfronteerd worden met een configuratie van
informatie herkennen die min of meerdirect als een boom. Categorisatie is een zo van-
zelfsprekende bezigheid dat we ons er eigenlijk niet van bewust zijn, en zelfs wat out-
hand raken als iemand zou vragen: ‘Ja, maar hoe weet je nu dat het eenboom is?’

Mensen bezitten een natuurlijke neiging om informatie te ordenen in logische catego-
neen. In het bovengenoemde voorbeeld is dat de categoric ‘bomen’, een verzameling
van in principe onderscheidbare objecten (bijv. cen iep en een eik) met ~6n of meer
gemeenschappelijke kenmerken (bijv. een stain met tal=ken)of functies (Van Raaij,
1992). Objecten die op basis van gemeenschappelijkheid in. kenmerken tot eenbepaal-
de categorie behoren worden mm ofmeer als equivalent behandeld (Mervis en Rosch,
1981). Dit proces, dat we dagelijks vele malen dooriopen, wordt categorisatie
genoemd. Of zoals Lakatoff (1987) het uitdrukte: Every t.ime we see something as a
kind of a thing, for example a tree,we are categorizing’.
Categorisatie mag zich momenteel in grote belangstelling van consumentengedrags-
onderzoekers verheugen. Dit type onderzoek benadrukt de rol van kennisstructuren of
schema’s als achtergrond waartegen categorisatie plaatsvindt. Dergelijke schema’s zijn
geYntegreerde netwerken van informatie overeen set van produkten. Een produkt-cate-
gorieschema wordt bijvoorbeeld opgevat als cen kennisstructuur waarin op effici~nte
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en samenhangende manier is vastgelegd welke produkten tot de categorie behoren, wat
de defini~rende produktattributen zijn, hoe belangrijk de attributen zijn, en op welke
wijze de attributen met elkaar samenhangen (Marks en Olson, 1981; Sujan en Bettman,
1989). Schema’s vonnen eigenlijk de verwachtingen ten aanzien van de relevante pro-
duktset (Bettmah, I 979). Het zijn de schema’s in het geheugen van de consument die
categorisatie in de vorm van betekenisgeving en efficinnte inbedding in het geheugen
mogelijk maken.
In het geheugen van de consument komt een veelheid aan schema’s voor verschillende
categorie~n voor. Dergelijke categ6rie~n kunnen betrekking hebben op objecten die
taxonomisch een gelijkenis hebben (bijv. wasmiddelen of middenidasse-auto’s), maar
ook op objecten die een overeenkomst hebben in relatie tot een bepaald doel (bijv.
geschikte kado’s voor een verjaardag). Het laatste type categorie~n wordt wel ad-hoc of
goal-derived categorie~n genoemd (Barsalou, 1983). Daarnaast komenThategorie~n op
verschillende nivo’s van specificiteit voor. In het algemeen wordt hierbij een onder-
scheid gemaakt naar het ordinate (of basisnivo), het subordinate en het superordinate
nivo (Rosch Ct al., 1976). Het basisnivo is bet nivo waarop catego~isatie het meest
spontaan plaatsvindt. Bijvoorbeeld, we herkennen iets spontaan als een auto of als een
stoel. Categorisatie op het subordinate nivo leat een verdere verbijzondering binnen de
categorie auto’s toe. Bijvoorbeeld het onderscheid naar typen en merken. Het super-
ordinate nivo laat vergelijkingen op meer abstract nivo toe, zoals de vergelijking van
auto’s met andere typen vervoermiddelen. Op elk van deze nivo’s heeft de consument
een patroon van verwachtingen (Bettman, 1979). Voldoet een ujeuwe stimulus aan die
verwacbtingen, dan wordt deze geclassificeerd als eenlid van die categorie.

Categorisatie heeft een aantal belangrijke implicaties voor marketing en marktonder-
zoek. Categorisatie is het onderliggende mechanisme dat consumenten gebruiken om
structuur aan te brengen in de wereld om hen been en dat geldt evenzeer voor produk-
ten en andere marketing-stimuli waarme-e-ze geconfronteerd worden. Inzicht in catego-
risatie-processen is derhalve van groot belang in relatie tot marktstructuur-analyse en
perceptuele analyse. In dit artikel willen wij een aantal van de implicaties voor marke-
ting en marktonderzoek bespreken. Hiertoe worden in de volgende paragraaf eerst
enkele aspecten van categorisatie besproken. In paragraaf 3 worden vervolgens de
implicaties voormarketing besproken. Paragraaf 4 gant dieperin op een implicatie voor
marktonderzoek, namelijk bet geval van perceptuele analyse voor stimulussets waarbij
de produkten afkomstig zijn uit verschullende basiscategorie~n. In paragraaf5 wordt de
perceptuele analyse middels additieve bomen besproken als altematief voor meerdi-
mensioneel schalen (MDS). In paragraaf 6 wordt hiervan een empirische illustratie
gegeven. In de discussie wordt tenslotte besproken in welke gevallen additieve boom-
analyse een nuttig altematief voorMDS kan zijn.

2. ENKELEASPECTEN VANCATEGORISATTE

Er is veel onderzoek verricht naar de wljze waarop consumenten informatie categorise-
ren. Vroege benaderingen (de ‘kiassieke’ benadering) gingen ervan uit dat categorie~n
gedefinieerd zijn in termen van een kritieke set van attributen. Indien een stimulus deze
kritieke attributen bezit, wordt ze aan deze categorie toeg~wezen. Meer recente benade-
ringen gaan ervan uit dat nieuwe informatie wordt vergeleken met een prototype of
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exemplaar van de categorie. Zo’n prototype hoeft niet per s~ een werkelijke represen-
tant van de categorie te zijn, maar is veelaleen abstractie gebaseerd op eerdere ervarin-
gen met de categorie. Het is een relatief abstracte inscbatting van wat de categorie te
bieden beeft, in de vorm van een patroon van verwachtingen over de produktcategorie,
een set van hypotheses over welke attributen samengaan, wat de typische configuratie
van attributen is, en wellc prestatienivo verwacbt mag worden (Sujan, 1985). Ms een
nieuw produkt voldoende gemeenschappelijke kenmerken heeft met bet prototype
wordt ze aangemerkt als lid van de categorie.’ Sommige nieuwe produkten bebben een
sterke overeenkomst met een prototype nit een bepaalde categorie en worden eenvou-
dig en snel gecategoriseerd. Andere nieuwe produkten verconen een zekere overlap met
prototypes uit meerdere categorie~n en laten zich moeilijker eenduidig categoriseren.
Dergelijke produkten worden door de consument tussen twee categorie~n in geclassifi-
ceerd, hetgeen bekend staat als de ‘graded structure’ van kennisstructuren. Een goed
voorbeeld is alcobol-vrij bier. Een dergelijk produkt heeft zowel overeenkomsten met
een pilsje als met frisdrank.
Consumenten verscbillen in bet nivo van differentiatie dat zij in bun categorisatie toe-
passen. Sommige consumenten zijn beter in staat dan anderen om bmnnen een basisnivo
categorie (bijv. auto’s) onderscheid te maken op bet subordinate nivo (merken, typen).
Ervaringmet en kennis van de produktcategorie zijn in beiangrijke mate bepalend voor
de mate van differentiatie (Alba en Hutchinson, 1987). Meer ervaren consumenten heb-
ben dan ook meer uitgewerkte kennisstructuren (Walker, Celsi en Olson, 1987) in de
zin dat bun kennisstructuren een bogere dimensionaliteit hebben (meer onderscbeidbare
attributen), een hogere articulatie (ze zien een fijner onderscheid tussen produkten op
de attribnten), en eenbogere abstractbeid (ze zijn beter in staat specifieke produktinfor-
matie samen te vatten in meeralgemene constructen). Daamaast wordt de mate van dif-
ferentiatie, of cognitieve complexiteit, mede bepaald door de complexiteit van de pro-
duktklasse, de betrokkenheid van de consument bij de produktklasse, de bekwaamlieid
en de motivatie van de consument om categorie-infonnatie te verwerken (Van Raaij,
1992).
De categorisatie-benadering verscbilt sterk van de meerbekende multi-attribuutmodel-
len voor infonnatieverwerking. Multi-attribuutmodellen gaan ervan nit dat consumen-
ten produkten beoordelen op basis van attributen, waarbij ze elk altematiefmm of meer
afzonderlijk beoordelen op elk attribuut en vervolgens door een attribuut-integratie pro-
ces komen tot een globale evaluatie. De categorisatie-benadering gaat ervan uit dat dit
proces meestal niet in zoveel detail doorlopen wordt. Als de consument geconfronteerd
wordt met een nienwe stimulus en deze stimulus laat zich categoriseren, dan wordt de
stimulus niet op attribuut-nivo beoordeeld, maar op een meer bolistiscbe manier, de
zogenaamde category-based mode. Deze manier van informatieverwerking is snel en
eenvoudig en impliceert dat de overtuigingen, maar ook affect (Fiske en Pavelchak,
1984) ten aanzien van de categorie ‘geprojecteerd’ worden op de nienwe stimulus. Bij-
voorbeeld: ‘Dit is een Duitse witte wijn. Duitse witte wijnen zijn zoet en ik bond erniet
van.
Stimuli die congruent zijn met een bestaande categorie worden dus eenvoudig verwerkt
door de consument. Bij stimuli die sterk van een schema afwijken ligt dat ingewikkel-
der. Een dergelijke stimulus vraagt meer inspanning van de consument, omdat ze niet
holistisch vanuit bet schema beoordeeld wordt, maar in het algemeen meer analytisch
op attribuutnivo (Sujan, 1985). Schema-incongruente stimuli kunnen via twee proces-
sen aisnog in bestaande schema’s worden ingepast (Sujan en Bettman, 1989; zie ook
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Van Raaij, 1992). Het eerste proces is dat van assimilatie en vindt met name plaats als
de incongruentiebeperkt is. In dat geval wordt een stimulus aan een schema verbonden
op basis van overlap met dat schema, waarbij in eerste instanrie de unieke eigenschap-
pen die alleen voordie stimulus gelden en niet voor de andere representanten van de
categorie ook gerepresenteerd worden. Bijvoorbeeld een bepaald merk auto wordt in
het schema ‘middenklasse auto’ ondergebracht met ‘Duitse makelij’ en ‘bevat airbag’
als unieke kenmerken. In zo’n geval vinden toeschrijvingen plaats vanuit bet schema
naar dit merk auto. De unieke eigenscbappen van bet gedifferentieerde merk worden
relatief eenvoudig vergeten omdat ze niet stevig verankerd zijn in bet schema. Na ver-
loop van tijd wordt het merk dan ook volledig opgenomen (geassimileerd) in bet sche-
ma.
Wanneer de schema-incongruentie groter is, vindt bet proces van accommodatie (sub-
typering) plaats. Hierbij wordt voor bet produkt een nienwe (sub-)categorie gevormd.
In zo’n geval is geen sprake van overdracht van verwacbtingen van bet algemene sche-
ma naar de (sub-)categorie. De afwijkende kenmerken van de (sub-)categorie worden
juist heel goed onthouden. Mandler (1982; zie ook Stayman, Alden en Smith, 1992)
suggereert nog een derde mechanisme ten aanzien van sterk incongruente informatie,
dat vaak vooraf gaat aan accommodatie. Dit mechanisme, ‘schema-wisseling’ hondt in
dat de consument in zijn of baar gebeugen gaat zoeken naar een ander schema dat de
discrepante informatie wel kan verklaren. Het mechanisme van schema-wisseling, zal
vaak vooraf gaan aan acconunodatie.
Mandler (1982) gaat dieper in op de affectieve reacties ten aanzien van schema-con-
gruentie en schema-incongruentie. Hij beargumenteert dat schema-congruentie leidt tot
positief affect, maar dat dit affect weinig intensief is. Mandler noemt dit bet koude
affect van bet vertrouwde. Schema-incongruentie gaat gepaard met affect dat intensie-
ver is. Dit affect openbaart zich wanneer de consument em slaagt een ander schema te
vinden waarin hij de stimulusinformatie kan inpassen of wanneer de discrepantie via
assimilatie opgelost kan worden. Mandler (1982) beargumenteerde dat liclite schema-
incongruentie leidt tot positief affect, terwijl sterke incongruentie in bet algemeen tot
intensief negatief affect leidt. Meyers-Levy en Tybout (1989) vonden ondersteuning
voor deze bypotbese in een marketing context.

3. IMPLICATIES VOORMARKETING

Produktcategorisatie beeft belangrijke implicaties voor de consument en daarmee voor
de marketeer (bijv. Van Raaij, 1992). Voor consumenten is bet categorisatie-principe
van groot belang in de herkenning of identificatie van produkten. Het denken in catego-
rie~n reduceert de complexiteit van de wereld om ons been aanzienlijk. Daamaast heb-
ben categorie~n op zichzelf en in onderlinge relatie met elkaar eenbelangrijke inferen-
ti~le functie. We hoeven niet alle informatie over produkten steeds opnieuw te leren,
maar kunnen inferenties maken vanuit een categorie-scbema. Bijvoorbeeld als iemand
ons vertelt dat Jupiler een merk bier is, dan kan nit een bestaande categorie al heel wat
informatie overJupiler worden afgeleid, zowel descriptief (bet is vloeibaar, bevat alco-
hol etc.) als affectief (1k boud niet van bier, dus ook niet van Jupiler). Daarnaast zijn
categorie~n on7derling verbonden, helgeen inferenties mogelijk maakt. Bijvoorbeeld
vanuit bet schema voor bier zijn er zowel associaties met plezier en plezierige situaties
als met onveilige situaties. Op deze wijze geeft categorisatie richting aan ons gedrag.
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Tenslotte geven categorie~n aanwijzingen voor substitutie in gedrag. Bijvoorbeeld,
welke andere produkten in aanmerking komen wanneer een produkt niet voorradig of
beschikbaar is (e.g. Ratneshwar en Shocker, 1991).
Voor de marketeer is inzicht in categorisatieprocessen en kennisstructuren van groot
belang. Zo is bet succes van positionering afbankelijk van de mate waarin bet (nienwe)
produkt door consumenten in de beoogde categorie wordt ingedeeld. Herpositionering
kan worden opgevat als een poging om een produkt in de perceptie van de consument
van categorie te doen veranderen. Bijvoorbeeld voor een Japanse sportwagen is bet
heel vervelend als deze door consumenten wordt ingedeeld in de categorie van tweede
rangs Japanse auto’s in plaats van in de categorie sportwagens. Dit bepaalt ook direct
bet concurrentiekader van bet produkt. Bijvoorbeeld een wasmiddel dat voor bet seg-
ment ‘adequate waskwaliteit voor een lage prijs’ bedoelci is, maakt weinig kans wan-
neer bet door consumenten gecategoriseerd wordt in bet segment ‘topwaskwaliteit’.
Categorisatie is ook van groot belang voor reclame. Bekend is dat reclames die infor-
matie in zich dragen die volledig congruent is met de kennisstructuur voor de produkt-
categorie weliswaar eenvoudig en vanzelfsprekend ‘thuisgebracbt’ kunnen worden
door consumenten (‘Ob ja, een reclame voor wasmiddel’), maar weinig interesse van
de consument oproepen. Juist reclame-nitingen die beperkt afwijken van bet prototype,
roepen interesse op, leiden tot uitgebreidere informatie-verwerking en vaak ook tot
positief affect. Reclame-nitingen die daarentegen te ver van de kennisstructuur afwij-
ken leiden veelal tot verwerping. Tenslotte is ook voor bet distributiebeleid inzicbt in
de categorisatie-processen van belang. Consumenten categoriseren produkten en ver-
wachten dat produkten nit eenzelfde categorie in de supermarkt bij elkaar in de bunrt
zullen staan.

4. IMPLICATIESVOORMARKTONDERZOEK

Marktonderzoek heeft een belangrijke taak in bet in kaart brengen en verklaren van
schema’s en categorisatieprocessen. In essentie is dat ~vatwe trachten te doen met
bebuip van marktstructuur-analyse en positionerings-studies. Perceptual mapping stu-
dies hebben tot doel de defininrende attribuutdimensies waarop produktaltematieven
met elkaar vergeleken worden te identificeren, alsmede de scores van produktaltema-
tieven op die attributen (Urban en Hauser, 1980). Een complicerende factor bierbij is
dat produktaltematieven op verschillende nivo’s concurreren. Coca Cola concurreert
bijvoorbeeld niet alleen met Pepsi Cola (op bet nivo van cola’s), maar ook met limona-
de en bronwater (op bet nivo van frisdranken), en zelfs met koffie en bier (op bet nivo
van dranken). De afwegingsprocessen van consumenten verschillen voor deze verscbil-
lende nivo’ s van specificiteit. In de vergelijking van cola en sinas zullen bijvoorbeeld
andere attributen betrokken worden dan in de vergelijking van cola en bier. Vergelij-
kingen op bet superordinate nivo zijn voor de consument in bet algemeen moeilijker
dan vergelijkingenop bet subordinate nivo (Bettman et al., 1991).
Een bijzondere situatie kan zich voordoen indien de categorie nit objecten bestaat die
overeenkomen wat betreft bun geschiktheid voor een bepaald doel, de zgn. goal-
derived categorie (zie par. 1). Zo’n categorie kan alternatieven nit verscbillende basis-
categorie~n bevatten. Een voorbeeld is de keuze van broodbeleg. Een groot aantal cate-
gorie~n (bijv. kaas, vleeswaren, zoet beleg) komen biervoor in aanmerking, met als
belangrijkste gemeenscbappelijk kenmerk bun geschiktbeid als broocibeleg. Op andere
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kenmerken verschillen de concurrerende altematieven aanzienlijk. Voor de vergelijking
van appeistroop en acbterham- komen bijvoorbeeld weinig concrete attributen in aan-
merking, en de attributen zijn van een heel andere orde dan in de vergelijking van bele-
gen kaas en joi~ge kaas. Bij dit type vergelijkingen van altematieven nit verschillende
categorie~n doet zich vaak een analytisch probleem voor. Compositionele methoden
zijn in bet algemeen niet eenvoudig toe te passen, omdat bet moeilijk is geschikte defi-
ni~rende attributen te vinden. Bijvoorbeeld, wat zijn relevante attributen waarop pinda-
kaas en rookvlees met elkaar vergeleken kunnen worden? Decompositionele methoden
dragen een andersoortig probleem in zich, namelijk dat de ongelijkenissen tussen pro-
dukten uit eenzelfde basiscategorie (bijv. vleeswaren) veel kleiner zijn dan de ongelij-
kenissen tussen altematieven uit verschillende basiscategorie~n (bijv. tussen een vlees-
warensoort en een zoete broodbelegsoort). Het is bekend dat meerdimensionele
schaaltecbnieken in zo’n geval eenvoudig tot een gedegenereerde oplossing kunnen lel-
den. Een gebrekkig inzicht in de werkelijke onderliggende perceptuele structuur is dan
bet resultaat.
In de volgende paragraaf wordt een perceptuele analysetechniek besproken die beter
aansluit bij bet idee van categorisatie, en als altematiefkan dienen bij de problemen die
hierboven besproken zijn. Deze techniek, additieve boomanalyse, is nog redelijk onbe-
kend binnen bet marktonderzoek. Om die reden zal eerst de essentie van de techniek
besproken worden.

5. PERCEPTUELE ANALYSE MIDDELS ADDITIEVE BOMEN

Additieve boomanalyse ts een decompositionele methode voor perceptie-analyse. Qua
toepassing is deze dus vergelijkbaar met Multi-Dimensionele-Schaal (MDS) analyse.2
Bij MDS-technieken is bet doel de gelijkenisoordelen van consumenten te represente-
ren in een ruimtelijke weergave van beperkte dimensionaliteit, waarbij de gelijkenis-
oordelenzo goedmogelijk gerepresenteerd worden middels (veelal Euclidiscbe) afstan-
den tussen de objecten in de ruimtelijke weergave. De dimensies van deze ruimtelijke
weergave worden geYnterpreteerd als de beoordelingsdimensies voor produkten in de
categorie. Bekende algoritmes om multidimensionele schaalanalyse nit te voeren zijn
onder andere: KYST (Kruskal et al., 1973), INDSCAL (Carroll en Chang, 1970), en
ALSCAL (Takane et al., 1977).
Additieve boomanalyse (Bartbelemy en Gu~noche, 1991; Cunninghani, 1978; Hodg-
kinson et al., 1991; Sattath en Tversky, 1977) geldt als een altematieve decompositio-
nele analyse-methode. Additieve boommodellen zijn op te vatten als een speciale
vanant van zogenaamde netwerkmodellen. In tegenstelling tot geometrische modellen,
geven netwerkinodellen objecten weer als knopen in een netwerk. De ongelijkenis van
objecten wordt nu niet gerepresenteerd door een Euclidisebe afstand, maar door de
lengte van bet pad tussen de bijbeborende knopen in bet netwerk. Additieve bomen zijn
nu speciale netwerken waarmn erprecies d~n pad is tussen elk tweetal knopen. Een pad
tussen een tweetal knopen, waarop verder geen knopen voorkomen, wordt een tak
genoemd. We spreken van additieve bomen daar de lengte van een pad verkregen
wordt als de som van de lengten van de takken op dit pad.
Om additieve boommodellen nader toe te licbten bespreken we een fictief voorbeeld.
Het gaat hierbij om een boomanalyse van een vijftal automerken (Ferrari, Jaguar, Opel,
Renault, en Peugeot). Een grafiscbe weergave van de resulterende boom is te vinden in
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fignur 1. De niteinden van de boom, eindknopen genoemd, zijn voorzien met de namen
van de automerken. De inteme knopen hoeven niet per st~ een object te representeren.
Deze knopen zijn nodig voor de constructie van de boom. Bij iedere inteme knoop
vindt er een uitsplitsing in twee of meerdere takken plaats. Produktongelijkenis komt
nu overeen met de padlengte tussen twee eindknopen.
De interpretatie van een additieve boom verloopt in termen van kenmerken of features.
Een feature is een attribuut dat maar twee waarden kan aannemen. Bijvoorbeeld een
auto heeft wel of niet een ABS systeem, of beeft wel of niet een airbag. Dimensies daar-
entegen zijn continue attributen waarop objecten in principe een oneindig aantal waar-
den kunnen aannemen. Auto’s kunnen bijvoorbeeld gradneel verscbillen op bet attribuut
veiligheid. Overigens is bet wel mogelijk dat een continu attribuut als feature door de
consument bebandeld wordt. Zo kan de consument een auto als veilig of onveilig
bestempelen. Er kan dus onderscheid gemaakt worden tussen inherente features en afge-
leide features. De term feature of kenmerkzullen we in beide betekenissen gebruiken.
Alvorens een additieve boom geYnterpreteerd kan worden, dient deze ‘geworteld’ te
worden. Dit komt neer op bet toevoegen van een willekeurige knoop aan de boom.
Deze knoop boeft geen object te representeren nocb met een vertakking samen te val-
len. Aangezien de padlengten tussen de produkten niet veranderen door worteling, is
iedere worteling toegestaan. De interpretatie van bet resultaat is bepalend voor de nit-
eindelijke keuze. Het wortelen van de boom is in zekere zin te vergelijken met bet rote-
ren van een oplossing verkregen in MDS; iedere rotatie van de dimensies beschrijft de
data even goed, doch kan verschillen wat betreft interpreteerbaarbeid. Hierbij dienen
we op te merken dat de interpretatie van eenboomoplossing, net als bij MDS, een sub-
jectieve aangelegenheid van de onderzoeker is. Figuur 2 laat bet resultaat zien van bet
wortelen van de boom in fignur 1. De boom is bier in feite ondersteboven getekend,
met de wortel boven en de eindknopen (bladeren) onder.
Zijn de dimensies in een MDS oplossing representaties van continue attributen, de tak-
ken in een boom staan voor binaire attributen of features (Tversky en Sattath, 1977).

Ja uar

Peugeot

Opel

Figuur 1. Een ongewortelde additieve boom.
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Renault
Jaguar

Figuur 2. Een ge~vortelde additieveboom.

De takken van de boom corresponderen immers met verschillen tussen groepen objec-
ten, waarbij de ene groep wel bepaalde kenmerken beeft en de andere groep niet. Pre-
ciezer geformuleerd, iedere tak staat voor de gemeenschappelijke kenmerken van de
groep objecten die met deze tak verbonden zijn. Bovendien scheiden deze kenmerken
de groep objecten van groep(en) objecten die met andere tak(ken) van de opsplitsing
verbonden zijn. Voor de boom in figuur 2 krijgen we eerst een opsplitsing in merken
met voomamelijk middenklasse auto’s en in merken met voornamelijk exclusieve, cure
auto’s. De middenklasse auto’s worden vervolgens opgesplitst in Duitse en Franse mer-
ken.
leder merk kan nu als een verz-ameling van features opgevat worden. De features van
een merk corresponderen daarbij met de takken op bet pad van de bijbehorende knoop
naar de wortel van de boom. Zo beeft Renault naast unieke features (niet gedeeld met
de overige merken en weergegeven door een eindtak), de features ‘Franse makelij’ en
‘middenklasse’. Ferrari beeft naast unieke features (waaronder wellicht ‘Italiaanse
makelij’) ook bet kenmerk ‘exclusief’ welke dit merk deelt met Jaguar. De boom legt
ecbter beperkingen op aan de structuur van de verzamelingen van features. Dit wordt
duidelijk wanneer we vanuit de optiek van categorie~n naar bomen kijken.
ledere tak van een boom correspondeert met een categorie objecten, namelijk de objec-
ten die bet bijbehorende feature hebben. Zo correspondeert bet feature ‘middenklasse’
met de categorie (Renault, Peugeot, Opel). De categorie~n die op deze wijze uit een
boom resulteren, hebben een bi~rarcffiscbe structuur (Sattath en Tversky, 1977). Voor
ieder tweetal categorie~n geldt dat ~6n van de categorie~n~ofwel een deel is van de
andere categorie (bijv. de categorie Franse auto’s en de categorie mmddenklassers)
ofwel geen enkele overlap heeft met de andere categorie (bijv. de categorie Franse
auto’s en de categorie exclusieve auto’s). Categorie~n die elkaar slechts ten dele over-
lappen komen dus niet voor in een boomrepresentatie. Een model waarmn deze beper-
king vervalt staat bekend als EXtended TREE (EXTREE). We volstaan bier met de
geYnteresseerde lezer te verwijzen naar Corter en Tversky (1986).
Boomanalyse kan gezien worden als een generalisatie van bi~rarchiscbe clusteranalyse

Peugeot Ferrari
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(Johnson, 1967). In hinrarchische clusteranalyse worden er ook categorie~n gevormd
met een hinrarchische structuur. In dit geval worden de categorie~n clusters genoemd.
Voor niet-overlappende clusters geldt dat de afstanden tussen objecten nit eenzelfde
cluster kleiner zijn dan de afstanden tussen objecten nit ve:rscbillende clusters. Dit bete-
kent dat de grootste afstand tussen objecten nit eenzelfde clusterkleiner is dan de klein-
ste afstand van een object uit dit cluster tot een object buiten dit cluster. Men spreekt
ook wel van compacte clusters. Additieve boomprogramma’s daarentegen produceren
‘losse’ clusters (Sattatb en Tversky, 1977). Er kunnen nu intracluster-afstanden voorko-
men die groter zijn dan intercluster-afstanden. Voor twee niet-overlappende clusters
geldt wel dat bet gemiddelde van alle intracluster-afstanden kleiner is dan bet gemid-
delde van alle intercluster-afstanden.
Voordat een empirische toepassing van de boomanalyse wordt besproken, willen we
wijzen op een aantal programma’s waarmee additieve bornen gescbat kunnen worden.
Ret meest bekend zijn de programma’s ‘ADDitive TREE’ (ADDTREE) voor een addi-
tieve boomanalyse en ‘EXtended TREE’ (EXTREE) voor een ‘extended’ boomanalyse
(Corter, 1982; Corter en Tversky, 1986; Sattath en Tversky, 1977). Daarnaast zijn er
voor additieve bomen schattingsalgoritmen ontwikkeld door Bartbelemy en Gudnoche
(1991), Cunningham (1978), en De Soete (1983).

6. EEN EMPIRISCI-LE ILLUSTRATIE

Om de toepassingsmogelijkbeden van additieve boommodellen binnen marktonderzoek
te illustreren worden de resultaten van een analyse middels bet programma ADDTREE
(Corter, 1982; Corter en Tversky, 1986; Sattath en Tversky, 1977) besproken. Het
betreft een analyse van gelijkenisdata, zoals beschreven door Van Trijp (1989). Vijftig
consumenten groepeerden 41 soorten broocibeleg waaronder verscheidene zoetwaren,
kaassoorten, vleeswaren, en fruitsoorten. De respondenten werd gevraagd om groepen
van op elkaar lijkende prodnkten te vormen, waarbij men bet aantal groepen zelfmocbt
bepalen. Het aantal respondenten dat een tweetal soorten broodbeleg in eenzelfde groep
onderbracht goldals maat voor de gelijkenis van deze produkten.
Een MDS analyse van de subjectieve groepeerdata levert slechte resultaten op. Een
oplossing verkregen middels KYST in 2 en 3 dimensies, waarbij een monotone trans-
formatie van de data toegestaan is, geeft respectievelijk de waarden 0.182 en 0.091
voor Kruskal’s stress. Verder blijkt zowelde 2- als de 3-dimensionele KYST-oplossing
gedegenereerd te zijn. Veel van de punten welke de 41 soorten broodbeleg weergeven,
vallen samen met ~6n ofmeerdere andere punten in de ruimte.
Een additieve boomanalyse middels ADDTREE geeft nieer bevredigende resultaten.
Ret ADDTREE model beeft evenveel parameters als een 2-dimensionele MDS oplos-
sing en kan derhalve biermee vergeleken worden (Pruzansky et al., 1982). Voor
ADDTREE is de stress ecbter beduidend lager: 0.041. De resulterende scbaaloplossing
is bovendien beter te interpreteren. Figuur 3 bevat een grafische weergave van de boom
zoals deze verkregen is middels ADDTREE. De wortel van de boom staat belemaal
links, terwijl de eindknopen voorzien zijn met de namen van de verschilllende soorten
broodbeleg. Produktongelijkenis wordt afgebeeld als de padlengte tussen twee knopen.
De padlengte is in de fignur af te lezen door de lengten van de borizontale lijnstukjes
op bet verbindingspad tussen de knopen bij elkaar op te tellen.
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jonge goudse kaas
belegen goudse kaas

inaaslander

Figuur 3. EenADDTREE representatie van de groepeerdata.
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Lezend van links naar recbts, is de eerste vertakking in fignur 3 te interpreteren in ter-
men van de features ‘zoet’ en ‘bartig’. Uit ~n van de takken volgen immers uitsluitend
zoetwaren, terwiji de andere tak met uitsluitend hartige soorten broodbeleg verbonden
is. Merk op dat bet bier om een afgeleid feature gaat, welke gebaseerd is op bet conti-
nue attribuut zoetheid. De categorie bartige produktenwordt vervolgens gesplitst in een
categorie kaas en een categorie niet-kaas produkten. Dit feature is een typiscb voor-
beeldvan eeninherent feature; een produkt is wel of geenkaas. De niet-kaas produkten
worden vervolgens weer opgesplitst in een categorie vlees en een categorie niet-vlees
produkten, en de vleesprodukten in smeerbare en niet-smeerbare produkten. De groep
niet-smeerbare produkten bestaat weer nit de clusters gemalen en ongemalen. Bekijken
we de categorie zoetwaren, dan zien wedat deze in pindakaas (niet ecbt zoet) en overi-
ge zoetwaren wordt gesplitst. Van deze categorie wordt vervolgens honing afgesplitst
(wellicht zoeter en natuurlijker dan de rest). Het is aan de lezer om een interpretatie te
geven van de overige takken van de boom.
ledere broodbelegsoort kan flu als verzameling van features gelezen worden. De featu-
res van een produkt corresponderen daarbij met de takken op bet pad van de bijbeho-
rende knoop naar de wortel van de boom. Zo beeft jonge goucise kaas onder andere de
features ‘bartig’ en ‘kaas’ en beeft cervelaat de features ‘bartig’, ‘niet-kaas’, ‘vlees’,
‘niet-smeerbaar’ en ‘gemalen’.

7. DISCUSSIE

Bovenstaand resultaat illustreert dat additieve boommodellen in situaties waar MDS
tekort schiet, een nuttig altematief kunnen zijn. In de praktijk van perceptuele analyse
geldt dat de fit van de oplossing (hoe goed worden de gelijkenisoordelen van consu-
menten in bet uiteindelijke resultaat gerepresenteerd), maar ook de interpreteerbaarbeid
van de oplossing belangrijke criteria zijn bij de keuze van een analysetechniek. In de
huidige toepassing blijkt dat additieve boommodellen een betere fit opleveren, maardat
bet voordeelmet name zit inde betere interpreteerbaarheid van de oplossing.
Uiteraard is bet aantrekkelijker wanneer algemene criteria gegeven kunnen worden die
aangeven in welke sitnaties van additieve boommodellen een betere prestatie verwacht
kan worden dan van MDS. Dergelijke criteria kunnen gegeven worden. Deze criteria
hebbenmet de categoriale structuur van de produktset te maken alsook met de aard van
de beoordelingstaak. In de empiriscbe illustratie zijn de produkten afkomstig uit ver-
schillende categorie~n van bet basisnivo. Het basisnivo van categorisatie is bet nivo
waarop tegelijkertijd de bmnnencategorie-afstanden zo klein mogelijk zijn en de tussen-
categorie-afstanden zo groot mogelijk (Mervis enRoscb, 1981). Dit impliceert dat er in
de gelijkenisoordelen relatief weinig kleine afstanden voorkomen (namelijk de afstan-
den tussen produkten uit eenzelfde basiscategorie) en relatief veel grote afstanden (de
afstanden tussen produkten uit verschillende basiscategorie~n). De ongelijkenisoorde-
len zijn in zo’n geval dus negatief scbeef verdeeld. Zoals Pruzansky et al. (1982) en
Sattath en Tversky (1977) aangetoond bebben, zijn de pacllengten van additievebomen
negatief scheef verdeeld, terwijl de afstanden van MDS oplossingen positief scheef
verdeeld zijn. Op grond hiervan is te verwachten dat additieve bomen in dit opzicbt
beterpassen bij de besproken produktset dan MDS modellen.
Een meer speculatieve overweging beeft te maken met bet aantal attributen waarop
objecten van elkaar verschillen. Indien objecten nit verschillende categorie~n van bet

139



basisnivo afkom~tig zijn, zullen deze op veel attributen van elkaar verscbillen. In een
MDS oplossing is voor ieder attribuut een aparte dimensie nodig, terwijI een boom-
oplossing ieder attribuut met een uitsplitsing in twee takken kan weergeven. Aldus kan
men veronderstellen dat een MDS oplossing van een lage dimensionaliteit bet veel
slecbter doet dan een boomoplossing. We dienen bierbij ecbter op te merken dat de
data niet uit expliciete attribuutbeoordelingen bestaan maar nit gelijkenisbeoordelingen
van objecten. Aanwijzingen dat gelijkenissen gegenereerd door veel attributen een
groot aantal dimensies vereisen in een MDS representatie zijn ecbter te vinden bij Gla-
zer en Nakamoto (1991). Zij bebben formeel bewezen dat padlengten nit een boom met
k eindknopen perfect weergegeven kunnen worden middels zogenaamde city-block
afstanden in een metrische ruimte. Ecbter de dimensionaliteit van deze ruimte kan
oplopen tot k/2 dimensies indien k even is en tot (k+1)12 dimensies indien k oneven is.
Verder kunnen we nog wijzen op bet feit dat consumenten bij de groepeertaak een sterk
beroep op bun gebeugen moeten doen. Alleen kaartjes met daarop de namen van de
broodbelegsoorten werden aan de respondenten voorgelegd. Hoe de produkten eruit
zien, hoe ze ruiken of smaken dient op basis van bet gebeugen gereconstrueerd te wor-
den. Een netwerkmodel voor de structuur en inboud van bet gebeugen zoals voorgesteld
door Meyer en Scbvaneveldt (1976) vertoont opvallend veel overeenkomsten met bet
boornmodel. Knopen corresponderen in dit model met concepten en takken corres-
ponderen met onderscbeidende kenmerken. De concepten voldoen bovendien aan een
hi~rarchiscbe structuur. Daargelaten of dit model een adekwate representatie van bet
gebeugen is, zijn er empirisebe resultaten die anatonen dat taken waarbij de respondent
een sterk beroep moet doen op bet geheugen (men spreekt wel van conceptuele stimuli)
ADDTREE eenbetere fit oplevertdan MDS programma’s (Pruzansky et aL, 1982).3
Tot slot is bekend dat bet soort taak dat gebruikt wordt om gelijkenisoordelen te verza-
melen van invloed kan zijn op de fit van MDS en boomscbaalprogramma’s (zie bij-
voorbeeld Johnson en Tversky, 1984). De subjectieve groeperingstaak, waarmee de
data in bet besproken voorbeeld verzameld zijn, staat de respondent toe om de taak mm
of meer bi~rarcbisch uit te voeren. Bijvoorbeeld door eerst de bartige belegsoorten te
onderscbeiden van de zoete belegsoorten en vervolgens binnen de categorie bartige
belegsoorten een verdere opsplitsing te maken in kaas versus niet-kaas. Een alternatie-
ye taak om gelijkenisdata te verzamelen is ‘natural grouping’ (Sikkel en Verhallen,
1988). Hierin splitst de respondent de groep produkten expliciet in opeenvolgende
fasen niteen in kleinere groepen.4 Het ADDTREE-model lijkt beterbij deze wijze van
werken aan te sluiten dan bet MDS-model. Derhalve mag verwacht worden dat een
ADDTREE-analyse van dit soort data betere resultaten oplevert dan een MDS analyse.
De relatie tussen taak en de gescblktbeid van een analysetechniek is zeker ~n van die
belangrijke vragen waar toekomstig onderzoek op bet terrein van perceptual mapping
en marktstructuuranalyse zicb zal moeten ricbten.

NOTEN

1. Een altematievebenadering gaat ult van een exemplaar voor de categoric. Een exemp1~ar is wet cen con-
creet tid van de categoric en geen abstractie. Er is nog veet discussie of consumenten categoriseren op
basis van prototypes of exemplaren (Medin en Smith, 1984), maarvoor marketing toepassingen lijkt dit
onderscheid niet cruciaal (Sujan, 1985). Er is zelfa voorgesteld dat zowel exemplaren als prototypes ecn
rot spelen in categorisatie.

2. Additieve boomanatyse kan net ala MDS aangewend wordenom cen mentale kasrt te maken van hoe con-
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sumenten aankijken tegen een groep produkten ofdiensten. Zo’n anatysegeeft aan welke attributen consu-
menten gebruiken in de perceptie van produkten en hoe de producten op basis van deze attributen met
elkaar concurreren. Dit soort infonnatie km. vaak in combinatie met de resultaten van een preferentie-ana-
tyse, van dienst zijn bij de promotionete ondersteuning van een bestaand produkt of bij de ontwikkeling
van nieuwe produkten (Urban en Hauser, 1980).

3. Voor taken waarbij het hoofdzaketijk om waarneming gaat (men spreekt dan van perceptuete stimuli)
btijktMDS het beter te doen dan ADDTREE. Dit is vastgesteld voor gelijkenisbeoordelingen van kicursta-
len, getuiden, en atlerlei abstracte figuren (Pruzansky Ct at., 1982).

4. Zowel de subjectievegroepeertaak als ‘natural grouping’ wordenals altematief voor paarsgewijze getijke-
nisbeoordelingen gebruikt om tot gelijkenisdata voor een set van produkten te komen.Het voordeel van de
groepeertaken is vooral praktisch. Voor grote sets produkten is bet veelal ondoenlijk voor de respondent
om elk tweetal produkten op gelijkenis te beoordelen. In datgeval wordt er eerdereen variant van demm-
der tijdintensieve groepeertaken gebruikt.
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10. Het Onlwikkelen van een Out-ofStockSchaal
en Het Voorspellen van Out-of- Stock Gedrag

S. VAN GINKEL, W. VERBEKiE ENL. SLOOT

SAMENVATfING

Eenbelangrijke dimensie vande merkwaarde is de merkentrouwvan de consument. Eenkarakte-
ristiek van merkentrouw is de bereidheid van de consumentom niet te switchen naar een ander
merk bij afwezigheid van dat merk in de winkeL Om dit gedrag te observeren kunnen out of
stock (OOS) experimenten worden geconstrueerd maar deze zijn erg duur. Met een vragenlijst is
het echter ook mogelijk om het 005 gedrag te schatten. In deze studie is een 005 vragenhijst
ontwikkeld en getest op consumenten die reeds hebben geparticipeerd in een 005 experiment.
Ofschoon de schalen gebaseerd op de vragenlijst betrouwbaar kunnen worden geacht, laat de
voorspelbaarheid van het feitelijk005 gedrag te wensen over.

1. INLEIDING

In de marketingliteratuur wordt de laatste jaren veel aanclacht besteed aan merken en
merkenbeleid. Een vraag die een belangrijke rol speelt is wat de waarde van een merk
is. Men duidt dit aan met de term ‘brand equity.’ Het merk wordt in dit perspectief
beschouwd als een immaterieel activum van een ondememing. Aaker (1991) verstaat
onder een merk een geheel van assets, verbonden aan een merknaam. Een belangrijk
asset ten aanzien van de merkwaarde is de mate van merkentrouw, dat verwijst naar de
loyaliteit van de kopers ten aanzien van een bepanid merk. Merkentrouw is ecliter een
subjectief begrip, dat niet via ~n maatstafkan worden gemeten. Een hoge mate van
merkentrouw impliceert dat de consument bereid is extra inspanningen te leveren ten
einde het merk te verkrijgen. In het geval van een out-of-stock situatie (005-situatie),
dat wil zeggen dat het merk tijdelijk niet in het schap ligt, houdt dit bijvoorbeeld in dat
de consument naar een andere winkel zou kunnen gaan om het bewuste merk daar te
kopen. Wanneer een groep consumenten een hoge mate van merkentrouw heeft voor
een bepaald merkartikel, is de handel min of meer verpliclit het merk op te nemen in
het schap. Men spreekt dan van een sterk merk. In de literatuur wordt gesteld dat sterke
merken hun eigen distributie cre~ren ~Farris et al., 1989; Leeflang en Platt, 1984).
Fabrikanten van merkartikelen zijn geYnteresseerd in hoeverre consumenten merken-
trouw zijn en dus bereid zijn inspanningen voor hunmerken te leveren. Een 005-expe-
riment is echter een zeer kostbare zaak. In de eerste plaats ontstaat door afwezigheid
van het merk ongenoegen bij de kiant, waardoor de kans bestaat dat de kiant de winkel
verlaat en voorlopig niet meer terugkomt of overstapt naar eenander merk. In de twee-
de plants vergt een 005-experiment veel organisatorische mankracht. Het is daarom
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van belang naast het kostbare experiment een methode te ontwikkelen die relatief wei-
nig kosten met zich meebrengt en toch waardevolle informatie oplevert ten aanzien van
de merkentrouw en het 005-gedrag. Het doel van dit artikel is op basis van een door
ons ontwikkelde domein specifieke OOS-schaal bet 005-gedrag, vertoond tijdens het
out-of-stock experiment, te voorspellen. Dit is mogelijk door de mensen die hebben
meegewerkt aan bet experiment ook te benaderen via een enqu&e, met vragen over
005-gedrag in fictieve 005-situaties (grpercipieerd 005-gedrag). De kosten van deze
enqu~te, hoewel niet gering, liggen aanzienlijk lager dan die van het experiment. In dit
onderzoek wordt dus bet ‘gepercipieerd OOS-gedrag’ vergeleken met bet ‘feiteltjke
OOS-gedrag’. Er wordt hiermee een relatie gelegd tussen wat mensen zeggen en wat
mensen doen. Naarmate deze relatie sterker is, is de enquete-methodiek vanwege de
kostenvoordelen een meer te prefereren methode voor bet meten van merkentrouw en
OOS-gedrag.

2. ONDERZOEKSOPZET

In 1991 is bet onderzoek1 naar 005-gedrag gestart. Het onderzoek omvat een drietal
fasen. Gest~ft is met een vooronderzoek. Hierna is een 005-experiment uitgevoerd en
tenslotte is een enqu~te gebouden onder de personen, die aan bet experiment deelna-
men.
Een vooronderzoek is gedaan naar de gescbiktbeid van supermarkten waar bet 005-
experiment zou plaatsvinden en naar verschillende merken waarmee bet experiment
uitgevoerd zou worden. Dit resulteerde in vijf verschillende A-merken, te weten Croma
bak en braad, Omo, Coca-Cola, Friesche Viag koffiemelk en Lassie toverrijst2. De
tweede fase was gericbt op bet registreren van bet feitelijk gedrag van de consument
van merkartikelen in 005-situaties. Dit gebeurde door middel van een 005-experi-
ment. De derde fase was gericbt op bet acbterbalen van de gepercipieerde gedragingen
van deze groep consumenten. Dit gebeurde op basis van een enqu&e, die ongeveer een
jaar na bet OOS-experiment onder dezelfde groep consumenten gehouden is. De uit-
komstenvan bet experiment en de enquete zijn vervolgens samengevoegd tot een data-
base met paneldata. De opzet en enkele voomame resultaten van bet experiment
respectievelijk de enqu&e worden nu beknopt beschreven. De vragen beborend bij de
enqu&e zijn opgenomen in de appendix.

2.1 Experiment

Voorafgaaiid aan bet experiment is in de verschillende supermarkten nan de mensen,
die ~n van de vijf geselecteerde merken in bun boodscbappenwagentje badden,
gevraagd of ze bereidwaren mee te werken aan een OOS-studie (Verbeke et al., 1993).
Dit resulteerde in een groep van 2219 consumenten, van wie naam, adres en telefoon-
nummer genoteerd werden. Vervolgens werd bet OOS-experiment gestart. Alle vijf
merken werden uit bet schap verwijderd, dat wil zeggen dat van een merk ook nile
‘brand extensions’ werden verwijderd. Alle 2219 respondenten uit bet interview in de
winkel werden na afloop van bet experiment telefoniscb benaderd. Hiervan bleven 590
respondenten over die een 005-ervaring badden met 6dn van de onderzocbte merken.
Een 005-ervaring betekent dat de respondent zich berinnert dat bet merk niet in bet
schap aanwezig was. Tenslotte zijn de overgebleven 590 personen opnieuw telefonisch
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benaderd met onder andere enkele vragen over merkentrouw en uitgavenpatronen. Van
deze groep bleven nog 348 personen over.

In de vragenlijst behorend bij het experiment werden drie verschillende 005-gedragin-
gen onderscbeiden:
1. Men gnat naar eenandere winkel om daar het gewenste merk te kopen
2. Men koopt in de supermarkt waar de consument gewoonlijk zijn of haar boodschap-
pen doet, een andermerk

3. Men steltde aankoop uit

Bij de vragen over de OGS-ervaringen werd onderscbeid gemaakt tussen de eerste,
tweede, derde en vierde keer dat bet merk door de perseon niet in bet schap nangetrof-
fen werd in bet vervolg aangeduid met eerste, tweede etc. QOS-situatie.

Resultaten:
1. Van nile onderzochte OOS-reakties blijkt dat 55% van de consumenten verandert
van merk, dat 24% van de consumenten verandert van winkel om bun favoriete
merk te kopen en dat 21% van de consumenten uitstelt.

2. Het 005-gedrag verschult per merk. Zo gnat bij Coca Cola 34% van de consumen-
ten naar een andere winkel; bij Croma is dat slechts 14%.

3. Het 005-gedrag wordt nauwelijks tot niet beYnvloed door een concurrerende winkel
in de buurt of doordat het schap van het 005-merk gevuld of leeggelaten is.

4. De manier waarop consumenten boodscbappen doen heeft wel een belangrijke in-
vloed op bet 005-gedrag. Consumenten die minder yank inkopen doen en daarmee
yank meer inkopen per winkelbezoek (ook wel big basket genoemd) gnan meer ver-
deren.

5. Consumenten gaan in bet algemeen meer uitgeven wanneer bun merk 005 is. Ook
bier treden ecbter verschillenper merk op.

6. Aangezien sommige consumenten in het experiment geruime tijd hun favoriete merk
niet hadden kunnen kopen, bleek er gewoontevorming op te treden bij de nienwe
merken; sommige consumenten blijken het nieuwe merk te preferen.

7. De totale verkopen, gemeten via kassa-data, bleken te dalen gedurende bet 005
experiment.

2.2 Enqu~te

Ongeveereenjaar na het 005-experiment is onder de personen, die deelnamen aan het
experiment, een schriftelijke enqu~te afgenomen. Het doel van deze enqu~te was het
verkrijgen van inzicbt in de gepercipieerde gedragingen van consumenten in een win-
kel. Met gepercipieerd gedrag wordt uitsluitend domein specifiek OOS-gedrag bedoeld
(het gedrag dat enkel betrekking heeft op wat de consument doet bij een 005-situatie
in de winkel). Dit impliceert dus dat in de vragenlijst niet wordt gsproken overmerken-
voorkeur en merkentrouw. In de enquete werd dus alleen gevraagd naar gepercipieerd
005-gedrag. Zo werd bijvoorbeeld gevrnagd met welke waarschijnlijkbeid (vijf-punts
schani) de respondent bij de eerste keer OOS naar een andere winkel gnat om zijn/haar
favoriete merk daar te kopen of met welke waarschijnlijl<heid bij/zij dan naar een ande-
re winkel gnat. De vragen werden afgestemd op bet merk, dat voorafgaand nan bet
experiment in het boodscbappenwagentje nangetroffen werd.
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De enqu~te vertoonde op de volgende punten verschillen met het experiment:
I In bet experiment werd bet gehele merk uit het schap genomen, terwiji in de enqu~-

te werd gevraagd wat men zou doen in 005-situaties vafi specifieke ‘brand exten-
sions’ (bijvoorbeeld: gewenste soort of inboud niet nanwezig).

II In bet experiment hadden bepanlde mensen slechts ~n 005-ervaring, omdat ze
bijvoorbeeld gedurende bet experiment niet meer dan 6~n keer gingen winkelen.
Toch werdin de enqu&e ook nan deze groepvoorgelegd wat ze zouden doen in een
tweede en een derde (of meer) 005-situatie. De respondent is verplicht zich in te
leven in een situatie, die misschien onbekend is voor bem/baar.

111 Bij bet experiment ging het om een eerste tot en met vierde 005-confrontatie, ter-
wijl in de enqu&e naar koopgedrag in een eerste, een tweede, een derde ofmeer
005-situatie gevraagd werd.

IV In werkelijkheid kan een consument niet meerdere gedragingen tegelijk uitvoeren
bij een 005-situatie. De mogelijke gedragingen sluiten e]kaar uit. Zo kan men bij-
voorbeeld niet de nankoop uitstellen en tegelijkertijd eenander merk kopen of naar
een andere winkel gaan. In de enqu&e is de respondenten echter gevraagd de (sub-
jectieve) waarscbijnlijkheid ann te geven of hij/zij van merk verandert of uitstelt.
De consequentie hiervan is dat bet mogelijk is dat de respondent inconsistente ant-
woorden geeft, door bijvoorbeeld beide vragen bevestigend te beantwoorden.

V De enqu&e bevat de mogelijkheid tot bet openlaten van vragen terwijl bij bet expe-
riment alles ingevuld is. Alleenmet de geheel ingevulde formulieren, wat betreft de
vragen die van belang zijn voor deze studie, is gewerkt. Dit resulteert in een hoog
percentage missing values.

3. ANALYTISCH RAAMWERK

Het analytisch raamwerk dat ten grondslag ligt nan dit artikel is weergegeven in fi-
guur 1. Uit de vragen over bet gepercipieerd 005-gedrag wordt een vijftal zogenaamde
‘gepercipieerde OOS-gedragsschalen’ ontwikkeld. Deze schalen fungeren als voor-
spellende faktoren in bet voorspelmodel.
Eerst wordt het feitelijke 005-gedrag zeif voorspeld, dan wordt rekening gehouden
met uitgesproken gedrag en pas daama worden de feitelijke 005-gedragingen gegroe-
peerd in feitelilke OOS-gedragspatronen. Deze gedragspatronen fungeren als te voor-
spellen faktoren in bet voorspelmodel. De patronen worden als merkentrouw, niet-mer-
kentrouw of niet in te delen bestempeld. Dit gebeurt in een vijftal stappen. In de eerste
stap worden de personen met bet meest uitgesproken gedrag ingedeeld. In elk van de
volgende vier stappen worden bier de personen met een minder uitgesproken 005-
gedragspatroon nan toegevoegd. Van elk van de vijf stappen wordt een voorspelling
gemaakt van de gedragspatronen met bebulp van de ontwikkelde gedragsscbalen. Dit
resulteert in een vijftal kiassificatietabellen. Op basis hiervan worden eveneens vijf
toetsen uitgevoerd op bet voorspellend vermogen van de ontwikkelde schalen.
Eerst wordt de ontwikkeling van de gepercipieerde OOS-gedragsscbalen toegelicbt.
Daarna worden de OOS-gedragspatronen besproken. Tenslotte worden de resultaten
van de voorspelling bescbreven.
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Figuur 1. Analytisch raamwerk.
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4. GEPERCIPIEERDE OUT-OF-STOCK GEDRAGSSCHALEN

Uit eerderonderzoek (van Ginkel, 1994) kwarn de gedachte naar voren dat verschullen-
de vragen uit de enqu&e over het gepercipieerd OOS-gedrag hetzelfde meten. Zo bleek
dat consumenten ongeveer gellike (subjectieve) kansen toekennen aan een bepaalde
gedraging in elk van de drie versehillende OOS- situaties3. Het lijkt dus zinvol een
datareduktie toe te passen op het gepercipieerd gedrag. Eerst worden de uitkomsten van
de datareduktie besproken, daama wordt onderzocht of de hieruit voortgekomen scha-
len4 betrouwbaarzijn.

4.1 Faktoranalyse

Dc indicaties dat een datareduktie zinvol zou kunnen zijn, werden in de faktoranalyse5
bevestigd (KMO 0.82, hoofddiagonale waarden anti-image matrix 0.64-0.91). Zoals te
zien in het faktor scree plot in figuur 2, lijkt een datareduktie tot vijf faktoren voor de
hand te liggen (eigenwaarden groterdan 1 en de zogenaamde ‘voet van de berg’).

0

‘I
a4

6
2

r _________________________________________________________________________________________
1 3 6 7 9 11 13.18 17 19 21
Factor Number

Figuur 2. FaktorScree Plot.

Door de vijf faktoren wordt bet grootste gedeelte van de informatie uit de vragen verte-
genwoordigd (70,8% van de variantie van de vragen). Verder zijn de geroteerde faktor-
co~ffici~nten (oblimin-rotatie6) zijn eenvoudig interpreteerbaar, zoals in tabel I is weer-
gegeven.
Te verwacliten was dat de vragen, betrekking hebbend op versehillende OOS-situaties
van een gedraging, bij elkaar in ~n faktor terecht zouden gekomen, zoals af te leiden
uit tabel 1. De interpretatie van de faktoren is opgenomen in tabel 2.
In tabel 3 zijn de correlaties7 tussen de vijf faktorenweergegeven.
Te zien is dat de neiging tot het kopen van een andermerk enigszins negatief gecorre-
leerd is zowel met de neiging tot uitstellen als het gaan naar een andere winkel. Verder
valt op dat de neiging tot het gaan naar een andere winkel en uitstellen enigszins posi-
tief gecorreleerd zijn. Geconstateerd kan worden dat het kopen van een ander merk tot
op zekere hoogte ‘mutual exclusive’ is met het gaan naar cen ander winkel en het
kopen van een ander merk, en dat uitstelgedrag en het gaan naar een andere winkel in
zeer geringe mate met e]kaar samengaan.

FactorScree Plot
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Tabel 1. Geroteerdefaktorco~ffici~nten.

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5
V337
V322
V332
V315
V346

V321
V335
V33 I
V314

V347
V338
V323
V316

V313
V330
V320

V435
V336
V312
V319
V329

,85559
,84634
,80184
,77657
,65443

—,09080
,00169

—,05093
,0001 1
,03 166

—,05 122
,03211

—,06999
,04568
,05408

—,00330
—,00808
—,06752
—,141 14
—,38894
,10270

,14034
,12218
,03292
,02335
,13786

,91 150
,90833
,88853
,84937

,09054
,05678
,15881
,03470

,00021
,04508
,06477

,04264
,38804
,06429
,09751
,18354

,02966
,00050
,02793

—,11870
—,05873

,04406
—,08 174
,05480
—,02945

,87313
,81392
,75633
,71602

—,06391
,05095
,00795

—,00388
—,04926
,07869
,02755
,05938

,14344
,05522

—,01036
—,1 1546
,15 122

,03 120
—,01537
,05384
,15296

—,04677
,002 14
,01705
,02376

,87968
,87919
,85256

—,06555
,02546

—,04830
,09132

—,07289

,02385
—,06988
—,07987
,01980
,02484

—,03197
—,03 142
—,04415
,12025

—,04485
—,03405
,00355
,11847

,01243
—,02043
—,05718

,79862
,75253
,70979
,66958
,47 156

Tabel 2. Interpretatie schalen.

Faktor neiging tot
1 het kopen van een nader merk
2 bet kopen van een andere inhoud
3 uitstellen
4 bet kopen van een andere soort
5 bet gaan naar een anderewinkel

Tabel 3. Correlatiesfaktoren.

Factor CorrelatieMatrix:

Merk Inhoud Soort Uitstel Winkel
Merk
Inhoud
Soort
Uitstel
Winkel

1,00000
,05175

—,28552
,27653

—,35568

1,00000
,0678 1
,27329

—,03596

1,00000
—,10309
,17588

1,00000
—,24594 1,00000
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Tabel 4. Cronbach alpha’s.

C-ct st. item
C-ct
Merk 0,8714 0,8722
Inhoud 0,9181 0,9183
Soort 0,8004 0,8019
Uitstel 0,8836 0,8843
Winkel 0,8258 0,8160

Hiema is de betrouwbaarbeidsanalyse gednan en bet bleek dat nile schalen voldeden
ann de metbodologische normen binnen marketing research. De resultaten zijn te zien
in tabel 4.

5. ONTWIKKELING VANOUT-OF-STOCK GEDRAGSPATRONEN

Uit een Markov-analyse van bet feitelijk 005-gedrag (van Ginkel, 1994, P.15-21)
bleek dat bet 005-gedrag behoorlijk varmabel is. Dit wil zeggen, dat de kans dat een
consument in twee opeenvolgende 005-situaties betzelfde gedrag vertoont kiein is. Dit
gaf de indicatie dat afzonderlijke gedragingen (005-specifiek) lastig te voorspellen
zullen zijn, zoals blijkt uit de voorspelling van bet gedrag in de eerste 005-situatie in
tabel 5.
Deze constatering geeft nanleiding niet bet gedrag van een consument in een bepaalde
005-situatie te bestuderen, maargedragspatronent te ontwikkelen. Deze gedragspatro-
nen worden als merkentrouw of niet-merkentrouw bestempeld. Eerst wordt nu een
denkkader gepresenteerd en vervolgens wordt de indelingbesproken.

5.1 Denkkaderbtj hetfeitehjk OOS-gedrag

Bij bet indelen van de feitelijke gedragspatronen in merken- en niet-merkentrouw
wordt bet denkkader in tabel 6 gebruikt. Aan de basis van bet onderscbeid tussen de
feitelijke 005-gedragingen — een ander merk kopen, naar een andere winkel gaan en
uitstellen — liggen twee dichotome faktoren: de neiging tot bet kopen van een ander

Tabel S. Klasszficatietabel eerste out-of-stock situatie.

Voorspeld
gedrag

nader
merk

nadere
winkel

uitstel

werkelijk gedrag:
ander merk

nadere winkel

94

22

91
9678%
18

3
3,2%
4

0

0

uitstel 31
81,8%
30
96,8%

18,2%
1
3,2%

0

Percentage goed geclassificeerd: 65%
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Tabel 6:Denkkader voorspellendefaktoren van hetfeiteijik GOS-gedrag.

winkeltrouw

wel niet

merkentrouw wel uitstel vna de naar andere winkel
nankoop gana omfavoriete
merk daar te kopen

niet andermerkin
zetfde supermarkt
kopen

merk (merkentrouw) en de neiging tot het gaan naar een ander winkel (winkeltrouw).
Merkentrouw en winkeltrouw zijn beide sarnengesteld alt een nantal acbterliggende
faktoren. De reeds ontwikkelde gepercipieerde OOS-gedragsschalen vormen de fakto-
ren waaruit merkentrouw en winkeltrouw opgebouwd zijn en kunnen als zodanig die-
nen als voorspellers van bet feitelijk 005-gedrag.
Uit onderzoek is gebleken (van Ginkel, 1994, P.64-66) dat bet niet mogelijk is met
behulp van de gepercipieerde gedragsscbalen onderscheid te maken tussen wel of niet
winkeltrouw zijn9. Dit noodzankt dus tot bet indelen van de feitelijke gedragspatronen
in merken- en niet-merkentrouw.

6.2 Gedragspatronen

In een vijftal stappen zijn de gedragspatronen van de consumenten ingedeeld in mer-
ken- en niet-merkentrouw. In de eerste stap zijn de meest uitgesproken gedragspatro-
nen opgenomen. Consumenten die drie keer acbtereenvolgens naar een andere winkel
zijn gegnan werden aangemerkt als merkentrouw en consumenten die drie keer acliter-
eenvolgend een ander merk kochten als niet-merkentrouw. In elke volgende stap zijn
hier consumenten met minder uitgesproken patronen nan toegevoegd (bijvoorbeeld de
consumentendie de eerste twee keer naar een andere winkel gaan en daama een ander
merk kopen ect.). In de laatste stap is bet grootste deel van de consumenten inge-
deeld10.

7. VOORSPELMODEL

Van elk van de vijf stappen is een voorspelmodel geformuleerd. De bypotbese hierbij is
dat de meest uitgesproken gedragspatronen van de eerste stap bet best te voorspel-
len zijn en dat de voorspellende waarde in elice volgende stap een dalende tendens ver-
toont. In tabel 7 is als voorbeeld de klassifscatietabel” van de vierde stap opgeno-
men.
In nile vijf de stappen bleek de discriminant functie verkiarende waarde12 te hebben.
Vervolgens is onderzocbt of de modellen voorspellend van betekenis zijnt3. Geen van
de vijf discriminant functies bleekenige voorspellende waarde te bebben.
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Tabel 7. DeKIass~ficatietabel vande i’ierde slap.

Voorspeld gedragspatroon

werkelijk gedragspatroon niet wel merkentrouw

niet-merkentrouw 11 6
63.6%

3
36.4%

merkentrouw 45 2
2.2%

44
97.8%

94 16
17.0%

78
83.0%

Percentage goed geclassificeerd: 92%

Voordat uit het bovenstaande geconcludeerd wordt dat OOS-gedragspatronen niet
voorspelbaar zijn met bebuip van bet gepercipieerd gedrag, is nagegnan of niet-stellige
of inconsistentet4 respondenten hiervoor verantwoordelijk zijn. Dit blijkt echter niet het
geval te zijn (van Ginkel 1994, P. 67-68).

8. DISCUSSIE

In deze studie is nagegnan of het mogelijk is om met bebuip van een indirecte metbode
van dataverzameling (de enqu&e) feitelijke gedragspatronen (merken- en niet-merken-
trouw) te kunnen voorspellen. Hiertoe zijn schalen ontwikkeld die specifiek betrekking
hebben op in-store QOS-gedrag (domein specikieke schalen). Het blijkt dat deze scha-
len wel verkiarende waarde ten aanzien van het 005-gedrag bezitten, maar dat de
voorspellende waarde te wensen over lant.
Oorzaken voor de tegenvallende voorspellingskracht van de geconstrueerde schalen
kunnen zijn:

1. De omvang van de database liet niet toe het onderzoekper merk op te splitsen. Hier-
door waren we genoodzaakt een aggregant van merken te onderzoeken, waardoor
specifieke informatie verloren is gegnan.

2. De gepercipieerde 005-gedragingen sluiten elkaar niet automatiscb vit. Hierdoor
kunnen inconsistente antwoorden optreden met betrekking tot wat mensen zeggen te
doen in fictieve 005-situaties. Dit bemoeilijkt de matching met de feitelijke OOS-
gedragingen, die uiteraard wel uitsluitend zijn.

3. Vorm- en generieke gedragsaltematieven, zoals bet kopen van een ander type pro-
dukt in een 005-situatie (bijvoorbeeld bet kopen van Sinas als Coca Cola out-of-
stock is) , is als gedrag buiten bescbouwing gelaten.

4. Het nadeel verbonden ann de vragen over bet gepercipieerd 005-gedrag is de moei-
lijkbeid voor de respondent zich in te leven in een vrij abstracte situatie (hij/zij moet
hierover bewust nadenken). Feitelijke 005-gedrag daarentegen is vaak het resuitnat
van eentamelijk onbewuste handeling.
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Vervolgonderzoek zal gericbt moeten zijn op het verder verfijnen van gepercipieerd
005-gedrag. Het blijft immers een kostbare zaak via metingen van het feitelijke
gedrag bepaalde gedragspatronen te acbterhalen.

9. CONCLUSIE

De manier waarop consumenten zich gedragen in 005-situaties geeft een belangrijk
inzicht in de mate van merkentrouw. Hierbij komt duidelijk het beeld naar voren dat
bet onderzoek naar gedragspatronen veel inzicht geeft in merkentrouw; een gedraging
in een 005-situatie blijkt immers zeer variabel te zijn. Verder lijken gepercipieerde in-
store 005-schalen een belangrijk verkiarend element bij het verklaren van gedragspa-
tronen. Voordat de conclusie getrokken kan worden dat gedragspatronen niet voorspel-
baar zijn, moet eerst onderzocht worden in hoeverre andere faktoren voorspelkracht
bebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken ann faktoren waarmee een consumenten-
profiel gemaakt kan worden, faktoren die een winkeiprofiel schetsen of faktoren die
kenmerkend zijn voor onderzocbte merken. Voorspellen van gedragspatronen zal ech-
ter altijd wel een lastige doelstelling blijven.

NOTEN

I. Zie voor een uitvoerigere beschrijving ‘Wat een out-of-stock experiment kan aantonen over de kracht
van een merk’ Verbeke, Ouwerkerk en Hoogeveen (1993).

2. Bij het bepaten van de geschiktleid van de merken is vooral getet op de aankoopfrequentie en op het
vermoeden van hoge merkentrou~v.

3. Dit werdaangeduidmet een lageexteme inconsistentie (van Ginkel, 1994, P.47-49).
4. Schaal is synoniem voor faktor. /
5. Ats faktor-modet is voor de principale componenten methode gekozen.
6. Voor een obtimin-rotatie is gekozen, omdat, gezien de interpretatie van de factoren, niet verondersteld

kanwordendat de factoren ongecorreteerd zijn.
7. Omdat gebmik gemaakt is van de oblimin-rotatie hoeven in tegenstetling tot de varimax-rotatie de facto-

ren niet ortogonaal en dus ongecorreleerd te zijn.
8. Een gedragspatroon van een consument is gebaseerd op zijn gedrag in dde opeenvolgende QOS-sitna-

ties.
De beide assen van tabel VI kunnen opgevat wordenala Lineaire Discriminant Functions in een discri-
minant model ter voorspelling van de feitelijke gedragingen per out-of-stock situatie; gebleken is (van
Ginkel 1994) dat de LDF die onderscheidmaakt tussen wel of niet winkeltrouw zijn niet significant is.

10. Voor de exacte indeling zie van Ginkel 1994.
1. De percentages in de tabellen zijn eigenlijk te optimistisch, omdat in het kiassificeren van cases in een

LDF, die door die cases tot stand is gekomen, te optimistisch is (het ‘naar-jezelf-toeredeneer-effect’).
Om dit te con-igeren is de sample een aantal keer willekeurig in tweeta opgesplitst; de LDF is met de
eerste hetft bepaald en de andere helft is hierin ingevuld ter ktassificatie. Dit resutteert, zoals te verwach-
ten, in tagere kiassificatiepercentages.

12. Een discriminant functie heeft verkiarende waarde wanneer de cn~ffsci~nten significant van nul verschil-
len

13. Een model wordt als voorspellend van betekenis aangemerkt als het totaal percentage goed-gekiassifi-
ceerde cases significant groter is dan het percentage cases in de grootate groep; is dit namelijk niet bet
geval, dan is het voorpelmodet alle cases vallen in de grootste groep’ even goed.

14. Niet steltige respondenten hebben bij de vragen over het gepercipieerd out-of-stock gedrag geen uitge-
sproken mening; inconsistente respondenten geven op de vragen over het gepercipieerd out-of-stock
gedrag tegenstrijdige antwoorden.
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Appendix: Het overzicht van de vragen.

* Stel dat, gedurende uw gewoonlijk bezoek ann de supex-markt waar u meestal uw boodschappen
doet, blijkt dat uw met-k — koffiemelk, cola etc. — niet in de juiste soort, verpakking en inhoud
aanwezig is. Zou u dna: -

v3 12: naar eerrandet-e winkel gaan
v313: een andersoon kopen
v3 14: een andere inhoud kopen
v315: een andermet-kkopen
v3 16: de aankoop uitstellen

* U heeft uw favox-lete met-k niet kunnen vinden in uw supet-markt en u ondemeemt dezelfde

week een tweede bezoek naar die supemrnt-kt. U wilt uw favoriete met-k kopen, maarhet is er
weer niet. Zon ii dan:
v3 19: naar een andere winkel gaan om uw favoriete met-k te kopen?
v320: uwfavoriete met-k kopen in een nadere soort?
v321: uw favoriete met-k kopen in een nadere inhoud?
v322: een ander met-kcolakopen
v323: de nankoop uitstellen

* U ondemeemt een extra aantal bezoeken (3 of meet-) naar de supet-markt waar u steeds uw
boodschappen doet, om uw favoriete met-k te kopenen het is steedsniet vet-kt-ijgbaar. Zou u dna:
v330: uw favoriete met-k kiezen in een nadere soort
v33 1: uwfavoriete met-k kiezen in een nadere inhoud
v332: een nader met-k kopen

* Indien uw favoriete met-k niet nanwezig is iwuw favoriete flesinhoud tijdens uw not-male super-
marktbezoek, zou u dan:
v335: uw met-k in een nadere flesinhoud kopen
v336: naar een andere winkel gaan
v337: uw favoriete flesinhoud kopenmaardna van een nader met-k
v338: de aankoop uitstellen
* Indien uw favoriete met-k niet nanwezig is in uw favoriete blikjes tijdens uw not-male super-
marktbezoek, zou u dan
v344: uw met-k ineen fleskopen
v345: naar een nadere winkel gaan
v346: blikjes kopen van een andet- met-k
v347: de anokoop uitstellen

154



11. Milieuvriendelijk gedrag.
een kwestie van willen ofkunnen ?1

M.D. DE KRUIJK, R.G.M. PIETERS ENW.F. VAN RAAIJ

SAMENVATI7ING

Veel mensen vinden dat ze zich in sterke mate inzetten voor het milieu. Net gedrag van andere
huishoudens en maatschappelijke sectoren, zoals industrie, landbouw en overheid wordt in ver-
gelijking met het eigen gedrag minder milieuvriendelijk ingeschat. Belangrijke aspecten die een
rol spelen in deze gedragsperceptie zijn mogehjkheid en bereidheid totmilieuvriendelijk gedrag.
Mensen vinden van zichzelf dat ze een grote bereidheid hebben, maar dat hun mogelijkheden
tekort schieten. Daarentegen wordt juist van anderen gevonden dat ze meer kunnen (mogeiik-
heid) dan willen (bereidheid) in de oplossing van hetmilieuprobieem.
De mate waarin mensen zich betrokken voelen bij het milieuprobleem speelt een rol in de per-
ceptie van de eigen mogelijkheid en bereidheid en die van anderen. Naarmate mensen sterker
betrokken zijn bij het milieuvraagstuk, wordt het idee dat anderen hun mogelijkheden niet goed
benuttensterker. Net idee dat anderen een surplus aan mogelijkheden hebben, wordt sterker in de
loop der tijd, vooral bij een toenemende betrokkenheid.

1. TANENDEAANDACTIT VOOR HETMILIEUVRAAGSTUK

Aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig mocht het milieu
zich in een grote publieke belangstelling verheugen. Politieke partijen besteedden in
hun verkiezingsprogramma’s ruim aandacht ann dit onderwerp. (Vermeende) milieu-
succesies werden gememoreerd in de troonrede en zelfs de koningin sprak begin jaren
negentig in haar kerstboodschap over haar zorg met betrekking tot het milieu. De over-
heid startte met een uitvoerige voorlichtingscampagne Een beter milieu begint bij
jezeif’ om de Nederlandse burgers aan te zetten tot milieuvriendelijk gedrag.
De Nederlandse burgers gaven te kennen zich bezorgd te maken over het milieu. Uit
onderzoeken van NSS, NIPO en SCP (NSS, 1993; NIPO, 1994, SCP, 1990; SCP, 1994)
komt naar voren dat vooral rond 1990 milieu een absoluut ‘toponderwerp’ was. Deze
betrokkenheid kwam onder meer tot uiting in een zeer grcte ledengroei van natuur- en
milieu-organisaties (Van Seeters, 1994).
Deze betrokkenheid resulteerde overigens niet per definitie in een milieuvriendelijker
gedrag. De situatie kan misschien nog het best worden samengevat met de woorden
van Gerrit Komrij. ‘De bezorgdheid om de vervuiling van het milieu is me daar even
reusachtig populair geworden. Velen die er maar op los leefden door elke avond met
een triomfschreeuw de voile vuilniszak bij hun buurman in de tuin te slingeren en door
jenever uit wegwerpflessen te drinken, zijn bekeerd en zien het milieu thans ann voor
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nummer 6~n op bun zorgenlijstje. Weliswaar leven ze er nag altijd op los, maar qua
milieu-bewustzijn zijn ze zo groen dat zelfs bet gras er zich pips bij voelt’ (Komrij,
1991).
Vanuit het bedrijfsleven werd eveneens sterk ingespeeld op deze milieubetrokkenheid
bij burgers en in de politiek. Veel bedrilven ontwikkelde milieuplannen, in jaarversla-
gen werd er in aparte paragrafen aandacht gegeven aan deze problematiek, maar ook in
concrete activiteiten werd er gewerkt aan een milieuvriendelijker produktieproces en
ann milieuvriendelijker produkten. Fabi-ikanten en producenten die een milieuvriende-
lijk(er) produkt ontwikkelden, maakten ook in hun advertenties melding van bun
inspanningen voor een beter milieu.
In korte tijd is bet milieu-onderwerp echter uit de gratie geraakt. Noch in de verkie-
zingsprogramma’s van de politieke partijen, noch in de verkiezingsdebatten rond de
tweede kamer verkiezingen van 3 mei 1994 werd er veel gesproken over het milieu-
onderwerp. Maar ook de Nederlandse burgers geven steeds minder ann zich zorgen te
maken over dit milieu-onderwerp. Imniddels hebben vraagstukken rond werkloosheid,
criminaliteit en minderheden bet milieuprobleem naar de achtergrond verdrongen. In
1993 gaf 43% van de bevolking nog ann zich veel zorgen te maken over de milieuver-
vuiling, terwiji dit enkele jaren daarvoor nog op 60% lag. De verminderde betrokken-
heid komt (nog) niet tot uiting in de omvang van bet ledenbestand van natuur- en
milieu-organisaties. De groel is er wel ut, maar er is geen daling in bet aantal leden
(Van Seeters, 1994).
Om een indicatie te krijgen van de consequenties van deze tanende aandacht voor het
milieu op het denken en doen van mensen, wordt in dit artikel nader ingegaan op ont-
wikkelingen in gedrag en gedragscomponenten met betrekking tot milieu. Dit wordt
vooral beschreven nan de hand van resultaten van de Milieugedrags Monitor (De
Kruijk et al, 1991; De Kruijk et al, 1992; DeKruijk et al 1993; NIPO, 1994).

2. LONGITUDINAAL MILIEUGEDRAGSONDERZOEK

Sinds 1991 wordt er een longitudinaal milieu-onderzoek uitgevoerd onder de respon-
denten van het NIPO Telepanel. Ben groep van ongeveer 1500 respondenten krijgt
periodiek steeds dezelfde vragen voorgelegd over hun milieugedrag en overgedragsge-
relateerde aspecten als bouding, intentie etcetera. Orudat steeds dezelfde respondenten
worden ondervraagd (panel) is het mogelijk om gedragsveranderingen en redenen bier-
van op respondentniveau op te sporen.
Dit Telepanel is een consumentenpanel van ongeveer 1000 huishoudens. Deze groep is
representatief voor de bevolking van Nederland. Wekelijks krijgen de respondenten per
telefoonlijn een vragenlijst ‘toegestuurd’. Met behuip van een in bruikleen gekregen
computer en modem worden de vragen beantwoord. De vragen hebben betrekking op
zeer uiteenlopende onderwerpen. Door deze diversiteit, en omdat dit milieu-onderzoek
slechts ddn maal per jaar wordt uitgevoerd, is de kans dat er paneleffecten optreden
nihil (Van Doom, 1987).
Net onderzoek (Milieugedrags Monitor) wordt uitgevoerd in opdracbt van de Ministe-
ries van VROM en V&W en NOVEM en geco6rdineerd door de Rijks Voorlichtings
Dienst. Het v~Idwerk en analyse vinden plants bij het NIPO, dat het instrument samen
met de Erasmus Universiteit ontwikkelde. De vier metingen vonden pinats in april en
november 1991, november 1992 en november 1993. -
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3. ONDERZOEKSVRAGEN

De operationalisatie van de Milieugedrags Monitor is in sterke mate gebaseerd op het
model van beredeneerd gedrag (Fislibein & Ajzen, 1975; Ajzen & Fishbein, 1980;
Ajzen, 1991), nangevuld met de concepten als persoonlijke effectiviteit en gewoonte-
gedrag (Kok et al., 1987). Net voert te ver om in bet kader van dit artikel nile aspecten
die in de Milieugedrags Monitor worden onderzocht te bespreken. Net gerapporteerd
milieugedrag, intenties, attitudes, veronderstelde kosten en baten van concrete inspan-
ningen, om enkele aspecten uit de monitor te noemen, blijven buiten beschouwing.
In dit artikel wordt vooral op macro nivean gekeken nanr ontwikkelingen in hetmilieu-
gedrag en de relevante variabelen die dit gedrag beYnvloeden. Dit houdt in dat er niet
wordt ingegnan op specifieke gedragingen, maar dat op meer globanl niveau wordt
gekeken naar het gepercipieerd milieugedrag en relevante aspecten die van invloed zijn
op dit gedrag. Hiermee wijkt de invalshoek van dit artikel af van vele andere studies
die er in Nederland zijn verricht op bet terrein van milieugedrag. In de tot op heden uit-
gevoerde studies stant het verkiaren van concrete milieurelevante gedragingen veelni
centrani (Ester & Van der Meer, 1979; Van der Meer, 1981; Van Raaij & Verhallen,
1983; Midden, 1986; Nelissen et al., 1987; Pieters, 1989).
Aan alle respondenten is gevraagd een inschatting te maken van de milieu(-on)vriende-
lijkheid van het eigen gedrag. Met deze vrnng wordt dus het gepercipieerde milieuge-
drag gemeten. Dat hoeft nog niet te betekenen dat nis mensen zichzelf nis milieuvrien-
delijk beschouwen, ze ook dnadwerkelijk milieuvriendelijk gedrag vertonen.
Volgens Heider (1958) is het al dan niet uitvoeren van een bepnnld gedrag een functie
van persoonlijke motivatie en persoonlijke mogelijkheid. I)anrnaast speelt de moeilijk-
heidsgrnad van bet betreffende gedrag een rol in het ni dan niet vertonen ervan. De per-
soonlijke componenten, motivatie en mogelijkbeid, zijn in de Milieugedrngs Monitor
geoperationaliseerd als respectievelijk willen en kunnen. Bij willen gnat om de mate
waarin mensen zich inzetten om het betreffende gedrag te bereiken. Net kunnen heeft
betrekking op de capaciteit en bekwaamheid om een tank te voibrengen. De component
‘moeilijkheid van bet betreffende gedrag’ is verder niet geoperationaliseerd. Volgens
Neider is bet niet mogelijk dat de nfwezigheid van ddn van de twee drijfveren de andere
compenseert. Dus als de persoonlijke mogelijkheden nihul zijn, kan dit niet gecompen-
seerd worden door een sterke motivatie, en vice versa.
Er bestant een natuurlijke neiging bij mensen om het eigen gedrag als beter te beoorde-
Len dan bet gedrag van anderen. De drijfveer hierachter is dat mensen een positief zeif-
beeld van zichzelf willen handhaven of krijgen (Tesser, 1988; Tesser & Cornell, 1991).
In de beleving van mensen voeren ze zelf socinal wenselijk gedrag frequenter uit en
socinni onnanvaardbaar gedrag minder yank uit dan anderen in de samenleving (Goet-
hals, 1986). Dit verscbijnsel is verwant nan de ‘fundamentele nttributie fout’ (Neider,
1958; Ross, 1977), wnarbij mensen de neiging hebben bun eigen succes toe te scbrijven
nan persoonlijke inzet en eventueel falen toe te schrijven nan de omstandigheden. Daur
tegenover stant dat bij succes van anderen dit vnak verklnard wordt uit de (positieve)
omstandigheden, terwiji bet ontbrekenvan succes wordt toegeschreven nan (bet gebrek
ann) inzet van anderen.
Om na te gnan of en in boeverre dit verscbijnsel zich ook voordoet bij bet vraagstuk
rond milieu, zijn dezelfde vragen gesteld overbet gepercipieerde gedrng, de bereidheid
en mogelijkheid van anderen in de samenleving. De respondenten moesten steeds een
inschatting maken voor andere huisboudens, de industrie, de landbouw/veeteelt en de
overbeid.
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De neiging om zicbzelf beter te vinden dan anderen wordt sterker naarmate een bepaald
gedrag als meer (sociaal) wenselijk wordt ervaren. Dus in het geval van bet milieu-
onderzoek zullen mensen die hoog betrokken zijn bij het milieuvraagstuk, sterker
geneigd zija orn te geloven dat ze beter zijn dan anderen. Dit wordt ook wel het ‘diffe-
rential slope effect’ genoemd (Messick et al., 1985). De verwachting is dat mensen
menen dat ze zelf meer milieuvriendelijk gedrag vertonen dan anderen. Tevens mag
verwacht worden dat de kloof tussen het aan zicbzelf en bet_aan anderen toegeschreven
milieuvriendelijk gedrag groter wordt als de betrokkenheid bij bet milieu stijgt.

De centrale vragen worden als volgt samengevat:
1. Zijn mensen ook in geval het betrekking heeft op milieugedrag geneigd hun eigen
inzet als beter te beoordelen dan de inzet van anderen? En welke drijfveren spelen
bierbij vooral eenrol?

2. Is bij hoge betrokkenbeid bet gat tussen de gepercipieerde eigen inzet en de inzet
van anderen groterdan bij lage betrokkenbeid?

De derde vraag is meer exploratief. Op voorhand zijn er geen duidelijke verwacbtingen
omtrent de ontwikkelingen in de inscbatting van bet eigen gedrag versus bet gedrag van
anderen, en de rol die betrokkenheid bierbij speelt. De vraag wordt als volgt samengevat:
3. Als de betrokkenbeid in de loop der tijd toeneemt, neemt dan ook bet gat tussen de
gepercipleerde eigen inzet en de inzet van anderen toe?’

4. OPBOUW

Op basis van de resultaten van demeting yan november 1993 wordt aangegeven welke
perceptie mensenhebben van bun eigen milieugedrag en de bereidheid en mogelijkbeid
om een bijdrage te leveren. Daarnaast wordt aangegeven welke inscbatting men her-
omtrent maakt voor de andere actoren in de samenleving. Op basis van deze bevindin-
gen wordt er een eerste indruk verkregen van de verhouding tussen zelfperceptie en de
perceptie van anderen. Omdat dezelfde vragen (met uitzondering van bet gepercipieerd
gedrag) in alle vier voorgaande metingen op identieke wijze werden voorgelegd, is bet
mogelijk een vergelijking in de tijd te maken. Op basis van deze bescbrijving van de
resultaten van de voorgaande metingen wordt verder inzicbt verkregen in de ontwikke-
lingen in deze gedragsgerelateerde aspecten. Daarmee wordt duidelijk of mensen daad-
werkelijk de neiging hebben zich beter te vinden dan anderen, en hoe dit zich in de tijd
ontwikkelt (vraag 1 en vraag 3).

Gebaseerd op bet ‘differential slope effect’ is de verwacbting dat mensen die sterk
betrokken zijn bij de milieuproblematiek meer geneigd zijn zicbzelf beter te vinden dan
anderen. Om na te gaan of dit verscbijnsel zich daadwerkelijk voordoet, wordt aller-
eerst kort ingegaan op de operationalisatie van milieubetrokkenheid. Ook de ontwikke-
lingen in de tijd in deze betrokkenheid, worden vanaf de eerste meting aangegeven.
Vervolgens wordt ingegaan op de rol die betrokkenbeid speelt in de inscbatting die
mensen maken van bun eigen milieugedrag, hun eigen bereidheid en mogelijkheid ten
opzichte van andere actoren in de samenleving. Deze invloed van betrokkenheid wordt
niet alleen onderzocht voor de meting van november 1993. Ook de betekenis van
betrokkenbeid in de tijd wordt nader aangegeven (vraag 2 en vraag 3).
De implicaties van deze resultaten worden in de discussiesectienader toegelicbt.
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5. DOEN, KUNNEN ENWILLEN

5.1 Vraagstelling

Wat onder milieugedrag moet worden verstaan is niet eenduidig vast te stellen. Bigen-
lijk is bet een verzamelbegrip waar een groot aantal activiteiten onder valt. Roosendaal
en Poiesz (1987) defini~ren milieugedrag als ‘menselijk handelen leidend tot een ver-
andering in bet fysieke milieu van de mens dat nu of in de toekomstbet menselijk wel-
zijn op een gunstige of ongunstige wijzebeYnvloedt’. Dit betekent dus dat milieugedrag
een rol speelt in alle fasen van bet consumptieproces, zowel in ori~ntatie, aanschaf, ver-
bruik en gebruik als in dispositie (Wierenga & Van Raaij, 1987; Van Raaij & Antoni-
des, 1994).

Gezien bet brede karakter van ‘milieugedrag’ is bet niet mogelijk op een eenduidige
wijze dit milieugedrag te operationaliseren. Wanneer van een aantal milieugerelateerde
gedragingen aan de respondenten wordt gevraagd hoe vaak men deze uitvoert, wordt
wel een indicatie verkregen van de milieu(-on)vriendelijkheid van de respondent. Maar
bet blijft een punt van discussie welke gedragingen moeten worden voorgelegd om dit
milieugedrag te operationaliseren. Daarnaast blijkt dat er vaak weinig samenhang tus-
sen milieurelevante gedragingen bestaat in de frequentie waarrnee deze uitgevoerd wor-
den, waarmee bet praktisch onmogelijk is om te spreken van eengeaggregeerde milieu-
gedragsmaat (Halmanet al., 1992).
Om dit probleem te omzeilen is er recbtstreeks gevraagd naar het milieugedrag van
mensen. Dit betekent dus dat niet de onderzoekers bet begrip defini&en, maar dat aan
de respondenten zelf wordt overgelaten wat onder milicugedrag wordt verstaan. In
tabel 1 wordt deze gedragsvraag gepresenteerd. In bet vervoig wordt dit verder aange-
duid als ‘gepercipieerd milieugedrag’. Om na te gaan hoe dit gepercipieerde eigen

Tabel 1. Vragen naar gepercipieerd gedrag, mogeltjkheid en bereidheid van verschillende acto-
ren.

Gedrag: Noeveel wordt er volgens u momenteel aan de oplossing vanbet milieupro-
bleemgedaan door 1... 1?
Zeer veel ---- helemaal niets

Mogelijkheid: In hoeverre kunnen ervolgens u werkelijk bijdragen aan de oplossing van bet
milieuprobleem geleverd worden door {... I?
In zeersterke mate ---- geheel niet

Bereidheid: Hoe groot is volgens u de bereidheidom een bijdrage te leveren aan de oplos-
sing van bet milieuprobleemdoor ... 17
Hele grote bereidheid ---- helemaal geen bereidheid

Sectoren } uw eigen huishouden
andere huishoudens
de industrie
de landbouw en veeteelt
de overheid
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gedrag zich verhoudt met het gepercipieerde gedrag van andere actoren, is dezelfde
vraag gesteld voor andere huishoudens, de industrie, de landbouw/veeteelt en de over-
heid. De respondenten maken dus een inschatting van bet milieugedrag van deze ado-
ren.

De antwoorden konden steeds op een 7-puntsschaal worden gegeven, waarbij de uiter-
sten op de schaal waren benoemd. De antwoordcategorie ‘weet niet’, werdniet aange-
boden.
In totaal hebben 988 respondenten in alle vier metingen deze vragen beantwoord. Op
basis van de antwoorden van deze respondenten zijn de hiema beschreven analyses uit-
gevoerd.
Daamaast zijn er vragen gesteld met betrekking tot de mogelijkheid (kunnen) en de
bereidheid (willen) om een bijdrage te leveren aan de oplossing van bet milieupro-
bleem. Deze vragen zijn zowel voor het eigen huishouden als voor de vier andere acto-
ren gesteld.

5.2 Bevindingen

De scores op deze vragen voor de meting van november 1993 worden in figuur 1 weer-
gegeven. De respondenten geven steeds globaal dezelfde antwoorden als bet om de sec-
toren industrie, landbouwlveeteelt en overheid gaat. De inschatting die men maakt van
bet milieugedrag, de mogelijkheid en bereidheid, komt voor deze sectoren sterk over-
een. De Cronbach ct’s voor de drie sectoren hebben voor het gepercipieerde gedrag, de
mogelijkbeid en de bereidheid respectievelijk de waarden 0,68; 0,69 en 0,65. Ditzelfde
patroon wordt teruggevonden in alle metingen van de monitor. Om die reden zijn deze
sectoren steeds samengevoegd tot ‘overige sectoren’ in de analyse.

Figaur 1. Gepercipteerd gedrag, mogelijkheid (kunnen) en bereidheid (willen) van eigen huis-
houden, andere huishoudens enmaatschappelUke sectoren november 1993.1
Gemiddetde scores, gebaseerd op 7 puntsschaal 1 (laag) - 7 (hoog).
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Volgens eigen zeggen zijn mensen sterk bereid om een bijdrage te leveren ann de
oplossing van het milieuprobleem. Ook het eigen gepercipieerde gedrag is hoog. De
mogelijkheden worden danrentegen voor het eigen huishouden aanzienlijk lager inge-
schat. Dit verschil tussen bereidheid en mogelijkheid kan worden beschouwd als een
‘bereidheid surplus’: mensen willen meerdan ze kunnen, volgens eigen zeggen. Bij de
overige sectoren wordt juist bet tegengestelde beeld gevonden. ‘Zij’ kunnen wel, maar
willen niet. Net gepercipieerde gedrag wordt ook ten opzichte van het eigen milieuge-
drag laag ingeschat. De andere huishoudens nemen een tussenpositie in. Ook hier wor-
den de mogelijkheden hoger ingeschat dan de bereidheid. Dit gat tussen bereidheid en
mogelijkheid kan worden opgevat als een ‘mogelijkheden surplus’.
Daarbij valt op dat de mogelijkheden van de andere huishoudens hoger scoren dan die
van bet eigen huishoudens. Er zijn echter geen aanwijsbare (objectieve) redenen waar-
omanderen grosso modo meer zouden kunnen doen dan het eigenhuishouden.
Net is mogelijk om de ontwikkelingen in dit gepercipieerd gedrag, bet kunnen en wil-
len in de tijd te volgen. Met uitzondering van bet gepercipieerd gedrag zijn dezelfde
vragen ook voorgelegd in de metingen van april en november 1991 en november 1992.
De vraag met betrekking tot bet milieugedrag werd voor bet eerst gesteld in november
1992.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde scores op deze variabelen
voor de onderscheiden actoren over de periode april 1991 tot en met november 1993.
Tevens wordt aangegeven in hoeverredeze gemiddelde scores in de tijd significant ver-
anderd zijn.

Tabel 2. Ontwikkelingen in gepercipieerd gedrag, mogelijkheid, bereidheid en verschil ‘bereid-
heid en mogelijkheid’ voor eigen huishouden, andere huishoudens en overige sectoren, april
1991 - november1993.

Apr. ‘91 Nov. ‘91 Nov. ‘92 Nov. ‘93 Verandering 1)

EigenHuishouden
Gepercipieerd gedrag
Mogelijkheid (kunnen)
Bereidheid (willen)
Verschilscore (willen - kunnen)

- - 5,46

5,50 5,44 5,42

5,79 5,83 5,77

0,29 0,39 0,35

5,35
5,10
5,60
0,50

gelijk (ns.)
daling (***)
daling (***)
stijging (*)

AndereHuishoudens
Gepercipieerd gedrag
Mogelijkheid (kunnen)
Bereidheid (willen)
Verschilscore (willen - kunnen)

- - 4,68

5,63 5,62 5,55

4,86 4,84 4,84

-0,77 -0,78 -0,71

4,64
5,21
4,69
-0,53

gelijk (ns.)
daling (***)
gelijk (ns.)
daling (**)

Overige sectoren
Gepercipieerd gedrag
Mogelijkheid(kunnen)
Bereidheid (willen)
Verschilscore (willen - kunnen)

- - 4,45

5,99 6,00 5,96

4,56 4,47 4,50

-1,43 -1,53 -1,45

4,37
5,77
4,31
-1,47

daling (**)
daling (***)
daling (***)
gelijk (ns.)

1) ns. = niet significant, * p <0,05, ** p <0,01, ~ p <0,001.

163



Mensen vinden van zichzelf dat bun gedrag even milieuvriendelijk is gebleven. Net-
zelfde oordeel wordt gegeven over de andere huisboudens. Net gepercipieerde milieu-
gedrag van de overige sectoren wordt echter in november 1993 lager ingeschat dan in
november 1992. Bebalve dat mensen hun eigen gedrag nog steeds nis meest milieu-
vriendelijk beoordelen, is bet gat tussen bet gepercipieerdeeigen gedrag en bet geperci-
pieerde gedrag van de overige sectoren groter geworden. Ten opzichte van de andere
huishoudens hebben zich geen veranderingen voorgedaan.
Ondanks een gelijkblijvende perceptie van bet eigen gedrag, beeft zicb in de loop der
tijd wel een verandering voorgedaan in de inscbatting van de eigen mogelijkheden
(kunnen) en eigen bereidheid (willen). Noewel voor beide gedragsgerelateerde aspecten
geldt dat ze dalen, is de daling van de ingescbatte mogelijkheden per saldo bet grootst.
Daarmee is bet surplus aan bereidheid in de loop der tijd grotergeworden.
Bij de andere buisboudens wordt bet surplus aan mogelijkheden kleiner in de Loop der
tijd. Dit wordt vooral toegeschreven aan de daling van de mogelijkbeden tot een
milieuvriendelijk gedrag. De toegescbreven bereidheid van de andere buishoudens is in
de tijd constant en duidelijk lager dan die van bet eigen buisbouden.

De patronen bij de overige sectoren wijken afvan die van de anderebuisboudens. Zowel
de bereidbeid als de mogelijkheid van de overige sectoren wordt in de loop der tijd lager
ingescbat. Net gat tussen willen en kunnen verandert ecbter niet in de loop der tijd. Net
surplus aan waargenomen mogelijkheden is nog steeds even groot als in bet verleden, en
aanzienlijk groterdan bet mogelijkheden surplus van andere buisboudens.
Er is tevens een vergelijking gemaakt tussen bet waargenomen eigen gedrag en de
eigen bereidbeid en mogelijkheid versus bet gedrag, de bereidbeid en mogelijkbeid die
aan anderen wordt toegeschreven. De respondenten menen steeds dat ze zeif md6r
milieuvriendelijk gedrag vertonen dan de andere sectoren. Tevens geven ze aan meer
bereidheid te hebben om milieuvriendelijk gedrag te vertonen en minder mogelijkhe-
den daartoe te hebben dan de andere sectoren. Dit effect is stabiel over de tijd.

De manier waarop dit idee van zich betervoelen dan anderen zicb ontwikkelt in de tijd
is niet eenduidig. In de beoordeling van mensen gaan de andere buisboudens meerlij-
ken op bun eigen buisbouden. Nun milieugedrag is niet verslecbterd en ook bun bereid-
beid tot milieuvriendelijk gedrag is niet gewijzigd. Per saldo is daannee bet gat tussen
kunnen en willen (‘mogelijkheden surplus’) ldeiner geworden. Bij de overige sectoren
daalt zowel bet gepercipieerde gedrag, als de bereidheid en de mogelijkheid. Net gat
tussen willen en kunnen is ongewijzigd hoog in de tijd.

Er is dus een lichte tendens om de situatie van andere buishoudens meerte beschouwen
als overeenkomstig de situatie van bet eigenhuishouden. De overige sectoren blijven in
de perceptie van mensen onveranderd milieu-onvriendelijk.

6. BETROKKENHEJD BIJ HET MILIEU

6.1 Vraagstelling

Er zijn verscbillende manieren om in kaart te brengen in boeverre mensen zich betrok-
ken voelen bij bet milieuvraagstuk. Bijvoorbeeld door een lijst van maatschappelijke
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Tabel 3. Vragen naar betrokkenheid bij het milieuvraagstuk.

A. De toestand vanbet milieu is een bedreiging voor mijn gezondheid.
B. De aantasting van betmilieu vormt een risicovoor de tcekomst van kinderen.
C. De achteruitgang van bet milieu heeftgevolgenvoor mijn eigen leven.
D. 1k maak me ongerust overde toestand van betmilieu.

Schaal 1 helemaal nietmee eens
2 niet mee eens
3 niet mee eens, nietmee oneens
4mee eens
5 helemaal eens

onderwerpen aan mensen voor te leggen en te vragen de onderwerpen die men bet
meest belangrijk vindt te noemen. Ben andere manier is om mensen spontaan te laten
antwoorden op de vraag welke maatscbappelijke onderwerpen men zoal belangrijk
vindt. Ook is bet mogelijk om een aantal vragen te stellen die betrekking bebben op bet
onderwerp en de mate van ermee bezig zijn. Op die wijze wordt een indicatie verkre-
gen van bet belang dat mensen toekennen ann hetonderwerp.

In de vier metingen werden vier vragen steeds op identieke wijze ann de respondenten
voorgelegd. Dit werd gedaan aan de band van een serie stellingen. Mensen konden op
een 5 puntsscbaal aangegeven in hoeverre ze bet eens zijn met deze uitspraken. De ant-
woordcategorie ‘weet niet’ werdniet aangeboden. In tabel 3 worden de vier statements
weergegeven.

6.2Bevindingen

De items beogen betzelfde acbterliggende construct ‘milieubetrokkenheid’ te meten.
Om vast te stellen of deze items onderling verwant zijn, is eenCronbach ct uitgerekend.
Deze a beeft een waarde van 0,84. Bij weglating van ddn van de items daalt deze ct
aanzienlijk. Er is dus sprake van een solide schaal. De vier vragen zijn bij elkaar opge-
teld en gedeeld door 4 (aantal items). Zodoende wordt een betrokkenheidsmaat
geconstrueerd, met 1 als laagste waarde (niet betrokken) en 5 nis boogste waarde (zeer
sterk betrokken).

In november 1993 bedroeg de gemiddelde score op deze betrokkenheidsschaal 3,60.
Ten opzicbte van voorgaande metingen is deze betrokkenbeid significant gedaald. In
april 1991 was de gemiddelde score nog 3,65. In november van betzelfde jaar steeg
deze tot de waarde 3,75. Vanaf dat moment is de milieubetrokkenheid ann bet dalen (F-
waarde 21,4; df 1:987).

Uit andere longitudinale onderzoeken is al eerder geblekeri dat de betrokkenheid bij
milieu sterk vemandert in de loop der jaren (Downs, 1972; Scbreurs, 1983; Dunlap,
1991). Downs spreekt in dit verband over de ‘issue-attention cycle’, waannee wordt
bedoeld dat de aandacht voor een maatschappeLijk onderwerp als bet milieuvraagstuk
in golfbewegingen toe- en afneemt.
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Op basis van deze milieubetrokkenheid kan er een onderscheid gemaakt worden naar
mensen die zich relatief sterk bezig houden met bet milieuvraagstuk en mensen voor
wie bet milieuvraagstuk relatief onbelangrijk is. Omdat er geen objectieve exteme cr1-
teria zijn om vast te stellen wat laag en boog betrokken is, wordt dit onderscbeid geba-
seerd op de score verdeling van de scbaal. De 25% van de respondenten die bet laagst
scoren op deze scbaal worden bescbouwd als laag betrokkenen. Net vierde deel van de
onderzoekspopulatie dat bet boogste scoort wordt aangemerkt als boog betrokken.
Respondenten die gemiddeld de waarde 3,0 of lager scoren op de scbaal krijgen bet
predikaat laag betrokken. De respondenten met een score van 4,25 of boger zijn boog
hetrokken. Respondenten (resterende 50% van de populatie) die tussen deze twee waar-
den in scoren worden buiten bescbouwing gelaten bij deze tweedeling.

Volgens bet genoemde ‘differential slope effect’ hebben mensen die relatief veel
gewicbt toekennen aan een bepaald gedrag de sterkste neiging zicbzelf als beter te
beschouwen dan anderen. Om te onderzoeken of dit verschijnsel zicb (in de tijd) daad-
werkelijk voordoet, wordt op basis van bet onderscheid naar laag en boog betrokken-
heid opnieuw gekeken naar de ontwikkelingen in het gepercipieerde gedrag en de
mogelijkheden en bereidheid van de verscbillende actoren.

7. AANWEZIGHEID VAN DIFFERENTIAL SLOPEEFFECT

7.1 Ontwikkelingen in insehatting van eigen huishouden

Naannate mensen meer betrokken zijn bij bet milieuvraagstuk, schatten ze hun eigen
gedrag hoger in. Daarin bebben zich ecbter geen veranderingen voorgedaan inde perio-
de november 1992 tot november 1993. In november 1993 bedroegen de gemiddelde
scores op bet gedrag voor de laag en hoog betrokkenen respectievelijk 5,13 en 5,69.

In tabel 4 worden de F-waarden gepresenteerd van een MANOVA-analyse voor de
onderscheiden actoren, naar betrokkenheid, tijd en de interactie betrokkenheid * tijd.
Omdat de verscbillen in het gedrag niet significant afwijken in de tijd, worden deze niet
nader grafisch gepresenteerd.

Bij de inscbatting van bet kunnen van het eigen huisbouden, zien de boog betrokkenen
de meeste mogelijkheden (zie figuur 2). Hierin wijken ze significant af van de laag
betrokkenen. In de loop der tijd (april1991 tot november 1993) schatten zowel de boog
als laag betrokkenen bun mogelijkheden ecbter steeds lager in. Deze daling is omvang-
rijk voor beide groepen. Er zijn geen significante verscbillen tussen de laag en boog
betrokkenen in deze daling.

Dit patroon wijkt af van de bevindingen bij de bereidbeid tot bet leveren van een
milien-inspanning. Opnieuw scoren bier de boog betrokkenen bet boogst. Maar in
tegenstelling tot de laag betrokkenen geven de hoog betrokkenen te kennen dat deze
bereidbeid voor ben gelijk is in de tijd. Gemeten over de totale populatie vindt er een
daling plaats in de bereidheid van bet eigen buishouden om een bijdrage te leveren aan
de oplossing van bet milieuprobleem. Deze daling wordt echter volledig veroorzaakt
door de laag betrokkenen.
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Tabel 4. Multivariate variantie analyse: verschillen in gepercipieerd gedrag, mogelijkheid en
bereidheid tussen betrokkenheidsgroepen in de tijd, april1991 - november 1993 (F-waarden).

Mogeliik-
Gedrag’) heid2)

Bereid-
heid2)

Verschil
score2)

EigenHH

Betrokkenheid 44,2 *** 53,1 ***
Tijd 2,1 ns. 21,0 ~
Betrokkenheid * Tijd 1,3 ns. 2,5 ns.

77,7 ‘~““‘~‘
8,7 ***
2,8 *

0,2 ns.
3,5 *
0,7 ns.

AndereHH

Betrokkenheid 1,6 ns. 92,8 ***
Tijd 0,1 ns. 19,6 ***
Betrokkenheid * Tijd 1,8 ns. 2,2 ns.

0,2 ns.
1,8 ns.
0,4 ns.

45,2 ***
5,3 **
0,5 ns.

Ov. sectoren

Betrokkenheid 10,4** 162,9***
Tijd 8,7 ** 7,6 ***
Betrokkenbeid * Tijd 0,1 ns. 2,8 *

17,4***
5,7 **
0,6 ns.

103,2***
0,4 ns.
2,7 *

1) df 1:438.
2) df 3:1314.

1/2) ns = niet significant, * p <0,05, ** p <0,01, ~ p<0,001.

6.4

4
Apr. ~91 Nov. ~91 Nov. 93Nov. 92

Figuur 2. Ontwikkelingen in mogelijkheid (kunnen) en bereidheid (willen) van eigen huishouden,
uitgesplitst naar lage en hoge betrokkenheid, april 1991 - november 1993.
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Deze ontwikkelingen resulteren voor de totale populatie in een grociend gat tussen
bereidbeid en mogelijkheid: bet surplus aan bereidbeid ten opzicbte van mogelijkheid
neemt verder toe in de tijd. Deze vergroting van bet surplus geldt in even sterke mate
voor de laag als voor de boog betrokkenen.
Bij de boog betrokkenen wordt dit groter wordend surplus in boofdzaak veroorzaakt
door een verlaging van de gepercipieerde mogelijkheden, bij de Iaag betrokkenen is er
sprake van een combinatie van deze twee: naast dat men ‘toegeeft’ steeds minder
bereid te zijn tot milieuvriendelijk gedrag ziet men ook steeds minder mogelijkheden
biertoe. 7

7.2 Ornwikkeiingen in inschatting van andere huishoudens

Evenals bij bet eigen buisbouden doet er zicb ook in de inscbatting van bet gedrag
van de andere buisboudens geen verandering voor in de tijd. Maar daarnaast worden er
ook geen verscbillen gevonden tussen de inscbatting die laag en boog betrokkenen
hierorutrent maken (zie tabel 4). De gemiddelde score voor de laag betrokkenen
bedraagt 4,56. De boog betrokkenen scoren gemiddeld 4,74 op dit gepercipieerde
gedrag.
Netzelfde verscbijnsel doet zich voor bij de inschatting van de mogelijkbeden van de
andere buisboudens. De laag en boog betrokkenen denken hierover praktisch gelijk. De
veranderingen in de tijd zijn nibil (zie figuur 3).
Net gat tussen de bereidbeid en mogelijkheid (mogelijkheden surplus) is ecbter in de
tijd kleiner geworden, zoals naar voren kwam in § 5.2. Dit wordt volledig toegescbre-
yen aan een daling in de mogelijkheden die men ziet voor de andere huishoudens. Deze
daling in verondersteldemogelijkbeden heeft zich ingezet sinds november 1992. Zowel
de laag als de hoog betrokkenen zien minder mogelijkheden voor andere huisboudens
tot een milieuvriendelijk gedrag.

6.4

6

5.6

5.2

4.8

4.4

4
Apr.’91

Figuur 3. Oniwikke!ingen in rnogelijkheid (kunnen) en bereidheid (willen) van andere huishou-
dens, uitgesplitst naar lage en hoge betrokkenheid, april 1991 - november 1993.

Nov. 91 Nov. 92 Nov. 93
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Dit betekent echter niet dat er geen verschillen bestaan tussen de laag en boog betrok-
kenen. Volgens de laag betrokkenen is bet gat tussen bet willen en kunnen van de ande-
re buishoudens klein. Sinds november 1992 is dit gat gebalveerd onder invloed van de
daling in de gepercipieerde mogelijkheden. De boog betrokkenen ervaren een veel gro-
ter gat tussen de mogelijkbeden en bereidbeid. Het verscbil met de laag betrokkenen is
groot.
Noewel er dus bij boog betrokkenen een sterkere neiging bestaat om andere buisbou-
dens meer mogelijkbeden toe te schrijven dan de laag betrokkenen, bebben zicb tussen
de betrokkenheidsgroepen geen veranderingen voorgedaan in de tijd. Beide betrokken-
beidsgroepen zien minder mogelijkbeden voor de andere huisboudens tot milieuvrien-
delijk gedrag.

7.3 Ontwikkelingen in inschatting van overige sectoren

Beide betrokkenheidsgroepen scbatten het gedrag van de overige sectoren in november
1993 lager in dan bet jaar daarvoor. De hoog betrokkenen hebben daarbij bet minste
vertrouwen in dit gedrag. Net gepercipieerde gedrag scoort bij de boog betrokkenen
gemiddeld een 4,13. Bij de laag betrokkenen ligt deze score gemiddeld op 4,44.

De boog betrokkenen hebben zeer sterk bet idee dat de overige sectoren veel mogelijk-
bedenbebben tot een milieuvriendelijk gedrag. Noewel er overde totale bevolking een
daling optreedt in de gepercipieerde mogelijkheden van de overige sectoren, beoorde-
Len de boog betrokkenen deze mogelijkbeden in de loop der tijd onveranderd hoog. De
daling wordt volledig veroorzaakt door de laag betrokkenen. Bebalve dat in absoluut
niveau er verscbillen bestaan tussen de boog en laag betrokkenen in de veronderstelde
mogelijkbeden, is dit verschil in de loop der tijd tussen de twee groepen groter gewor-
den (figuur 4).

Nov. ‘93

6.4

4
Apr. ‘91 Nov. ‘91 Nov. ‘92

Figuur 4. Ontwikkelingen in mogelijkheid (kunnen) en bereidheid (willen) van overige sectoren,
uitgesplitst naar lage en hoge betrokkenheid, april1991 - november 1993.
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Ook wat betreft de ideedh orutrent de bereidheid zijn er verscbillen tussen de Inag en
boog betrokkenen. Volgens de boog betrokkenen zijn de overige sectoren minder
bereid tot het leveren van een bijdrage aan de oplossing van bet milieuvraagstuk, dan
volgens de perceptie van de laag betrokkenen. Beide groepen bebben in de loop der tijd
echter steeds minder vertrouwen in de bereidheid van de overige sectoren. Deze daling
is voor beide betrokkenheidsgroepen gelijk.
Niermee iswastgesteld dat respondenten die hoog betrokken zijn bij bet milieu inder-
daad een grotere neiging bebben zichzelf beter te voelen dan anderen, door zicbzelf
meer milieuvriendelijk gedrag en bereidheid en minder mogelijkheid toe te schrijven.
De vraag is nu wat er gebeurt wanneer iemand in de loop van de tijd meer of minder
betrokken raakt bij bet milieu. Wordt de kloof tussen bereidbeid (willen) en mogelijk-
beid (kunnen) dan ook groter?

Daartoe is allereerst vastgesteld boeveel respondenten tussen de eerste en vierde meting
duidelijk veranderden in bun milieubetrokkenheid. Zowel in de eerste als in de vierde
meting worden drie groepen respondenten onderscbeiden: laag betrokken (25% laagste
score), midden betrokken (50% midden score) en hoog betrokken (25% boogste score).
Respondenten die tussen de eerste en vierde meting een betrokkenheidscategorie
omboog gaan (laag naar midden of boog en midden naar boog) worden ‘stijgers’
genoemd (N=172). Mensen die gelijk bleven worden ‘stabielen’ genoemd (N=608).
Respondenten die tussen de eerste en vierde meting een betrokkenheidscategorie
omlaag gingen (boog naar midden of laag en midden naar laag) worden aangeduid als
‘dalers’ (N=208). Vervolgens is bet verscbil tussen bereidheid (willen) en mogelijkbeid
(kunnen) uitgerekend.
Daarmee wordt het surplus aan bereidbeid (meer bereidbeid dan mogelijkbeid) of sur-
plus aan mogelijkheid (meer mogelijkheid dan bereidbeid) vastgesteld. Daama is vast-
gesteld in hoeverre de drie betrokkenheidsgroepen, stijgers, stabielen en dalers, ver-
schillen in bun verscbilscores en welke veranderingen zich in de tijd voordoen.

Het duidelijkste effect doet zicb voor bij de perceptie die respondenten bebben van de
bereidbeid en mogelijkheid van andere sectoren. De stijgers vinden steeds dat de overi-
ge sectoren meer mogelijkbeden hebben dan bereidheid. Dit effect is significant en
groot. Stijgers vinden dat de overige sectoren v661 meer kunnen doen aan bet milieu
dan ze willen. Dalers en stabielen vinden dat de overige sectoren jets meer kunnen
doen dan ze willen.

7.4 Implicaties

In het gepercipieerde gedrag is zowel bij de laag als boog betrokkenen de tendens aan-
wezig het gedrag van de overige sectoren in de loop der tijd lager in te schatten, terwijl
men bet eigen gedrag als onveranderd bescbouwt. Noewel er dus een licbte tendens is
om het gat tussen bet gepercipieerde eigen gedrag (inclusief dat van de ander buishou-
dens) te vergroten, speelt betrokkenheid bij bet milieu bierbij geenrol.

Tocb is er een opmerkelijk verscbil in de perceptie van de boog betrokkenen. Noewel
er met betrekking tot bet eigen gedrag geen verschillen zijn in de omvang van bet
‘bereidbeid surplus’ van de boog betrokkenen ten opzicbte van de laag betrokkenen,
zijn de hoog betrokkenenmeer geneigd anderen (andere huisboudens en overige secto-
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ren) relatief veel mogelijkheden toe te dicbten. In geval van de andere huishoudens
blijft het verscbil met de laag betrokkenen beperkt tot deze hogere inscbatting van bet
kunnen. Bij de beoordeling van de overige sectoren wordt bet verscbil ten opzichte van
de laag betrokkenen groter, omdat de hoog betrokkenen de bereidheid van de overige
sectoren aanzienlijk lagerinschatten dan de laag betrokkenen.

Er vindt een mechanisme plaats, waarbij de boog betrokkenen geneigd zijn een belang-
rijk deel van de verantwoordelijkheid toe te scbuiven naar anderen (vooral de overige
sectoren): zij kunnen veel, maar willen (te) weinig. Er is een tendens bij de hoog
betrokkenen om dit steeds sterker te vinden.

Wat betreft zichzelf, zijn de hoog betrokkenen niet geneigd te ‘erkennen’ dat ze zicb
minder in willen spannen voor het milieu. Deze gevonden daling in bereidheid van bet
eigen huisbouden, wordt verklaard uit de antwoorden van de laag betrokkenen. Ander-
zijds bestaat er bij de boog betrokkenen de neiging om de overige sectoren onvermin-
derd grote mogelijkheden toe te dichten. De laag betrokkenen veroorzaken de gevon-
den daling in de gepercipieerde mogelijkbeden. Noewel volgens de laag betrokkenen
bet gat tussen kunnen en willen van de overige sectoren juist kleiner wordt in de tijd,
beweren de boog betrokkenen dat bet mogelijkbedensurplus juist toeneemt.

8. DISCUSSIE

De verscbillen in de ontwikkelingen van de percepties van laag en boog betrokkenen
kunnen op verscbillende manieren verklaard worden. Mensen die hoog betrokken zijn
bij een onderwerp zoals het milieu, hebben sterker dan laag betrokkenen de neiging
beter te willen zijn dan anderen (‘differential slope’). Bovendien, naarrnate de betrok-
kenheid in de loop der tijd stijgt, neemt ook de ‘differential slope’ ten opzichte van de
overige sectoren toe. Naannate de betrokkenbeid in de loop der tijd daalt, daalt ook de
‘differential slope’ ten opzichte van de overige sectoren.

Naarrnate mensen meer betrokken zijn bij een onderwerp, wordt bet moeilijker een
eventueel falen toe te scbrijven aan zicbzelf. Mensen zutlen proberen de verklaring
voor een eventueel falen buiten zicbzelf te zoeken. Er treden ‘self-serving biases’ op
om bet eigen ego te beschermenen anderen de schuld in de schoenen te schuiven.
In de periode tussen november 1992 en november 1993 heeft zich geen verbetering
voorgedaan in bet (gepercipieerde) milieugedrag van boog betrokkenen. De gemiddel-
de hoog betrokkene kan zich dan ook niet op de borst kioppen voor aantoonbare extra
inspanningen voor een beter milieu. Toch ‘verplicht’ een hoge betrokkenheid tot een
bogere inzet.

Er bestaan verschillende manieren om te verantwoorden dat deze extra inspanningen
acbterwege zijn gebleven. Allereerst zal het probleem bij andere sectoren worden neer-
gelegd: de industrie, landbouw en veeteelt en de overheid. Deze andere sectoren kun-
nen (nog) veel, maar willen (te) weinig. Omdat de andere buisboudens het dicbtst bij
bet eigen buishouden liggen, is bet ‘verstandig’ niet de andere buisboudens maarvooral
de overige sectoren een gebrek aan bereidbeid toe te scbrijven. De ‘differential slope’ is
bet sterkst ten opzicbte van de overige sectoren.
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Bij uitblijvend milieusucces en bij hoge en stijgende betrokkenbeid is bet voor de band-
liggend de overige sectoren sterker de ~schuld’te geven van bet gebrek aan succes. Dit
doet zich ook daadwerkelijk voor bij de boog betrokkenen: de overige sectoren zijn in
hun ogen steeds minder bereid tot inspanningen ondanks bun onveranderd grote moge-
lijkbeden. Om dit kracbt bij te zetten kent men zicbzelf steeds minder mogelijkbeden
toe tot oplossing van bet milieuprobleem. De eigen bereidbeid (willen) wordt ecbter
nog steeds niet ter discussie gesteld. Immers, daannee zou men zicbzelf alleen maar
mede schuldig verklaren en dit zou bet ego te zeer kwetsen. Bij de laag belrokkenen is
dit minder een probleem. Vanwege bun lage betrokkeitheid bij bet milieu is bet voor
ben minder ego-kwetsend en durven ze toe te geven dat bun bereidheid iets voor bet
milieu te doen is afgenomen.

NOOT

1. Deze bijdrage is mede gebaseerd op een presentatie van M.D. de Krui)k, R.G.M. Pieters en W.F. van
Raaij, “Comparing perceived motivation and ability of selfand other parties with regard to pro-environ-
mental behavior” tijdens het 18e IAREP-Congres, Moskou, 4-7 juli 1993. Daarnaaat worden er enkele
aspecten aan de orde gesteld die eveneens in het te verschijnen artikel “Attributing pro-environmental
behavior, motivation, and ability to selfandothers: The effect of issue involvement” vanR.G.M. Pieters,
M.D. de Kruijk enW.F. vanRaaij aan de orde komen.
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12. Brand-added value.
theorie en operationalisatie van merkwaarde
voor de consument

H.J. RIEZEBOS’

SAMENVAYJ7ING

In dit artikel staat de waarde die een merk voor de consument heeftcentraal. Deze merkwaarde
wordt aangeduid met de term ‘brand-added value’ en wordt gepositioneerd ten opzichte van de
constructen ‘added value’ en ‘brand equity’. Het construct ‘brand-added value’ wordt concep-
tueel onderbouwd, gedefinieerd en geoperationaliseerd. In dit artikel wordt tevens ingegaan op
de vraag of de mate waarin ‘brand-added value’ optreedt tussen produktldassen verschilt, en zo
ja, waaraan dergelijke verschillen zijn toe te schrijven. Tenslotte wordt de praktische relevantie
van het constructbesproken.

1. INLEIDING

In 1955 verscheen in de Harvard Business Review het artikel ‘The product and the
brand’ waarin een eerste poging werd gedaan om een onderscheid te maken tussen een
produkt en een merk (Gardner en Levy, 1955). Het verschil tussen een produkt en een
merk zou met name gelegen zijn in het feit dat aan een merk waarde toegevoegd kan
worden (zogenaamde ‘added value’). In de 70-er jaren rnaakte Stephen King (1973) in
zijn boek ‘Developing new brands’ marketers er op attent dat het onderscheid tussen
eenprodukt en eenmerk van essentieel belang is. De eerste zin van dit boek benadrukt
duidelijk deze opvatting: ‘What makes companies succeed is not products but brands’.
Alhoewel King, maar ook andere auteurs, het belang van merken en daarmee ook het
belang van merkwaarde benadrukken, wordt er lange tild niet meer mee gedaan dan
marketers hierop attent te maken. Eind 80-er jaren komt hierin echter verandering door
de opkomst van een onderzoeksstroming in Amerika waarin het begrip ‘brand equity’
centraal staat. In de publikaties die op dit gebied verschijnen, zijn niet alleen theoreti-
sche inzichten overmerkwaarde ontwikkeld, maar zijn er ook studies verricht naar ope-
rationalisaties van dit fenomeen.

In dit artilcel wordt in paragraaf 2 nan de hand van de hierboven genoemde constructen
‘added value’ en ‘brand equity’, het construct ‘brand-added value’ geYntroduceerd en
nangegeven waarop dit construct verschilt van de reeds bestaande constructen. In pan-
graaf 3 wordt aan de hand van het zogenaamde ‘Lens model’ het construct ‘brand-
added value’ conceptueel onderbouwd en gedefinjeerd waarop het in paragraaf 4 wordt
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geoperationaliseerd en getoetst op betrouwbaarheid en validiteit. In paragraaf 5 wordt
vervolgens de vrangbeantwoord of de mate waarmn ‘brand-added value’ optreedt tussen
produktklnssen verschilt, en waarnan eventuele verschillen zijn toe te schrijven. In
pnrngrnnf 6 tenslotte, wordt het construct ge~vnlueerd.

2. MERKWAARDE: VAN ‘ADDED VALUE’ EN ‘BRAND EQUITY’
NAAR ‘BRAND-ADDED VALUE’

In de inleiding van dit artikel werd het construct ‘added value’ al geYntroduceerd waar-
bij gesteld werd dat het begrip betrekking heeftop de wnarde dieeen merk nan een pro-
dukt kan toevoegen. In het gebruik van het construct ‘added value’ gaan de meeste
nuteurs er vanuit dat deze wanrde betrekking heeft op een niet-functionele wnarde
(King, 1973 p.9 e.v.; Franzen, l988p.39-40; Jones, 1989 p.6; Murphy,71992 p.3). Ter
illustratie: de functionele waarde van Coca-Cola kan gelegen zijn in bet feit dat bet een
goed smakende dorstiesser is; de niet-functionele waarde (de ‘added value’) van Coca-
Cola kan bijvoorbeeld gelegen zijn in de in de reclame benndrukte immnteri~le aspec-
ten ‘fun’ en ‘joy’. Alhoewel de term ‘added value’ in veel reclameboeken genoemd
wordt, is er —naar mijn weten — nooit een poging gednan om dit construct te operntio-
naliseren. Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat men met het gebruik van
het construct ‘added value’ doelt op de waarde die een merk kan hebben voor de consu-
ment.

Ret idee dat een merk ook wnarde kan bebben voor de producent is in Amerilca in bet
begin van de 80-er jaren in zwang gernakt (Bnrwise, 1993). Onder de term ‘brand equi-
ty’ duidde men aanvankelijk nan dat de netto contante waarde van toekomstige winsten
van een merk, wnarde kan hebben voor de producent. De merkwaarde voor de produ-
cent kent zowel strntegiscbe als financi~1e aspecten. Sterke merken met een zogenaamd
‘pull effect’ kunnen immers de mncht van de retailer inperken, maar ook kunnen sterke
merken leiden tot bogere financi~le opbrengstenvoor de producent. Voor wat betreft de
term ‘brand equity’ verwaterde bet gebruik van deze term al snel en werd de term ook
gebruikt om er de merkwaarde voor de consument mee nan te duiden. Gezien de oor-
sprong van het construct ‘brand equity’ zal in dit artikel de term gereserveerd worden
om er de merkwaarde voor de producent mee nan te duiden.

In dit artikel ligt bet accent op de merkwaarde voor de consument. Conceptueel gezien
ligt de basis van deze merkwnarde dus in bet construct ‘added value’. Ter onderscheid
van bet construct ‘added value’ zal in dit artikel ecbter worden gesproken over ‘brand-
added value’. Twee redenen liggen biernan ten grondslng:
1. Ret construct ‘added value’ wordt gewoonlijk beperkt tot een niet-functionele waar-
de. Merken kunnen echter ook een functionele wnarde hebben; dit is vooral het
geval bij produkten wnarbij men v66r nankoop de functionele kenmerken niet kan
beoordelen. Bijvoorbeeld: de merkwnarde van het merk Pampers is voor de consu-
ment vooral gelegen in bet feit dat dit merk luiers een baby voldoende droog houdt.
Retconstruct ‘brand-added value’ verwijst dus naar zowel de functionele als de niet-
functionele waardedie eenmerk nan een produkt kan toevoegen.

2. In principe kan bet construct ‘added value’ ook refereren naar de toegevoegde waar-
de van soortnamen. Zo zal bijvoorbeeld de soortnaam ‘Cognac’ veelni meer waarde

176



voor de consument bebben dan de soortnaam ‘Brandy’, alhoewel beide soortnamen
betrekking hebben op hetzelfde produkt2. Ret construct ‘brand-added value’ heeft
slechts betrekking op de toegevoegdewaarde van merken.

In het vervolg van dit artikel zal ‘brand-added value’ worden afgekort tot ‘BAY’.

Ofschoon de merkwaarde voor de consument terdege iets anders is dan de merkwaarde
voor de producent, is het belangrijk te realiseren dat beide vormen van merkwaarde nan
elkaar gerelateerd zijn. De merkwaarde voor de producent is namelijk afbankelijk van
de merkwaarde voor de consument. Met andere woorden: een merk genereert pas (toe-
komstige) inkomsten voor de producent indien consumenten een bepaalde waarde aan
bet desbetreffende merk toeschrijven. Naast het feit dat de merkwaarde voor de consu-
ment een belangrijke bouwsteen is voor de merkwaarde voor de producent, zijn er nog
andere factoren te onderscheiden die kunnen bijdragen nan de merkwaarde voor de pro-
ducent. Deze andere merkwaarden kunnen zijn patenten, de juridische bescherming van
een merk en de door de producent van bet merk opgebouwde relaties met de handel
(conformAaker, 1991).

Een ander aspect van belang bij merkwaarde is het verschil tussen (1) de waarde van
een merk als geheel en (2) de waarde van de merknaam en de daaraan gerelateerde con-
notaties. Voor wat betreft de waarde van een merk als geheel kunnen nile (dus ook de
fysieke) produktaspecten bijdragen aan de merkwaarde. Voor wat betreft de waarde
van de merknaam en de daaraan gerelateerde cormotaties gaat bet er ecbter om de waar-
de die een merknaam beeft voor consumenten af te splitsen van de waarde van een
merk als gebeel. Met betrekking tot BAY kan gesteld worden, dat de nadruk ligt op dit
laatste: bet afsplitsen van de waarde van de merknaam van de waarde van bet merk als
geheel.

Voor wat betreft het BAY-construct zijn dus de volgende uitgangspunten vastgesteld:
1. BAY beeftbetrekking op de waarde van een merk voor de consument.
2. In bet gebruik van bet BAY-construct ligt de nadruk op bet afscbeiden van de waar-
de van de merknaam van de waarde van bet totale merk.

Op grond van deze uitgangspunten wordt bet BAY-construct in paragraaf 3 tbeoretisch
onderbouwd. Daarnawordt beschrevenhoe dit construct is geoperationaliseerd.

3. BEN THEORETISCHE ONDERBOUWING VANHET
CONSTRUCT ‘BRAND-ADDED VALUE’

Indien men bet BAY-construct nader wil bestuderen, kan men zich af vragen hoe dit
construct zicb verboudt tot bet merkartikel in kwestie en wat de rol van de consument
is in deze. Om deze vragen te beantwoorden kan men gebruik maken van bet zoge-
naamde ‘Lens model’. Het Lens model (Brunswik, 1955), is een algemeen model dat
toegepast kan worden op allerlei soorten stimuli en is gebaseerd op bet idee dat er een
‘wereld’ buiten ons is die wij niet op een objectieve wijze kunnen waarnemen. Om ons
toch een beeld te kunnen vormen van deze wereld, gebruiken we bepaalde indicatoren
of ‘cues’ die ons bij benadering iets kunnen vertellenoverde eigenscbappen van de sti-
muli in onze omgeving. Hieronder wordt bet Lens model roegepast op merkartikelen.
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In het Lens ni6dcl worden drie aspecten onderscbeiden: (1) de eigenscbappen van een
stimulus (c.q. het merkartikel) zoals die werkelijk zouden bestaan; (2) de ‘cues’ die wij
gebruiken om ons een beeld te vormen over bet merkartikel (de lens) en (3) de evalua-
tie van deze cues door het organisme (c.q. de consument). Bij een merkartikel hebben
de cues betrekking op het produkt zelf (smaak en reuk bij voedselprodukten of bijvoor-
beeld bet zitcomfort van een stoel) maar bebben ook betrekking op aspecten als de
merknaam, de verpakking en de prijs van bet merkartikel. Op zich is het niet ondenk- - —

baar dat de belangrijkbeid van cues verschilt tussen merken en wellicbt zelfs tussen
produktklassen. De positie van de merknaam in een dergelijke hi~rarchie van cues zal
bijvoorbeeld bij een sterk merk hoger zijn dan bij een zwak merk. Ook is bet mogelijk
dat de aard van de produktklasse invloed heeft op deze bi~rarchie van cues. Het Lens
model is weergegeven in figuur 1.

Bij bet opstellen van eendefmitie vanBAY is bet van belang te realiseren dat BAY een
onderdeel is van de ‘waargenomen waarde’ in het Lens model en dat de merkuaam de
cue is tot de merkwaarde voor de consument. Op grond van deze noties kan men
komen tot eenvolgende conceptuele defmitie van BAY:

De brand-added value van een merkartikel is de bijdrage van de inerk-
naa,n en de daaraan gerelateerde connotaties aan de waardering van de
consument voor betgehele merkartikel.

De BAY van een merk kan de volgende waarden hebben: (1) positief: de merknaam
verandert de waardering van de consument voor bet merkartikel in positieve zin; (2)
negatief: de merkuaam doet afbreuk aan de waardering van de consument voor bet
merkartikel; (3) (bijna) nul: de merkuaam beeft nauwelijks invloed op de waardering
van de consument voor het merkartikel.
Indien men de propositie, dat de hi~rarcbie van cues in de lens kan verschillen, concre-
ter wil invullen, dan moeten eerst de verschillende soorten cues in kanrt gebracht wor-
den. Yoorwat dit betreft kan een onderscheid gernaakt worden in intrinsieke en extrmn-
sieke cues (naar Szybillo en Jacoby, 1974). Intrmnsieke cues zijn die cues, die indien
veranderd, een verandering in bet fysieke produkt z~1f tot gevolg hebben. Extrinsieke
cues zija alle overige cues die te onderscheiden zijn bij bet merkartikel. Intrinsieke

Cues

Merkartikel 2 Consument

Werkelijke Waargenomen

waarde 4 waarde

n

Figuur 1: Het Lens model(Brunswik~ 1955).
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cues zijn van fysieke aard; extrinsieke cues kunnen fysiek (verpakking) maar ook niet-
fysiek (de merkuaam) van aard zijn. Bij intrinsieke cues kan men stellen dat soms deze
cues v66r aankoop wel waarneembaar zijn (het zitcomfort van een stoel) en dat in
andere gevallen deze cues v66r aankoop niet-waarneembaar zijn (de smaak en aroma
van verpakte voedingsmiddelen). Gerelateerd aan dit onderscheid tussen waameembare
en niet-waarneembare intrinsieke cues, is het onderscheid tussen ‘search’ en ‘experien-
ce’ cues van Nelson (1970; 1974). Nelson (1974) omschrijft search cues als die ken-
merken van een merk die de consument kan beoordelen v66r aankoop van het desbe-
treffende merk en experience cues als die kenmerken van een merk die niet v66r
nankoop te beoordelen zijn. Search cues zijn dus intrmnsieke cues die v66r aankoop wel
waarneembaar zijn; experience cues zijn intrinsieke cues die v66r aankoop niet-waar-
neembaarzijn.

Het idee is nu dat de positie die de merknaam inneemt in de hi~rarchie van cues in het
Lens model affiankelijk is van de waarneembaarheid van de intrmnsieke cues v66r aan-
koop. Ms intrinsieke cues voor aankoop niet waarneembaar zijn, dan is de consument
bij het maken van zijn keuze aangewezen op de extrmnsieke cues (zoals de merknaam).
Jun en Jolibert (1983) bevestigden al de hypothesen dat consumenten intrinsieke cues
gebruiken indien deze cues waarneembaar zijn (zoals bij kleding) en dat consumenten
extrinsieke cues gebruiken indien intrinsieke cues niet-waarneembaar zijn (zoals bij
voedsel inblik)3. Aangezien de merkuaam eenextrmnsieke cue is, is het dus te verwach-
ten dat deze cue een hogere positie in de lens van het Lens model heeft bij produkten
met overwegend experience cues dan bij produkten met overwegend search cues. Met
andere woorden: de invloed van de merknaam in het consumentenbeslissingsproces is
naar verwachting groter bij experience produkten dan bij search produkten. Deze pro-
positie komt overeen met de theorie van Nelson (1970; 1974), die stelt dat ‘guidance’4
in sterkere mate zal optreden bij overwegend experience produkten dan bij overwegend
search produkten.

Een andere factor die van invloed kan zijn op de mate waarin BAY kan optredenin een
produkfldasse is de mate waarmn een merk uit een produktklasse kan bijdragen aan de
gewenste identiteit van de consument. Relevant is hier het onderscheid in zogenaamde
functionele en expressieve cues. Bij produkten met overwegend functionele cues ligt
het accent bij consumptie op nutsmaximalisatie van het fysieke produkt. Bij produkten
met overwegend expressieve cues ligt daarentegen het accent op consumptiedoelen in
de psycho-sociale wereld van de consument. Met name bij laatstgenoemde produkten
heeft de merkunam veel meer een signaal-functie. Het is dan ook te verwachten dat
BAY in sterkere mate zal optredenbij produkten met overwegend expressieve cues dan
bij produkten met overwegend functionele cues. Op de vraag of de dimensies search vs.
experience en functioneel vs. expressief van invloed zijn op de mate waarmn BAY
optreedt tussen produktldassen, zal in in paragraaf 5 nader worden ingegaan. In pan-
graaf 4 wordt nu eerst het BAY-construct geoperationaliseerd.

4. OPERATIONALISATIE VANHET CONSTRUCT
‘BRAND-ADDED VALUE’

In deze paragraaf ligt de nadruk op een betrouwbare en valide operationalisatie van
BAY. In de vorige paragraaf is een conceptuele defmitie van het BAY-construct gege-
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yen waarin de merkuaam een kardinale rol speelt. Op grond van deze conceptuele
definitie is de volgende operationele definitie vanBAY opgesteld:

De brand-added value van een merkartikel is bet versehil in de preferen-
tie van de consuinent tussen bet merkmet, en bet merkzonder merknaarn.

Op grond van deze defmitie kan men concluderen, dat het enige dat men dient te mani-
puleren om de BAY van een merk vast te stellen, de merkuaam is. In feite kan men
BAY dus vaststellen door een consument een merkartikel met, en hetzelfde merkartikel
zonder merknaam te laten beoordelen. Deze beoordelingen resulteren respectievelijk in
een zogenaamde merk- en een blinde score. Het verschil tussen deze twee scores kan
men bestempelen als de BAY-score van het desbetreffend7e merk voor die consument.
Gewoonlijk zal men deze procedure echter uitvoeren bij een steekproef uit de populatie
van consumenten. De operationalisatie van BAY voor eengroep consumenten is weer-
gegeven in formule 1.

n
BAY~ = [X (MERK1~— BLINDIJ)] /n (1)

Waarbij:
BAY~ : BAY-score van merk j (vastgesteld voor n subjecten);
MERKjJ : merkscore van subject i voor merk j;
BLIND.: blinde score van subject i voor merk j.

Ads een BAY-score wo-rdt bepanid volgens formule 1, moeten de merk- en de blinde
scores gemeten worden op een interval of een ratio niveau (omdat aftrekken alleen is
toegestaan op metrisch niveau). De techniek van verhouding-schatten (‘magnitude esti-
mation’) is indit geval eenbruikbare meetmethode (Stevens, 1975; Moskowitz, 1977).
Zoals de naam van deze techniek al aangeeft, gaat bet er bier om dat men op grond van
een bepaald criterium de verbouding van verschillen tussen twee stimuli probeert te
schatten. Het criterium dat hier gebanteerd wordt is bet verschil in preferentie tussen
produktaltematieven. Concreet komt bet er op neer dat een consument produktalterna-
tieven beoordeelt in vergelijking met een referentiestimulus. Yoor de referentiestimulus
is een bepaalde waarde gegeven; dit kan bijvoorbeeld een getal zijn, maarhet kan ook
een lijnlengte of iets dergelijks zijn. Stel nu dat de referenfiestimulus een getalswaarde
beeft van 100; de respondent wordt dan verzocht voor elk produktaltematief dat hem
wordt voorgezet, aan te geven in welke mate zijn voorkeur kleiner of groter is dan de
referentiestimulus. Als de voorkeur van een respondent voor een produktaltematief
ideiner is dan dat van de referentiestimulus kan hij dit aangeven door een getal lager
dan 100 toe te keimen aan het desbetreffende produktaltematief. Indien echter zijn
voorkeur voor bet desbetreffende produktaltematief groter is dan dat van de referentie-
stimulus, dan kan bij dit aangeven door eengetal toe te kennen groter 100. Door op cen
dergelijke wijze zowel produktalteruatieven met merkunam als produktaltematieven
zonder merknaammet eenreferentiestimulus te laten vergelijken, kan men BAY-scores
bepalen voor een set merken.

Op grond van deze operationalisatie vanBAY kan men zicb afvragen of dit meetinstru-
ment resulteert in betrouwbare en valide scores. Om deze vragen te beantwoorden is in
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bet kader van een proefschrift over BAY een empiriscb onderzoek uitgevoerd waarmn
BAY-scores zijn bepaald voor merken uit twee verscbillende produktklassen. Hieron-
der zal in kort bestek verslag worden gedaan van de opzet en de resultaten van dit
onderzoek. Een uitvoeriger verslaglegging van dit onderzoek is terug te vinden in bet
proefschrift ‘Brand-added value: theory and empirical research about the value of
brands to consumers’ (Riezebos, 1994).

Hierboven werd de essentie van de techniek van verhouding-schatten al uiteengezet. In
het empirisch onderzoek naar de betrouwbaarbeid en validiteit van het meetinstrument
voor BAY zijn twee meetmethoden gebruikt om merk- en blinde scores vast te stellen:
bet toekennen van getalswaarden en bet trekken van lijnen. Omdat bet toekennen van
getalswaarden een meer rationele taak is dan (bet uit de vrije pols) trekken van lijnen,
zou bet mogelijk kunnen zijn dat deze verscbillende methoden leiden tot verschillen in
betrouwbaarheid en wellicht ook in verschillen in validiteit. Yoor elke meetmethode
had de waarde van de referentiestimulus een vaste waarde: bij bet toekennen van
getalswaarden was de waarde van de referentiestimulus 100 en bij bet trekken van lij-
nen was deze waarde weergegeven door een lijnlengte van 50 millimeter. De respon-
dent werd verzocbt voor elk produktaltematief dat hem werd voorgezet, aan te geven in
welke mate zijn voorkeur kleiner of groter was dan de referentiestimulus. Als een
respondent zijn voorkeur voor een produktalternatief kleiner was dan dat van de refe-
rentiestimulus, kon hij dit aangeven door een getal lager dan 100 toe te kennen aan bet
desbetreffende produktaltematief en door een lijn te trekken die korter is dan de lijn
voor de referentiestimulus. Indien zijn voorkeur voor het desbetreffende produktalter-
natief groter was dan dat van de referentiestimulus, kon hij dit aangeven door eengetal
toe te kennen groter 100 en door een lijn te trekken langer dan 50 millimeter. Yolgens
deze procedure beoordeelden nile proefpersonen acht merken bier en acht merken per-
sonal computers. De proefpersonen werd gevraagd de bieren te beoordelen door ze te
proeven (zonder door te slikken) en de computers door beschrijvingen van de verschil-
lende merken met elkaar te vergelijken. Yoor wat betreft beide produktklassen beoor-
deelde iedere proefpersoon twee sets van produktaltematieven: ddn set met, en d~n set
zonder merknaam. Indien merkuamen niet gegeven werden, waren de produktaltema-
tieven voorzien van een letter (vari~rend van A tot en met H). In totaal participeerden
120 studenten inbet onderzoek. Om de betrouwbaarbeid van de scores te bepalen, werd
twee weken na de afname van de tnak van verhouding-schatten —. bij dezelfde proefper-
sonen — dezelfde test afgenomen (een zogenaamde ‘bertest’).

Naast de techniek van verhouding-schatten werd ook een paarsgewijze vergelijkings-
taak afgenomen om na te gaan of proefpersonen consistent zijn voor wat betreft hun
voorkeuren. In de paarsgewijze vergelijkingstaak moest een proefpersoon paren van
produktaltematieven met eikaar vergelijken en zijn voorkeur aangeven voor ddn van
beide altematieven. Yoor de paarsgewijze vergelijkingstaak werd elke proefpersoon
ingedeeld in ddn van de volgende vier groepen: beoordelen van bieren met merk-
naam, bieren zonder merknaam, computers met merkuaam en computers zonder merk-
naam.

Zoals in bet begin van deze paragraaf al werd gesteld. lag de nadruk van dit onderzoek
op de betrouwbaarheid en de validiteit van het meetinstrument voor BAY. Yoor wat
betreft betrouwbaarbeid zijn twee toetsen uitgevoerd: een toets op consistentie (de
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paarsgewijze vergelijkingstaak) en een toets op stabiliteit (test — hertest). In tabel 1 zijn
de resultaten van de paarsgewijze vergelijkingstaak vermeld. Yoor elke proefpersoon is
een co~ffici~nt van consistentie (gamma) berekend (David, 1963 p.Z3) die varieert van
0 (de proefpersoon is niet consistent geweest in het aangeven van zijn voorkeuren) tot 1
(volledige consistentie). In tabel 1 zijn de gemiddelde gamma’s vermeld voor vier
groepen proefpersonen (2 produkten elk met en zonder merknaam).

Tabel 1: Geaggregeerde resultaten van de paarsgewijze vergelijkingstaak voor bier en compu-
ters. Voor elke groep. N=30.

Bier Computers
BN aanwezig BN afwezig BN aanwezig BN afwezig

Geaggregeerde data
— gamma (gemiddeld) 0.82 0.57 0.93 0.86

3343*** 16.57** 100.43*** 95.20***

**: p=0.05;***: p =0.01(tweezijdig; df=7)._BN staat voor ‘merknaam’ (‘brand name’)

De nul-bypothese luidt hier dat alle objecten als gelijk worden gepercipieerd; de alter-
natieve hypotbese luidt dat alle objecten niet nis hetzelfde worden gepercipleerd. De
gemiddelde gamma wordt getoetst met bebuip van de testgrootheid Dn; de gestandaar
diseerde kwadratensom van de scores (zie: David, 1963 p.38)5. Yoor bier I merknaam
nanwezig, computers / merknanm nanwezig, en computers I merkuaam afwezig, wordt
de nul-hypotbese verworpen op p=O.Ol.Yoor bier / merknaam afwezig, wordt de nuT-
hypothese verworpen op p=O.OS.Dus voor alle vier de categorie~n worden er verschil-
len gevonden tussen de objecten; de consistentie van de verscbillen bij bier zonder
merkuaam is ecbter beduidend minder dan bij de andere drie categorie~n.

Tabel 2: Stabiliteitscoefficifnten voor bieren en computers. De t-waarden z(jn gebaseerd op ver-
schillen tussen de tweemeetmethoden gebruikt in de techniekvan verhouding-schatten (N=120).

Getalswaarden
toekennen

Lijnen
trekken

t-waarde

Bier
Merkscores 0.72*** 0.77*** ~2.08**
Blinde scores 0.20*** 0.24*** —0.70
BAV-scores 0.32*** 0.4t*** —2 21**

Computers
Merkscores - 0.72*** 0.70*** 1.12
Blinde scores 0.68*** 0.65*** 0.89
BAV-scores 0.25*** 0.27*** —0.35

Voor de stabiliteitsco~ffici~nten: ***: p =0.01 (toets op verschil van nul) (~nzijdig; voor de
merkscores, df=1 17; voor de blinde en de BAY-scores, df=l18). Yoor de t-waarden: **: p =0.05
(tweezijdig; voor de merkscores, df=1 18; voor de blinde en deBAY-scores, df=1 19).
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In tabel 2 zijn de zogenaamde ‘stabiliteitsco~ffici~nten’ vermeld voor beide methoden
van scoren in de techniek van verhouding-schatten6. Opvnilend is dat ook de stabili-
teitsco~ffici~nten voor de blinde scores bij bier laag zijn. De hoogte van de stabiliteits-
co~fficinnten voor de merkscores bij bier en de hoogte van de stabiliteitsco~ffici~nten
voor de merk- en de blinde scores bij computers zijn bevredigend. De lage waarde van
de stabilitei~co~ffici~nten voor de blinde scores bij bier suggereren dat proefpersonen
met moeite bieren kunnen discrimineren op grond van smaak alleen. Alboewel de sta-
biliteitsco~fficinnten van zowel de merk- als de blinde scores bij computers redelijk
boog zijn, blijken de stabiliteitsco~fficinnten van de BAY-scores Inag te zijn. Men dient
zich echter te realiseren dat de BAY-score eenverschilscore is en daardoor gekenmerkt
kan worden door een relatief hoge variantie. Yoor wat betreft de verschillende taken
die gebruikt zijn bij de techniek van verhouding-schatten, blijkt uit tabel 2 dat de taak
van lijnen trekken iets betrouwbaarder is dan de taak van bet toekennen van getals-
waarden.

Met betrekking tot de validiteit van de meetmethode voor BAY, zijn toetsen uitgevoerd
voor zowel de merkscores als de BAY-scores zelf. Yoor wat betreft de merkscores zijn
twee toetsen uitgevoerd op convergente validiteit en ~6n toets op inboudsvaliditeit. De
resultaten van de twee toetsen op convergente validiteit zijn bevredigend; zelfs voor de
blinde scores bij computers zijn de resultaten redelijk goed. Alleen voor de blinde sco-
res bij bier bleek de convergente validiteit lang, hetgeen na de lage betrouwbaarheid
van deze scores geen verrassing meer is. Bij de toets op inhoudsvaliditeit van de merk-
scores bleek dat deze scores bij bier sterker corresponderenmet het merk dat eenproef-
persoon zou kopen in een socinie context (ni. nis bij een feestje zou geven) dan in een
situatie van thuis-gebruik. Expressieve cues zouden daarom wellicht eenbelangrijke rol
kutmen spelen bij bier-consumptie. Bij computers bleek dat de merkscores sterker cor-
responderen met het merk dat men thuis gebruikt dan met bet merk dat men in een
onderwijssituatie gebruikt. Bij computers zouden daarom wellicht functionele cues van
meerbelangzijn.

Yoor wat betreft de BAY-scores zijn twee toetsen op convergente, en d~n toets op
‘face’ validiteit uitgevoerd. Beide toetsen op convergente validiteit van de BAY-scores
bleken bevredigende resultaten op te leveren. De resultaten van de ‘face’ validiteit van
de BAY-scores zijn af te leiden uit tabel 3 waarin de merk-, de blinde en de BAY-sco-
res vermeld zijn van respectievelijk de acht bier- en de acht computermerken. In deze
tabel zijn de merken gerangschikt naar oplopende BAY-score. De gemiddelde scores
zijn gebaseerd op data uit de test en op de meetmethode lijnen trekken7. Bij bet inter-
preteren van de scores dient men er rekening mee te houden dat bet onderzoek is afge-
nomen in 1988-1989. Als gevolg van veranderingen in reclamestrategie~n en andere
factoren kan een hedendaags onderzoek geheel andere resultaten opleveren. Men dient
er ook rekening mee te houden dat de proefpersonen studenten waren; deze resultaten
zijn dus niet representatief voor de gehele Nederlandsepopulatie van consumenten.

Yoor wat betreft bier hebben de BAY-scores een hoge ‘face validity’. Met name de
merken Hertog Jan en Grolsch waren destijds erg populair bij studenten. De uniekheid
van de beugelfies van Grolsch heeft wat dat betreft waarschijnlijk bijgedrngen nan de
onderscbeidendheid die bet merk uitstraalt. Yoor Bavaria zou anno 1994 de BAY-score
waarschijnlijk echter boger zijn. Alleen de BAY-score voor Brand bier lijkt wat lager
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uit te vallen dan men zou verwachten. Yoorwnt betreft computers kan men stellen dat
ook bier de ‘face validity’ van de BAY-scores hoog is. De lage BAY-score voor bet
merk Kangaroo kan bijvoorbeetd verkinard worden door de lage merkuaamsbekend-
heid en de ongepaste associaties die de merknnam zelf oproept. De BAY-score voor
Atari is wnarscbijnlijk negatief omdat Atari vooral bekend stond om z’n spelcomputers.
Deze associatiesdragen klaarblijkelijk niet bij tot een positieve BAY voor eenpersonal
computer. Bet riierk Olivetti beeft waarschijnlijk de hoogste BAY-score omdnt de Oli-
vetti M24 in de tijd dat bet onderzoek werd nfgenomen een populnire computer was
onder studenten. De ‘face validity’ bij zowel bier als computers is dus hoog. Yooral de
merken met eenhoge merkuaamsbekendbeid en positieve merkassociaties hebben boge
BAY-scores. -

Tabel 3: Gemiddelde scores von de techniek van verhouding-schatten voor de acht bier- en de
acht computerinerken. De onderstreepte merknainen zijn de referentie-stimuli. Smandaardfouten
z~jn vermeldtussen haakjes (N=120).

Produktlmerk Merkscore Blinde score BAV-score

Bier
1. Bavaria 45.46 (1.60) 54.85 (1.94) —4.54 (1.60)
2. Ridder 45.73 (1.83) 52.25 (2.00) —4.27(1.83)
3. Brand
4. Amstel

50.00 (0.00)
52.66 (1.82)

-- -

=

50.00 ~0.00)
53.8.0 (2.01)

—

—

0.90_(0.00)
2.6&(l.82)

5. Dommelseb 52.87 (1.94) 54.29 (2.14) 2.87 (1.94)
6. Heineken 57.47 (1.84) 51.43 (1.90) 7.47 (1.84)
7. Herrog Jan - 57.58 (2.33) — 52.63 (1.86) 7.58 (2.33)
8. Grolsch 60.54 (2.08) 52.50 (1.84) - 10.54 (2.08)

Computers
1. Kangaroo 52.98 (1.74) 63.23 (1.93) - —10.25 (2.19)
2. Vendex 67.10 (2.41) 72.92 (2.55) —5.82 (1.97)
3. Atari 46.03 (1.31) 51.33 (1.73) —5.30 (1.54)
4. Amstrad 53.58 (1.79) 57.79 (1.79) —4.21 (1.77)
5. Laser 57.25 (1.71) 57.27 (1.67) —0.02 (1.76)
6. Philips - 50.00 (0.00) 50.00 (0.00) - 0.00 (0.00)
7. Tulip - 61.68(1.88) 58.74 (1.84) - 2.93 (1.92)
8. Olivetti 63.40 (2.23) 58.71 (2.02) 4.69 (2.00)

Op grond van deze resultaten kan men stellen dat zowel de betrouwbaarheid als de
validiteit van de meetmethode voor BAY goed is. Een uitzondering hierop zijn de
betrouwbaarbeid en de validiteit van de blinde scores voor bier. Als proefpersonen bij
bier dus werkelijk niet kunnen discrimineren tussen blinde produktaltematieven, dan
kan men de blinde score voor elk merk wellicbt beter gelijkstellen nan de wnarde van
de referentiestimulus. In dat geval kan men BAY-scores bepalen conform formule 2.

n
BAVJ = II ~ (MERK~~ -C)] /n

i=1
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Waarbij8:C: de wnarde van de referentiestimulus in de techniek van verhouding-schatten (voor
lijnen trekken, C=50; voor getalswaarden toekermen, C=100).

De BAY-scores voor bier in tabel 3 zijn berekend volgens formule 2. Yoor computers
zijn de BAY-scores w~l bepanld conform formule 1 (de merk en blinde scores bleken
bier immers betrouwbaar).

Als men BAY-scores wil bepalen voor merken in andere produktklnssen dan bier en
computers, dan is bet zinvol te weten of de blinde scores al dan niet betrouwbaar zijn.
Aangezien een test — hertest procedure veel tijd vergt, is bet nan te raden om naast de
tank van verbouding-schatten eenpaarsgewijze vergelijkingstaak af te nemen. De resul-
taten van een paarsgewijze vergelijkingstaak geven in principe voldoende inzicht in de
betrouwbaarbeid van de test. Het is dan ecbter wel zaak een criterium te vinden voor de
D~toetsgrootheid in de pnarsgewijze vergelijkingstaak op grond waarvan men uitspra-
ken kan doen of de blinde scores al dan niet betrouwbaar zijn. Door tabel 1 met tabel 2
te vergelijken kan men stellen dat, indien men voor de I)~ toetsgrootheid een kritieke
waarde van 0.01 aanhoudt, uitspraken gednankunnen worden of de blinde scores al dan
niet gebruikt kunnen worden om BAY-scores te berekenen. Recapitulerend: eenpaars-
gewijze vergelijkingstnak — op basis van produktnltematieven zonder merknanm — kan
duidelijk maken of de blinde scores van de techniek van verhouding-schatten al dan
niet betrouwbaar zijn. Als de p-wnarde van de D~ toetsgrootheid in de paarsgewijze
vergelijkingstaak de waarde van 0.01 niet overschrijdt, dan kunnen BAY-scores
bepaald worden conform formule 1. Als ecbter de p-waarde van de D~ toetsgrootheid
de waarde van 0.01 w~l overscbrijdt, dan dienen BAY-scores bepanid te worden con-
form formule 2.

Yoor wat betreft de meetmethode in de tecbniek van verhouding-schatten, kan men
stellen dat bet trekken van lijnen te prefereren is boven bet toekennen van getalswaar-
den. Alhoewel de verscbillen in validiteit tussen beide meetmetboden niet groot zijn,
bleek de betrouwbnarbeid van bet trekken van lijnen iets hoger (zie tabel 2). Op grond
van deze resultaten is in een tweede empiriscb onderzoek de vraag onderzocbt of de
mate wnarmn BAY optreedt verscbilt tussen produktklassen.

5. VERSCHTLLEN iN ‘BRAND-ADDED VALUE’
TUSSEN PRODUKTKLASSEN

In paragraaf 3 werd de vraag al nan de orde gesteld of de mate wanrin BAY optreedt
kan verscbillen tussen produktklnssen, en zo ja, waaraan dergelijke verschillen zijn toe
te schrijven. In termen van bet Lens model kan men zicb dus afvragen onder welke
condities de positie van de merkunam in de lens kan vari~ren. Om dit idee te operatio-
naliseren, kan men stellen dat bet bier gnat om de mate wanrin BAY optreedt. Uit for-
mule 1 kan men afleiden dat BAY gelijk is nan nul als de merkscore gelijk is nan de
blinde score. Ms voor meerdere merken in een produktklasse de merkscore niet sub-
stantieel verscbilt van de blinde score, kan men dus stellen dat de mate waarmn BAY
optreedt in die produktklasse, lang is. Zijn er daarentegen in een andere produktklasse
wel substanti~1e verscbillen tussen merk- en blinde scores, dan kan men stellen dat de
n~te waarmn BAY optreedt, boog is. Deze operationalisatie van de mate wanrin BAY
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optreedt is samengevat in formule 3. De mate wnarin BAY optreedt is afgekort tot
‘MBAY’.

MBAYk=[~ IBAYJkI]It (3)
j=l

Waarbij:
MBAYk: de mate waarmn BAY optreedt in produktklasse k;
IBAYikI : de absolute waarde van de BAY-score vanmerk j in produktklasse k;
t : bet nantal merken in produktklasse k gebruikt om de mate van BAY vast te

stellen.

Bij bet bepalen van MBAY middelt men dus absolute BAY-scores; bet feit dat een
BAY-score negatief of positief is, is bier dus niet relevant. Om dnadwerkelijk vast te
stellen of MBAY-scores verscbillen tussen produktklassen is een empirisch onderzoek
uitgevoerd wnarin steeds voor zes merken BAY-scores zijn bepanld in twnalf verschil-
lende produktklassen. De proefpersonen in dit onderzoek waren 144 vrouwen. Een
gedetnilleerde beschrijving van de methode en de resultaten van dit onderzoek is terug
te vinden in Riezebos (1994). Hieronder zullen de resultaten beknopt worden weerge-
geven.

In tabel 4 zijn de twanif in bet onderzoek onderzochte produktklassen gerangscbilct
naar oplopende MBAY-scores. Op grond van deze tabel kan men concluderen dat de
mate waarmn BAY optreedt in een produktklasse bet minst is bij koffiezetapparaten en
bet meest is bij lippenstift. In de kolommen recbts van de kolom ‘MBAY’ is vervol-
gens nangegeven of men de desbetreffende produktldasse kan classificeren als functio-
neel of expressief (kolom ‘EXPR’), als duurznam of snellopend consumentenprodukt
(kolom ‘SNEL’) en als ‘search’ of ‘experience’ (kolom ‘EXPE’)9. De significantie van
de gevonden verscbillen in MBAY-scores is bepanid doormiddel van regressie-analy-
ses. Regressie-analyses zijn niet alleen uitgevoerd op produktklasse nivenu (op grond
van de gegevens vermeld in tabel 4), maar ook zijn regressie-analyses uitgevoerd op
per individu vastgestelde MBAY-scores:In de eerste analyse bedraagt bet nantal waar-
nemingen 12; in de tweede analyse is bet nantal wnamemingen gelijk nan bet nantal
proefpersonen manl bet anntal produktklassen (48 x 12 = 576). Beide regressie-analy-
ses toonden aan dat ermulticollineariteit bestond tussen de SNEL en de EXPE variabe-
len. Twee aparte regressie-analyses waarbij ~6n van deze varmabelen wordt weggelaten
gaven nan dat de p-wnarde van de EXPE variabele iets hoger is dan die van de SNEL
variabele; ook verklnart de EXPE varinbele iets meervariantie dan de SNEL varmabele.
Op grond van deze bevindingen, en op grond van concepluele overwegingen (zie pan-
graaf 3) is de verklaringskrncbt van de EXPE varmabele te prefereren boven die van de
SNEL varmabele. In de regressie-analyses bleek dat de EXPE variabele een ~nzijdige
p-waarde heeft van 0.03 (R2 = 0.38) bij N = 12 en een 6~nzijdige p-waarde van 0.00
(R2 = 0.09) bij N = 576. Yerschillen in de mate wanrin BAY optreedt tussen produkt-
kiassen zouden dus bet best verklaard worden door de mate waarmn bet produkt geken-
merkt wordt door ‘experience’ cues. Ofwel: de invloed van de merkunam in bet consu-
mentenbeslissingsproces is hogerbij produkten met overwegend ‘experience’ cues, dan
bij produkten met overwegend ‘search’ cues. Yervolgens blijkt uit de resultaten van de
regressie-analyses dat de EXPR varmabele — na de EXPE varmnbele — de meeste varman-
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tie verklaard. Uit de regressie-analyses bleek dat de EXPR varmabele een ddnzijdige p-
waarde heeft van 0.07 (R2 = 0.08) bij N 12 en eenddnzijdige p-wnarde van 0.05 (R2 =
0.004) bij N = 576. Concreet betekent dit dat de mate wanrin BAY optreedt boger is
voor produkten met overwegend expressieve cues dan voor produkten met overwegend
functionele cues.

Tabel 4: Verschillen in de mate waarin BAV optreedt (MBAtI) voor de twaalfproduktklassen en
een overzichtvan de variabelen gebruikt in de regressie-analyse.

Produktklasse MBAV EXPR SNEL EXPE

Koffiezetapparaten 1.22 0 0 0
Schoenen 2.59 1 0 0
Wasmachines 2.60 0 0 0
Horloges 2.64 1 0 0
Koekepannen 3.09 0 0 0
Damesblnden 3.17 1 1 1
Zoetstoffen 3.40 0 1 1
Ejeren 3.46 0 1
Auto’s 3.58 1 0 1
MeW 3.80 0 1 1
Sigaretten 4.77 1 1 1
Lippenstift 7.43 1 1 1

Legenda voor de onnfbankelijkevarinbelen:
EXPR: overwegend functionelevs. expressieve cues (functiorieel = 0 en expressief= 1).
SNEL: duurznme vs. snellopende consumentenprodukten (duurzaam=0 en snellopend = 1).
EXPE: overwegendsearch vs. experience cues (search =0 en experience = 1).

Op grond van deze resultaten kan men in termen van bet Lens model concluderen dat
de invloed van de merkunam in bet consumentenbeslissingsproces bet hoogst is voor
expressieve experience produkten, gevolgd door functionele experience produkten,
expressieve search produkten en dat de invloed van de merknaam bet laagst is bij func-
tionele search produkten. In paragraaf 6 volgt nu de praktische relevantie van bet BAY-
construct.

6. PRAKTISCHE RELEVANTIEVAN HET CONSTRUCT
‘BRAND-ADDED VALUE’

In dit artikel lag de nadruk op bet construct ‘brand-added value’. In paragrnaf 2 werd
dit construct gepositioneerd ten opzichte van andere constructen waarop bet in pan-
graaf 3 theoretisch werd onderbouwd. De empirische onderbouwing van het BAY-
construct werd besproken in parngraaf 4 waarop in paragraaf S de verschillen in BAY
tussen produkiklassen centranl stonden. Op grond van (leze resultaten kan men conclu-
deren dat de in dit artikel beschreven meetmethode voor BAY betrouwbaar en valide
is. Alboewel deze informatie zeer waardevol is, kan men zich afvragen wat de toepass-
ingen van deze bevindingen kunnen zijn in praktische (bedrijfs-) situaties. Hieronder
ligt de nadruk op de praktiscbe relevantie van het BAY-construct.
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Bij bet BAY-construct gnat bet er in feite om in welke mate eenmerk wnarde toevoegt
nan een produkt. Men kan ecbter ook — bijvoorbeeld op grond van tabel 3 — stellen dat
de BAY-scores duidelijk maken in welke mate de diverse merkenstrntegie~n succesvol
zijn geweest. Men kan bijvoorbeeld stellen dat tot dusverre de merkenstrategie van
Grolsch succesvoller is geweest dan die van Bavaria bier en dat de merkenstrategie van
Olivetti succesvoller is geweest dan die van Kangaroo computers. Aangezien deze
BAY-scores slecbts momentopnamen zijn, is bet gewenst om dergelijke scores longitu-
dinnal te ‘tracken’. Dit longitudinnal ‘tracken’ van BAY-scores kan men nanduiden met
een ‘BAY-monitor’. Een BAY-monitor van een nantal concurrerende merken kan niet
alleen inzicbt verschnffen in bet effect van de eigen merkenstrategie, maar kan ook
inzicht verschaffen in bet effect van de merkenstrategie~n van concurrenten. Tevens
kan een BAY-monitor inzicht verschnffen in het effect van eXteme factoren op BAY
(zoals negatie~e publiciteit rond een merk). Een BAY-monitor zou dus kunnen functio-
neren als een soort ‘barometer’ waarvan men kan aflezen in welke mate BAY positief
of negatief is. —

Behoudens de barometer-functie van een BAY-monitor, kan een dergelijke monitor
ook een wnardevolle informatiebron zijn voor bet management. BAY-scores kan men
bijvoorbeeld gebruiken om beslissingen te nemen ten nnnzien van de allocatie van
(schaarse) reclamegelden. Op grond van een BAY-monitor kan men inzicbt verkrijgen
in welke merken in de merkenportfolio de beste kansen bieden om de concurrenti~le
krncbt van de ondememing te vergroten en danrom extra financidie ondersteuning
behoeven. Ook kan een BAY-monitor nuttig zijn in de zoektocht naar (concurrerende)
merken die door acquisitie de eigen merkenportfolio kunnen versterken. Ook kan men
op basis van een BAY-monitor besluiten of een merk al dan niet sterk genoeg is voor
een transnationale of een trans-categoriale extensie.

Tenslotte kan men nog implicaties afleiden uit het gegeven dat de mate wanrin BAY
optreedt sterker is bij produkten met overwegend expenence cues dan bij produkten
met overwegend search cues. Op grond van deze bevinding kan men stellen dat de rela-
tieve belangrijkheid van intrinsieke cues groter is bij search produkten dan bij expe-
rience produkten. Bij search produkten is bet dus van belang er voor te zorgen dat het
merk voldoet ann de materi~le kenmerken zoals verlangd door consumenten; materidie
differentintie is bier zeer belangrijk. Yoor wat betreft experience produkten kan men
stellen dat bij geringe investeringen in bet merk al een substanti~le BAY-score kan
optreden. Ofschoon een merk met overwegend experience cues materieel niet onder
moet doen voor concurrerende merken, zijn de extrinsieke cues bier relatief belangrijk.
Door een goede nfstemming van intrinsieke en extrinsieke cues zou eWe cue moeten
bijdrngen nan een d~nduidige invulling van de BAY van bet desbetreffende merk.

NOTEN

I. De auteurbedankt prof.dr.ir. B. Wierenga voor zijn~anvuI1ingen en suggesties op de concept-versie van
dit artiket.

2. De naam ‘Cognac’ mag alteen gebruikt worden indien het produkt afkomstig is uit een nader omschreven
regio rond de plaats Cognac aan de Charente in Frankrijk.

3. Jun en Jolibert (1983) toetsen dc hypothesen voor batterijen (de cue ‘duurzaamheid’ is verborgen), enve-
loppen (de cue ‘vormgeving’ is niet-~vaarn~emba~rTen een hoog-geprijsde electronische aansteker (de
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cues ‘vormge’ving’ en ‘aantrekketijkheid’ zijn waarneembaar; ‘de kwaliteit van de prestatie’ en ‘duor-
zaamheid’ zijn niet-waarneembaar). Prija en land van berkomat werden gemaniputeerd ats extrinsieke
cues. De resuttaten vande studie bevestigen de hypothesen.

4. Met ‘guidance’ bedoett Nelson (1970; 1974) datde consument in zi~jn bestuitvormingsproces ontvanketijk
is voor de mening van anderen. Onder ‘guidance’ ronecliter cokde invloed van extrinsieke cuesopgevat
kunnen worden (zoals de merknaam).

5. D~ benadert eec chi-twadrast verdetingmet t- I vrijheidsgraden, waarbij ‘t’ staat voor her aantatobjecten
/ produktatrematieven (hier: 8).

6. Srabititeirsco8ffscitaten zijn conelarieco&fscitaten over de scoresuit de test en de hertest.
7. Voor bier zijn de BAY-scores getijkgestetd aan de merkscores minus 5111. De redenhier voor is datde

betrouwbaarheid van de btinde scores taag is. Op basis van de resultatenmet betrekking tot de stabititeit
van de scores, is de meetmethode ‘lijnen trekken’ te prefereren boven de meetmethode ‘getatswaarden
roekennen’. In paragraaf 5.3 worth op beide aspecten nader ingegaan.

8. Voor een vottedige interpretatie, ne formute I.
9. Voor eecverantwoording van de classificatie van de produktktasscn op deze variabeten, ne: Riezebos

(1994 p.129 e.v.).
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13. Loyaliteit en tevredenheid

J.M.M. BLOEMER

SAMENVAT~ING

Dit artikel geeft een overzicht van een onderzoek naar de complexe relatie tussen loyaliteit en
tevredenheid. Op de eerste plaats wordt weergegeven dat het essentieel is een onderscheid te
maken tussen twee soorten loyaliteit: herhalingsaankopen en ware merktrouw. Op de tweede
plaats wordt het onderseheid tussen manifeste en latente tevredenheid geYntroduceerd. Het model
over de veronderstelde relatie tussen loyaliteit en tevredenheid laat zien dat verwacht kan worden
dat de relatie tussen manifeste tevredenheid en loyaliteit sterker is dan de relatie tussen latente
tevredenheid en loyaliteit. Deze hypothese kan worden bevestigd met behuip van het empirische
onderzoek. Bij de beschrijving van het empirisch onderzoek wordt uitvoerig stil gestaan bij de
operafionalisatie van de concepten. In essentie laat het artikel zien dat manifest tevreden consu-
menten waarlijkermerktrouw zijn dan latent tevreden consumenten.

1. INLEIDING

De relatie tussen loyaliteit en tevredenheid lijkt voor de hand liggend; naarmate de
tevredenheid van de consument toeneemt, zal zijn of haar loyaliteit ook toenemen. Ech-
ter, ult het hier te presenteren onderzoek blijkt dat de relatie tussen tevredenheid en
loyaliteit minder eenduidig is dan in eerste instantie valt te verwachten. Het onderzoek
laat tevens zien dat een beter inzicht in de relatie tussen tevredenheid en loyaliteit kan
worden verkregen door enerzijds een ondersoheid te maken tussen ware merktrouw en
herhalingsaankopen en anderzijds manifeste en latente tevredenheid van elkaar te
onderseheiden.

Doelstelling van dit artikel is inzicht te verschaffen in de complexe relatie tussen loya-
liteit en tevredenhejd. Allereerst zal het theoretisehe onderscheid tussen ware merk-
trouw en herhalingsaankopen enerzijds en manifeste en latente tevredenheid anderzijds
worden onderbouwd. Vervolgens zal een model en een bijbehorende hypothese worden
gepresenteerd waarin de veronderstelde relatie tussen loyaliteit en tevredenheid wordt
weergegeven. Dit model zal empirisch worden getoetst. De resultaten van het empi-
risch onderzoek zullen worden toegelicht en dit artikel wordt afgesloten met de belang-
rijkste (theoretische) aanbevelingen ten aanzien van de bestudering van de relatie tus-
sen loyaliteit en tevredenheid.

191



2. ThEORETISCHE ONDERBOUWING

2.1 Ware inerktrouwen herhalingsaankopen

In de literatuur op het gebied van loyaliteit wordt veelal geen onderscheid gemaakt tus-
sen ware merktrouw en herhalingsaankopen. Ware merktrouw uit zich in het herhaald
kopen van een merk omdat de consumenjeen binding heeft met het merk. Of anders
gezegd de herhalingsaankoop is gebaseerd op de commitment van de consument bij
een merk. Herhalingsaankopen uiten zich eveneens in het herhaald kopen van een
merk, echter zonder dat hieraan een binding met het merk ten grondslag ligt. Deze her-
halingsaankopen zijn gebaseerd op inertia.

Bij waremerktrouw is een consument bijvoorbeeld bereid een grotere afstand afte leg-
gen om het favoriete merk te verkrijgen of bereid een iets hogere prijs te betalen voor
het merk dat hij/zij pers~ wil hebben. Ook zal een ware merktrouwe_consument niet
snel van merk veranderen indien de concurrentie een promotionele actie voert. Door de
binding die de ware merktrouwe consument heeft met zijnlhaar merk zal hij/zij niet
gemakkelijk van merk wisselen.
Herhalingsaankopers danrentegen kopen een merk opnieuw omdat dat het gemakke-
lijkst is, omdat het de tijd en de moeite niet waard is een ander merk te zoeken of
omdat het nu eenmaal de gewoonte is dat bepaalde merk te kopen. Deze consumenten
zullen gemakkelijker dan ware merktrouwe consumenten van merk wisselen indien
daar enige aanleiding toe is. -

Ware merktrouw wordt gedefinleerd als: -

Het niet toevailige aankoopgedrag, doorde tijd, van een beslissingseenheid, van ~n of
meerder merken uit een set van merken, dat (mede) veroozrzaakt wordt door commit-
ment.

Herhalingsaankopen worden gedefinieerd als:
Het niet toevallige aankoopgedrag, doorde tijd, van een beslissingseenheid, van ~n of
meerder merken uit een set van merken, dat (mede) veroorzaakt wordt door inertia.

Het onderscheid tussen ware merktrouw en herhalingsaankopen sluit aan bij de opvat-
tingen van Jacoby en Chestnut (1978). Deze auteurs stellen dat commitment bij of bin-
ding met een merk een noodzakelijke voorwaarde is voor ware merktrouw. Deze bin-
ding ontstaat alleen indien psychologische beslissings- en evaluatie processen expliciet
worden doorlopen. Daarentegen is het expliciet doorlopen van deze processen voor het
doen van herhalingsaankopen, niet noodzakelijk. Door de toepassing van simpele keu-
zeregels of heuristieken kunnen expliciete beslissings- en evaluatie processen worden
omzeild.

Op basis van de definities van ware merktrouw en herhalingsaankopen kan een conti-
nutim worden geconstrueerd waarbij ware merktrouw op het ene uiteinde wordt
geplaatst en herhalingsaankopen op het andere uiteinde. Voor beide uiteinden geldt dat
er sprake is van niet toevallig nankoopgedrag, door de tijd, van een beslissingseenheid,
van ~n ofmeerdere merken uit een set van merken. Worden daarbij de psychologische
evaluatie- en beslissingsprocessen niet expliciet doorlopen en is het gedrag een functie
van inertia, dan is er sprake van herhalingsaankopen. Worden deze psychologisehe eva-
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luatie- en beslissingsprocessen wel expliciet doorlopen en ontstaat daaruit commitment
bij het merk, dan is er sprake van ware merktrouw. De mate van commitment kan
vari~ren; het gaat niet om een alles of niets situatie. Hierdoor kan een gradueel onder-
scheid worden aangebracht in de mate van loyaliteit gebaseerd op de mate van commit-
ment en bet aankoopgedrag, zoals Figuur 1 laat zien.

geen commitment (inertia) volledige commitment
+ +

herhaalde aankoop herhaalde aankoop

herhalingsaankoop ware merktrouw

Figuur 1. Het continuam van herhalingsaankopen totware merktrouw.

Commitment is het cruciale concept in het onderscheid tussen ware merktrouw en her-
halingsaankopen. Zonder commitment kan er geen ware merktrouw bestaan. Commit-
ment is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor ware merktrouw.

Commitment wordt (in relatie tot koopgedrag) gedefinieerd als:
De mate waarin een subject nadrukkelijk wil vasthouden aan de merkkeuze in een niet
nader omschreven, toekomstige koopsituatie.

Deze definitie van commitment is gebaseerd op de defmiti.e van Lastovickaen Gardner
(1978). Bij het expliciet doorlopen van evaluatie- en besli.ssingsprocessen is de consu-
ment er van overtuigd geraakt dat hij/zij nadrukkelijk wil vasthouden aan de merkkeu-
ze.

2.2 Manifeste tevredenheiden latente tevredenheid

Het al dan niet expliciet doorlopen van (psychologische) beslissings- en evaluatie pro-
cessen sluit aan bij een tweede belangrijk onderscheid. Nainelijk het onderscheid tus-
sen manifeste en latente tevredenheid.
Manifeste tevredenheid komtvoort uit eenuitgebreide (expliciete of bewuste) evaluatie
van het merk. Dit betekent dat de merkkeuze na de aankoop uitgebreid wordt beoor-
deeld. De consument gaat uitgebreid na of het merk aan de verwachtingen voldoet; er
wordt een duidelijke afweging gemaakt tussen de verwachtingen ten aanzien van de
produktprestatie en de feitelijke produktprestatie.
Echter, om zo’n beoordeling te kunnen maken moet de consument zowel over voldoen-
de motivatie als over voldoende capaciteit beschikken. Dat wil zeggen dat hij/zij bereid
moet zijn tijd en aandacht aan de beoordeling te bestede:n en dat hij/zij in staat moet
zijn om de beoordeling te maken.
Latente tevredenheid daarentegen is niet meer dan een impliciete acceptatie van het
merk. Deze is niet gebaseerd is op een uitgebreide evalualie. Dit betekent dat de merk-
keuze na de aankoop nauwelijks wordt ge~valueerd. Het merk is okd en daarmee is de
consument (latent) tevreden.
Om een beter inzicht te krijgen in hoe uitgebreid beslissings- en evaluatie processen (in
het vervoig kort aangeduid met evaluatie processen) kunnen worden doorlopen, wordt

193



gebraik gemaakt van het Elaboration Likelihood Model (ELM) van Petty, Cacioppo en
Schumann (1983). De uitgebreidheid waarmee een evaluatie proces wordt doorlopen
kan volgens deze auteurs worden uitgedrukt in de mate van elaboratie. Deze is afhan-
kelijk van de motivatie en de capaciteit van de consument om de merkkeuze te evalue-
ren. Indien de motivatie en de capaciteit van de consument voldoende groot zijn, neemt
de consument de centrale route. Deze route leidt, in terrnen van het ELM tot een
permanente attitudeverandering. Is de consument niet gemotiveerd en/of beschikt de
consument niet over voldoende capaciteit om het merk te evalueren dan neemt de con-
sument de perifere route. Deze route leidt hoogstens tot een tijdelijke attitude verande-
ring.

In tennen van tevredenheid betekent dit, dat consumenten die over voldoende motivatie
en capaciteit (volgen centrale route) beschikken, het merk uitgebreid zullen evalueren
en dientengevolge een manifest tevredenheidsoordeel hebben. Consumenten die niet
beschikken over voldoende motivatie en/of capaciteit (volgen perifere route) zullen bet
merk niet uitgebreid evalueren en geen manifest, maar hooguit een latent tevreden-
heidsoordeel hebben.

3. RELATIE TUSSEN LOYALITEITENTEVREDENHEJD

3.1 Een simpel model

Een attitude verandering die via de centrale route tot stand komt is, volgens bet ELM,
meer permanent, terwiji een attitude verandering die via de perifere route tot stand
komt meer tijdelijk is. Een permanente attitude verandering, ceteris paribus, zal leiden
tot een meerpermanente verandering in gedrag dan een tijdelijke attitude verandering.
Deze laatste zal hooguit leiden tot een tijdelijke verandering in gedrag.

Analoog hieraan zal manifeste tevredenheid eerder leiden -tot ware merktrouw terwijl
latente tevredenheid hoogstens nanleiding geeft tot herhalingsaankopen. Met andere
woorden, manifeste tevredenheid wordt door de consument eenduidig tot uitdrukking
gebracht in doelbewust gedrag (o.a. ware merktrouw). Dit omdat de consument het
merk uitgebreid heeft ge~va1ueerd en op basis van deze evaluatie tot een manifest
tevredenheidsoordeel is gekomen. Op basis van dit oordeel krijgt de consument een
bindingmet het merk. Hij/zij wenst nadrukkelijk aan de merkkeuze vast te houden en is
waarlijk merktrouw.
Latente tevredenheid zal door-de consument niet zo eenduidig tot uitdrukking worden
gebraclit omdat de consument het merk slechts impliciet accepteert; de consument zal
niet op zo’n eenduidige wijze uitdrukking geven aan dit oordeel. Latente tevredenheid
kan leiden tot een herhalingsaankopen maar bijna net zo gemakkelijk zal een consu-
ment wisselen van merk als hij/zij hiertoe de geringste aanleiding ziet.

3.2 Een hypothese

Gegeven de doelstelling van het onderzoek, inzicht te verschaffen in de relatie tussen
tevredenheid en loyaliteit, kan onder andere de volgende hypothese worden opgesteld
over de relatie tussen tevredenheid en loyaliteit:
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elaboratie

niet wel

~evredenheid tevredenheid

wel

latente tevredenheid manifeste tevredenheid

4
herhalingsaankopen ware merktrouw

Figuur 2. Algemeen modelvan de relatie tussen loyaliteit en tevredenheid.

De positieve relatie tussen manifeste tevredenheid en loyaliteit is sterker dan de positie-
ye relatie tussen latente tevredenheid en loyaliteit.
Dit wil zeggen dat verwachtwordt dat manifeste tevredenheid een belangrijker bijdrage
levert aan de verkiaring van loyaliteit dan latente tevredenheid. Bij deze hypothese
wordt de assumptie gehanteerd dat naarmate de mate van elaboratie toeneemt, de tevre-
denheid meer manifest is. Met andere woorden dat naarmate de merkkeuze meer uitge-
breid wordt ge~valueerd de tevredenheid meer manifest is. De hypothese gaat er dus
van uit dat de mate van elaboratie, een interveni&ende vadabele (moderator effect) is
in de relatie tussen tevredenheid en loyaliteit.

4. EMPIRISCH ONDERZOEK

4.1 Data verzameling

Het empirisch onderzoek naar de relatie tussen tevredenheid en loyaliteit is uitgevoerd
met behuip van een schriftelijke vragenlijst welke betrekking had op twee produkten:
onbespeelde cassettebandjes en haarshampoo. Deze produkten zijn gekozen omdat het
produkten zijn die duidelijk voorzien zijn van een merknaam. Het zijn produkten die
door vrijwel iedereen wel eens worden gekocht. De marketingmix voor beide produk-
ten is verschillend, zowel in termen van produkt-, prijs.•, promotie- en distributie-
beleid. Bovendien valt te verwachten dat beide produkten van elkaar verschillen in ter-
men van demate en de soontevredenheiden de soort loyaliteit.
Voor het werven van respondenten is gebruik gemaakt van advertenties in diverse
media. In de advertentie worden consumenten opgeroepen deel te nemen aun een
onderzoek over het koopgedrag van verschillende produkten. Door 1078 personen is
positief op de advertenties gereageerd. Aan al deze personen is een vragenlijst toege-
zonden. De ingevulde vragenlijsten van 838 consumenten konden worden opgenomen
in de analyse.
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De steekproef is redelijk representatief qua leeftijd, beroep en grootte van bet huishou-
den aismedede marktaandelen van de gekochte merken van de twee produkten. Gezien
de doelstelling van het onderzoek, inzicht verwerven in de relatie tussen tevredenheid
en loyaliteit, een acceptabele steekproef.

4.2 Operationalisatie van concepten

De operationalisatie van de concepten wordt schematisch weergegeven in Figuur 3.

Deze figuurwordt inde volgende sub-paragrafen nader toegelicht.

mate van tevredenheid ~ loyaliteit

(hoeveel % tevreden?) (commitment*kans op herhalingsaankoop)

soort tevredenheid

elaboratie
(merkkeuze involvement
en deliberatie)

Figuur 3. Openitionalisatie van concepten.

4.2.1 Operationalisatie van loyaliteit
Bij de operationalisatie van loyaliteit wordt ervan uitgegaan dat niet alleen de mate
waarmn een consument een binding heeft met eenmerk kan vari~ren, maardat tevens de
geschatte kans dat eenmerk inderdaad opnieuw wordt gekzocht kan verschillen. Loyali-
teit wordt daarom niet alleen in terinen van commitment geoperationaliseerd maar
tevens in termen van gedrag. Uiteindelijk maken beide aspecten deel uit van de defini-
tie van ware merktrouw.

De mate van loyaliteit wordt geoperationaliseerd als het produkt van de mate van com-
mitment en de kans op een herhalingsaankoop. Indien de binding met het merk klein is
en de kans op eenherhalingsaankoop groot leidtdit tot lage loyaliteit (= herhalingsaan-
kopen). Als de binding met een merk groot is en de kans op een herhalingsaankoop
klein leidt dit eveneens tot lage loyaliteit (= herhalingsaankopen). Alleen wanneer de
binding met e-en merk en de kans op een herhalingsaankoop groot zijn is er sprake van
hoge loyaliteit (= ware merktrouw).

De kans op een herhalingsaankoop is met behuip van de volgende vraag geoperationa-
liseerd: “Stel dat u in de roekomst weer dit produkt koopt, hoe groot is dan de kans dat
u hetzelfde merk koop als bij uw meest recente aankoop?” (1 1-puntsschaal van 0 tIm
100%)

Commitment wordt gemeten met een 5-punts Likertschaal (zie Tabel 1). De individuele
items zijn geformuleerd op basis van bestaande (engeistalige) schalen voor bet meten
van commitment van Lastovicka en Gardner (1977); Beatty et al. (1988) en Mittal en
Lee (1989). In eerste instantie zijn alle verschillende relevante en bekende items opge-
nomen (7 stuks). Echter, op basis van een vooronderzoek is besloten ~n item buiten
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beschouwing te laten. Hierbij zijn de volgende criteria ter verwijdering gehanteerd:
* vaker dan 5 keer eenrespondentmet weet niet/geenmening en/of
* item-totaul correlatie lagerdan .50 en/of
* geen verschil in gemiddelde per item voor wat betreft de score op dit item in het
hoogste en laagste kwartiel van de totaal score

vervolgens is nog en vierde criterium ter verwijdering toegepast:
* correlatie tussen de items op de verschillende schalen (commitment, merkkeuze
involvement en deliberatie (zie voor deze twee laatste concepten de operationalisatie
van de soort tevredenheid)) hoger dan .70.

Cronbach-alpha, demaat voor de inteme consistentie of betrouwbaarheid van de schaal
is respectievelijk .88 (n=454) en .89 (n=648) voor cassettebandjes en haarshampoo (de
twee produkten die voor het onderzoek waren geselecteerd). Gegeven de inteme con-
sistentie en de afzonderlijke item-totaal correlaties wordt de mate van commitment
bepaald door de som-score op de verschillende items.

Tabel 1. Schaal voor hetmeten vancommitment.

1. 1k vindmezeif zeer trouw ten opzicht van een bepaald merk
2. Wanneer een ander merk ... in de aanbieding is, koop ik dat eerder dan mijn gebruikelijke

merk.
3. Wanneer het merk ... waaraan ik de voorkeur geef niet verkrijgbaar is in de winkel dan koop

ikeen willekeurig ander merk dat wel verkrijgbaar is.
4. Wanneer het merk ... waaraan ik de voorkeur geef niet verkrijgbaar is inde winkel dan koop

ikeen ander merk dat ik net zo goed vind.
5. Wanneer het merk ... waaraan ik de voorkeur geef niet verkrijgbaar is in de winkel dan ga ik

naar eenandere winkel omhet daar te kopen.
6. Als ikvan plan ben een bepaald merk ... te kopen, is het nog gemakkelijk ommij van gedach-

ten te doen veranderen en feitelijk een ander merk te kopen.

4.2.2 Operationalisatie van de soontevredenheid (manifest versus latent)
Manifeste versus latente tevredenheid is geoperationaliseerd op basis van de assump-
tie dat de mate van elaboratie bepalend is voor de soort tevredenheid. Veel elaboratie
betekent manifeste tevredenheid, weinig elaboratie betekent latente tevredenheid. De
mate van elaboratie is afhankelijk van de motivatie en de capaciteit van een consu-
ment om de merkkeuze te evalueren. Mede op basis van onderzoek van Petty en
Cacioppo (1981) blijkt dat de motivatievan eenconsument om de merkkeuze te evalu-
eren kan wordengeoperationaliseerd als merkkeuze-involvement. De capaciteit van een
consument om de merkkeuze te evaluerenkan worden geoperationaliseerd als delibera-
tie.
De soort tevredenheid (manifest of latent) wordt dus vastgesteld op basis van de invol-
vement bij de merkkeuze en de deliberatie over demerkkeuze.
Merkkeuze-involvement wordt gemeten met een 5-punts Likertschaal. De individuele
items zijn met name op basis van bestaande (engeistalige) schani van Mittal en Lee
(1989) geformuleerd. Deze schani is daarnaast aangevuld met items uit de schalen van
Laurent en Kapferer (1985); Zaichowsky (1985); Ratchford (1987); Mittal en Lee
(1988); Mittal (1989c); Cullen en Edget (1991) en Verplanken (1991). De oorspronke-
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Tabel 2. Schani voor hetmeten van ,nerkkeaze involvement.

1. De keuze van eenbepaald merk ... is voor mu niet belangrijk.
2. 1k voel me niet betrokken bij de merkkeuze van
3. 1k ben erggelnteresseerd inhet kiezen van het juiste merk
4. 1k ides zorgvuldig een bepaald merk ... nit.
5. Het kanme niet schelen welk merk ... ik Ides.
6. 1k neem de keuze van een merk ... serieus.
7. Het is voor tnij niet belangrijk dat ikme tevreden voel bij de keuze van een bepaald merk
8. Het maakt geenverschil welk bepaald merk ... ik ides.
9. Persoonhijk is voor mij de keuze van eenbepaald merk ... niet relevant.
10. Van de keuze van een verkeerdmerk ... heb ik spijt.
11. 1k maak me niet druk overwelk merk ... ik ides.

lijke lijst bestaat zo uit 28 items. Op basis van de verwijderingscriteria zoals vermeld
bij de commitment schaal blijven na het vooronderzoek 11 items over (zie Tabel 2).
Cronbach-aipha, de maat voor de inteme consistentie of betrouwbaarheid van de schaal
is voor zowelcassettebandjes als haarschampoo .91. Ook hier wordi gegeven de inteme
consistentie en de afzonderlijke item-totaal correlaties de mate van merkkeuze-involve-
ment bepaald door de som-score op de verschillende items.
Deliberatie wordt evenals commitment en merkkeuze-involvement gemeten met een 5-
punts Likertschaal. De individuele items zijn door de onderzoekers geformuleerd op
basis van idee~n van Chaiken (1980); Batra en Ray (1983); Sujan (1985) en Maheswa-
ran en Meyers-Levey (1990). De oorspronkelijke lijst bestant uit 6 items. Op basis van
de verwijderingscriteria zoals vermeld bij de commitment schaal blijken, na het voor-
onderzoek, alle 6 de items te kunnen worden gehandhaafd (zie Tabel 3).
Cronbach-alpha, de maat voor de inteme consistentie of betrouwbaarheid van de schaal
is voor cassettebandjes .78 en voor haarschampoo .74. Ook hier wordt gegeven de
inteme consistentie en de afzonderlijke item-totaal correlaties wordt de mate van deli-
beratie bepaald door de som-score op de verschillende items.
Bij de operationalisatie van de soort tevredenheid wordt er verder vanuit gegaan dat de
totale groep respondenten kan worden opgedeeld in twee subgroepen. De ene groep
wordt gekenmerkt door manifeste tevredenheid, de ander groep wordt gekenmerkt door
latente tevredenheid. De concrete indeling verloopt als volgt: de totale steekproef

Tabel 3. Schanl voor hetmeten van deliberatie.

1. Na de aankoop van ..., praat iknog vaak over het door mij gekochte merk met familie, vrien-
den ofbekenden.

2. Na de aankoopvan ..., heb ikverschillende advertenties over ... bekeken.
3. Na de aankoopvan ..., heb ik het door mij gekochte merk vergelekenmet anderemerken.
4. Na de aankoop van ..., heb ik nog vaak gedacht over de voor- en nadelen van de door mij

gemaakte keuze.
5. Na de aankoop van ..., heb ik nog verschillende produktevaluaties in bijv. de Consumenten-

gids bekeken.
6. Na de aankoop van ..., heb ikde positieve en de negatieve aspecten van mijn keuze nog eens

op de iij gezet.
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(n=838) wordt eerst voor zowel merkkeuze-involvement als deliberatie gesplitst in drie
nagenoeg even grote groepen. Dat wil zeggen dat voor bijvoorbeeld merkkeuze-invol-
vement 6~n-derde van de respondenten met de laagste score een subgroep vormen en
dat ddn-derde van de respondenten met de hoogste score een subgroep vormen. Zo ont-
staan dde subgroepen merkkeuze-involvement. E~n met een gemiddeld lage score, ~6n
met eengemiddeld medium score en ~n met een gemiddeld hoge score voor merkkeu-
ze-mvolvement. Een zelfde indeling is gemaakt op basis van de score op de deliberatie
schaul. Vervolgens worden die respondenten die een hoge merkkeuze-involvement-
score en een hoge deliberatiescore, of een hoge score op ddn van de variabelen en een
medium score op de andere variabele, ingedeeld bij de groep veel elaboratie en dus
manifeste tevredenheid. De respondenten die een lage merkkeuze-involvementscore en
een lage deliberatiescore, of een lage score op ~n van de variabelen en een medium-
score op de andere variabele hebben, ingedeeld bij de groep weinig elaboratie en dus
latente tevredenheid.

4.2.3 Operationalisatie van demate van tevredenheid
Tot slot wordt de mate van tevredenheid geoperationaliseerd als het aantal procenten
dat de consument aangeeft om aan te geven hoe tevreden hij/zij is (voor hoeveel pro-
cent bent u tevreden?). Deze vraag volgt op de vraag of de respondent tevreden, dan
wel ontevreden is. Alleen in geval van tevredenheid dient de respondent de mate van
tevredenheid nader te specificeren.

5. RESULTATEN

5.1 Eerste bevindingen

Cassettebandjes
Vijhonderdnegenentachtig respondenten hebben in de afgelopen zes maanden tenmin-
ste ~n cassettebandje gekocht. (In het vervolg van deze paragraaf worden percentages
berekend op basis van dit aantal.)
Vierennegentig procent van de respondenten geeftaan tevreden te zijn met het gekoch-
te merk cassettebandje. Van deze tevreden respondenteri is ruim ddn derde voor 100%
tevreden. Een kwart is voor 75% of minder tevreden. Percentages onder de 40% tevre-
denheid komen niet voor. Slechts twee procent van de respondenten geeft te kennen
ontevreden te zijn met het laatst gekochte merk cassettebandje en vier procent van de
respondenten weet niet of zij tevreden of ontevreden zijn met het gekochte merk.

Dertig procent van de respondenten zegt hetzelfde merk cassettebandje met 100%
zekerheid opnieuw te zullen kopen wanneer in de toekomst opnieuw een cassettebandje
wordt gekocht. Eveneens dertig procent van de respondenten is hier niet zo zeker van.
Deze respondenten schatten de kans op hoogstens 50% dat zij hetzelfde merk opnieuw
zullen kopen.

Haarshampoo
Van alle respondenten hebben 809 in de afgelopen dde maanden haarshampoo ge-
kocht. (In het vervolg worden ook in deze paragraafpercentages berekend op basis van
dit aantal.)
Zesennegentig procent is tevreden met het gekochte inerk haarshampoo. Van deze
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tevreden respondenten is ~n-derde voor 100% tevreden. Ruim een kwart is voor 75%
of minder tevreden. Het percentage tevredenheid is soms heel laag en incidenteel 0%.
Twee procent van de respondenten is ontevreden over het laatst gekochte merk haar-
shampoo. Eveneens twee procent geeft aan niet te weten of zij tevreden of ontevreden
zijn met het merk haarshampoo. -

Negenendertig procent van de respondenten geeft nan hetzelfde merk haarshampoo met
100% zekerheid weer opnieuw te zullen kopen. Zevenentwintig procent van de respon-
denten is daar niet zo zeker van. Deze respondenten schatten de kans op hoogstens 50%
dat hetzelfde merk opnieuw zullen kopen.

5.2 Nadere analyse

De geformuleerde hypothese wordt in eerste instantie getoetst door na te gaan of de
sterkte van de relatie tussen de mate van tevredenheid en de mate van loyaliteit afhan-
kelijk is van de soort tevredenheid.
Voor twee subgroepen (latent tevreden en manifest tevreden) wordt de correlatie-co~f-
ficint berekend tussen de mate van tevredenheid en de mate van loyaliteit. Of er een
statistisch significant verschil bestaat tussen de corre1atie-coffici~nt van de groep met
de manifeste tevredenheid en de groep met de latente tevredenheid, wordt getoetst met
behulp van de Fisher Z-toets. De resultaten van deze toets staan vermeld in Tabel 4.
Uit Tabel 4 blijkt dat de relatie tussen de mate van tevredenheid en de mate van loyali-

Tabel 4. Correlatie (pearson corr) tussen de mate van tevredenheid (T) en de mate van loyaliteit
(LOYJ hi] latent enmanifest tevreden respondenten met cassettebandles en haarschampoo.

respondenten

Cassettebandjes Haarschampoo

T-LOY n T-LOY n

latent tevreden .21 112 .29** 183
manifest tevreden .48** 135 .50** 180
FisherZ 2.38* 2.27*

*: p<.05; **: p<.OOt

teit afhankelijk is van de soort tevredenheid. Dit betekent dat het een verschil maakt of
respondenten manifest of latent tevreden zijn voor wat betreft de relatie tussen de mate
van tevredenheid en de mate van loyaliteit; manifest tevreden respondenten zijn vaker
waarlijk merktrouw dan latent tevreden respondenten.
Omdat bij de indeling van de respondenten naar soort tevredenheid gebruik is gemaakt
van een min of meer ‘willekeurige’ indeling, wordt het moderator-effect van de soort
tevredenheid nader onderzocht. Dit gebeurt met behuip van hihrarchische regressie-
analyse. De volgende modellenmoeten worden geschat:
[1] LOY=b0+b1(T)+b2(I)+b3(D)
[2] LOY=b0+b1(T)+b2(I)+b3(D)+b4(T*I*D)

Hierbij geldt: loy= loyaliteit; T = tevredenheid; I = merkkeuze-involvement en D =
deliberatie; (T*I*D) interactie-tenn.
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De resultatenvan deze analyse stuan weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5. Vergelzjking adjusted R2model] enmodel2.

Adjusted R2 model 1 Adjusted R2model 2 Significantie toename

Cassettebandjes .53 .54 .01
Haarshampoo .51 .52 .005

Uit tabel 5 blijkt duidelijk dat de relatie tussen tevredenheid en loyaliteit afhankelijk is
van de soon tevredetTheid (er wordt een statistisch significante toename van R2 gecon-
stateerd wanneer model 2 wordt vergeleken met model 1). Het effect van de soon
tevredeitheid is niet groot maar wel statistisch significant. Zowel op statistische als op
theoretische gronden wordt aanmodel 2 de voorkeur gegeven boven model 1.

Tabel 6 geeft een overzicht van de verschillende parameters van model 2. Hieruit kan
worden afgeleid dat het moderator-effect van de soon tevredenheid op de relatie tussen
de mate van tevredenheid en loyaliteit voor cassettebandjes en haarshampoo positief is;
de partible correlaties van de moderator-effecten bedragen respectievelijk .17 en .11
(voor beide geldt p<.05). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de relatie tussen de
mate van tevredenheid en loyaliteit sterker is wanneerde consument manifest tevreden
is, dan wanneer de consument latent tevreden is. Met andere woorden: de invloed van
een toename van manifeste tevredenheid op de mate van loyaliteit is groter dan de

Tabel 6. Resultaten regressie-analyse model2 (qthankelilkevariabele loyaliteit).

Cassettebandjes

b Beta t p r partr
constant 195.49 55.39 .000
T 0.93 .13 2.43 .000 .38 .14
I 4.44 .53 7.67 .000 .68 .40
D —7.89 —.50 —3.90 .000 .21 —.22
T*1*D 0.00 .51 3.07 .002 .11 .17

Haarshampoo

b Beta t p r partr
constant 214.00 ---- 72.11 .000
T 1.16 .19 3.70 .000 .41 .17
I 4.71 .53 9.15 .000 .65 .39
D —5.74 —.33 —3.50 .001 .14 —.16
T*I*D 0.00 .31 2.34 .020 .48 .11

legenda: b=parti~le regressie coaffici~nt; Beta~gestandaardiseerde pafl:i~1e regressie co~ffici~nt; t=t-waarde
voor B; p=significantie nivean t; r= Pearson correlatie-co~fficitut; part r=parti~1e correlatie co~ffici~nt;
T=tevredenheid; I=merkkeuze-involvement; D=deiiberatie; T*I*D=soort tevredenheid

201



invloed van een zelfde toename van latente tevredenheid. De hypothese dat de positie-
ye relatie tussen manifeste tevredenheid en loyaliteit sterker is dan de positieve relatie
tussen latente tevredenheid en loyaliteit kan worden bevestigd.

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Onderzoek naar de relatie tussen loyaliteit en tevredenheid laat zien dat het belangrijk
is een onderscheid te maken tussen ware merktrouw en herhalingsaankopen. Ware
merktrouw is het herhaald aankopen van een merk gebaseerd op commitment en herha-
lingsaankopen zijn eveneens het herlinald aankopen van een merk, maar nu gebaseerd
op inertia. Ware merktrouw en herhalingsaankopen zijn niet tegengesteld aan elkaar.
Ze bevinden zich op een continuUm. De mate van loyaliteit kan vari~ren.
Naast het onderscheid tussen ware merktrouw en herhalingsaankopen kan een theore-
tisch onderscheid worden aangebracht tussen manifeste en latente tevredenheid. Mani-
feste tevredenheid is gebaseerd op een uitgebreide evaluatie van een merk. Latente
tevredenheid is daarentegen niet meer dan een zekere acceptatie van een merk zonder
dat hieraan een uitgebreide evaluatie vooraf is gegaan. De soort tevredenheid wordt
bepaald door de mate waarmn de merkkeuze wordt ge~va1ueerd (de mate van elabora-
tie). Dit is afhankelijk van de motivatie en de capaciteit van de consument om de merk-
keuze te evalueren.
Op basis van de theorie van de ‘elaboratie likelihood’ en de consequenties hiervan in
termen van de duurzaamheid van een attitude verandering kan verondersteld worden
dat de positieve relatie tussen manifeste tevredenheid en loyaliteit sterker is dan de
positieve relatie tussen latente tevredenheid en loyaliteit.
Het empirisch onderzoek toont nan dat het inderdaad belangrijk is een onderscheid te
maken tussen latente tevredenheid en manifeste tevredenlieid. Immers, de relatie tussen
manifeste tevredenheid en loyaliteit verschilt van de relatie tussen latente teyredenheid
en loyaliteit. Een zelfde toename van manifeste in vergelijking met latente tevreden-
heid leidt tot een grotere mate van loyaliteit (dus ware merktrouw). Hierdoor wordt
tevens het belang van het onderscheid tussen ware merktrouw en herhalingsaankopen
benadrukt.
Er kan geconcludeerd worden dat consumenten die manifest tevreden zijn zijn vaker
waarlijk merktrouw dan consumenten die slechts latent tevreden zijn.

Bij vervolgonderzoek naar de relatie tussen loyaliteit en tevredenheid zal nadrukkelijk
aandacht moeten worden besteed nan het onderscheid tussen enerzijds ware merktrouw
en loyaliteit en anderzijds manifeste en latente tevredenheid.
De mate van loyaliteit van een consument kan vari~ren. Het aankoop gedrag is daaren-
tegen een alles of niets situatie. Daarom is het steeds noodzakelijk commitment deel te
laten uitmaken van de operationalisatie van loyaliteit. Conirnitment is geen onafhanke-
lijke variabele die bijdraagt aan de verkiaring van loyaliteit; commitment maakt deel
uit van de afhankelijke variabele loyaliteit.
Manifeste teyredenheid en latente tevredenheid zijn twee verschillende soorten tevre-
denheid. Ze hebben niet alleen verschillende antecedenten maarook verschillende con-
sequenties voor het gedrag van consumenten. In vervolg onderzoek zal hiermee reke-
ning moeten worden gehouden. Bovendien kan de vraag gesteld worden of het huidige
tevredenheidsonderzoek, dat zondermeer uitgaat van de mate van tevredenheid als
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voorspellende variabele voor toekomstig (loyaliteits-)gedrag, wel zo valide is als wordt
voorondersteld.
Hoewel voor dit onderzoek gebruik is gemaakt van een uitvoerige vragenlijst om
inzicht te krijgen in de soon tevredenheid van de consument zal er in de toekomst naar
gestreefd moeten worden op een eenvoudiger wijze inzicht te verkrijgen in de soort
tevredenheid van de consument.
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14. Kwaliteit en tevredenheid in de dienstverlening.
Kop, munt of een dubbeltje op zijn kant?

J.M.M. BLOEMER, K. DERUYTER EN K. VENETIS

SAMENVATFJTNG

Zowel in de wetenschappelijke literatuurals in de valditeratuurwordter een discussie gevoerd of
de marketinginspanningen vandienstverlenende organisaties zich flu moeten richtenop kwaliteit
of tevredenheid. Er bestaat grote onduidelijkheid over hetantwoord op deze vraag en het vinden
van het antwoord lijkt vaak op een kansspel; soms is het kop, soms is het munt. In dit artikel zal
worden ingegaan op de relatie tussen kwaliteit en tevredenheid. De conceptualisatie en operatio-
nalisatie van kwaliteit en tevredenheid werd tot voor kort vanuit verschillende invaishoeken
bestudeerd. Vanuit de consumentengedragsliteratuur werd aandacht besteed aan tevredenheid.
Kwaliteit kwammet name aan de orde in de meermanagementachtige literatuur over dienstver-
lening. Sinds een klein aantal jaren worden pogingen ondemomen beide stromingen te integre-
ren. Bij deze integratie staat de relatie tussen kwaliteit en tevredenheid keer op keer centraal. Is
ereen onderscheid tussen kwaliteit en tevredenheid en zo ja, leidt kwaliteit dan tot tevredenheid
of leidt tevredenheid tot kwaliteit? Dit artikel geeft een overzicht van de door diverse auteurs
veronderstelde relaties met als doel een duidelijker inzicht te verschaffen in de relatie tussen
kwaliteit en tevredenheid in de dienstverlening zodat ondernemers en marktonderzoekers geen
(conceptueel) muntstuk meer in de lucht moeten werpen om te kijken of het nu om kwaliteit of
tevredenheid gaat.
Allereerst zal kort worden stil gestaan bij de conceptualisatie en operationalisatie van kwaliteit
en tevredenheid. Vervolgens zal een vergeijiking worden gemaakt tussen kwaliteit en tevreden-
heid. De verschillende in de literatuur veronderstelde relaties tussen kwaliteit en tevredenheid
zullen wordenbesproken en erzal een model wordengepresenteerd dat, ons inziens, het beste de
relatie tussen kwaliteit en tevredenheid weerspiegelt.

1. KWALITEIT

De kwaliteit van de dienstverlening wordt op verschillende manieren gedefinjeerd in de
literatuur. Hieronder volgen enkele voorbeelden.Kwaliteit is:

capacity to satisfy wants (Edwards, 1968, p. 37)

fitnessfor use (Juran, 1974, p.2)

conformance to requirements (Crosby, 1979, p.15)

the total composite product and service characteristics of marketing, engineering,
manufacture, and maintenance through which the product and service in use will meet
the expectations of the customer (Feigenbaum, 1983, p.7)
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customer’s evaluation ofthe business service package a~’ coinrpared with that ofcompe-
titors (Shetty en Buehler, 1985, p. 6)

the extentof discrepancy between customers’ expectations or desires and theirpercep-
tion (Zeithami et al., 1990, p.19).

the consumer’s overall impression of the relative inferiority/superiority of the organi-
zation and its services (Bitner en Hubert, 1994, p.T1).

In deze conceptuele defmities van kwaliteit staat met name in de latere jaren (vanaf
1980) de consurnent nadrukkelijk centrani. Het is de consument die bepaalt wat de
kwaliteit van de dienstverlening is, door de perceptie van de geleverde dienst te verge-
lijken met de cigen verwaclitingen/wensen-of met de dienstverlening van de concurren-
tie.

Bij de operationalisatie van de kwaliteit van dienstverlening vormt het SERVQUAL-
model een standaard. De overgrote meerderheid van de onderzoeken naar de kwaliteit
van dienstverlening operationaliseert deze kwaliteit met behuip van dit SERVQUAL-
model.
De essentie van dit model is dat kwaliteit wordt gedefmieerd als het verschil tussen de
dienstverlening die de consument verwaclit en de dienstverlening die de consument
percipieert (ervaart). Wanneer de dienstverlening niet overeenkomt met de verwachtin-
gen is er sprake van een discrepantie (gap). Hoe groter het positieve verschil tussen
verwachting enprestatie des te hogerde kwaliteitsperceptie van de dienstverlening.

Zeithami, Parasuraman en Berry (1990) onderseheidenvijf kwaliteitsdimensies waarop
de consument zijn verwachtingen en percepties vormt: de fysieke omgeving en tasthare
elementen vrui7de dienst (‘tangibles’), de betrouwbaarheid (‘reliability’), de responsivi-
teit, het vermogen vertrouwen te wekken (‘assurance’) en het vermogen zich in te leven
inde consument (‘empathy’).
Van deze dimensies heeft betrouwbaarheid (‘reliability’) voomamelijk betrekking op
de uitkomst van de dienstverlening (‘service outcome’). Op basis van de ander vier
dimensies vortrtt de consument zich een oordeel over het dienstverleningsproces (‘ser-
vice process’). Dit impliceert dat in de vragen van bet Servqual meetinstrument zowel
wordt gevraagd naar een kwaliteitsoordeel over de uitkomst van de dienstverlening als
naar eenoordeel over de kwaliteit van het proces.
Uit onderzoek is gebleken dat betrouwbaarheid, dit is de mate waarin de dienstverlener
de gemaakte afsprakenlbeloften nakomt, de belangi-ijkste dimensie is bij bet tegemoet-
komen aan de verwachtingen van de consument. Strandvik en Liljander (1994) hebben
aan de kwaliteitsdimensies nog een vraag over de kwaliteit van de ‘core rervice’ toege-
voegd, waai-inbet eindresultaat direct beoordeeld wordt.

Percepties
— Kwaliteit

Verwachtingen

Figuur 1. Verklaring van kM’aliteitsperceptie volgens het SERVQUAL-model.

206



Ook andere methoden voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening hebben
bewezen bruikbaar te zijn. Zoals bet direct meten van de perceptie van de kwaliteits-
dimensies (Cronin & Taylor 1992); het meten van de afwijking van de verwachtingen
(Hedvall en Paltschik, 1991); Critical Incident Technique (Nyquist et al. 1985), de Vig-
nette-methode (Govers, 1991) en de SMART-methode (Sikkel, 1992). Zowel kwantita-
tieve als kwalitatieve methoden van onderzoek blijken bruikbaar als het gaat om de
bestudering van de kwaliteit van de dienstverlening.

2. TEVREDENHEID

Net als kwaliteit wordt tevredenheid ook op verschillende manieren gedefinieerd. Maar
meer nog dan bij kwaliteit stant de consument centraal. Hieronder volgt een aantal
voorbeelden. Tevredenheid is:

the cognitive state ofbeing adequately or inadequately rewarded in a buying situation
for the sacrifices undergone (Cardozo, 1965)
the confirmation ordisconfirmation ofpriorexpectations (Anderson, 1973)

the outcome of a consumers’ subjective comparison of expected and received product
attribute levels (Oliver, 1981)
an evaluation that the chosen alternative is consistent with prior beliefs with respect to
that alternative (Engel en Blackwell, 1982)

the pleasurable emotional state resulting from the appraisal of a product, service,
retail outletor consumeraction as leading to or achieving one ‘s values (Westbrook en
Reilly, 1983)

a post-consumption evaluation that the chosen alternative at least meets or exceeds
expectations (Engel et al., 1990)

de uitkomst van een subjectieve evaluatie of het gekozen alternatiefovereenkomt met
de verwachtingen van een subject overdatalternatiefofdeze overtreft (Bloemer, 1993)

Uit de defmities wordt duidelijk dat tevredenheid kan worden opgevat als cognitief,
affectief of een combinatie van beide. Voorts wordt duiclelijk dat tevredenheid zowel
kan worden gezien als een proces of als de uitkomst van een proces. Meest gangbaar
binnen de tevredenheidsliteratuur is tevredenheid te beschouwen als een concept dat
zowel cognitieve als affectieve aspecten bezit en de uitkomst is van een evaluatiepro-
ces.

Bij de bestudering van tevredenheid staat veelal het Disconfirmatie-model centraal
(Oliver, 1980). Dit model is gebaseerd op de idee dat de consument tevreden is indien
nan de verwachtingen wordt voldaan (confmnatie van verwachtingen) of de verwach-
tingen worden overtroffen (positieve disconfirmatie van verwachtingen). Bij bet ont-
staan van tevrederffieid spelen niet alleen de verwachtingen en de prestatie (perceptie
van de dienstverlening) een rol maar ook de (dis)confinnatie. (Dis)confirmatie is een
afzonderlijk subjectief construct, dat een interveni&ende rol speelt in de relatie tussen
verwachtingen en prestatie enerzijds en tevredenheid anderzijds.
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Verwachtingen —*-

(Dis)confirmatie —*.- Tevredenheid
Prestatie —*-

Fignur 2. Verkiaring van tevredenheidheidvolgens hetDisconfirmatie-model.

-

Het Disconfirmatie-model kan als uitgangspunt gebruikt worden bij de operationalisa-
tie van tevredenheid. Tevredenheid wordt dan gemeten als de subjectieve interpretatie
van het verschil tussen verwachtingen en prestatie. Onderzoek heeft aangetoond dat de
verwachtingen en de prestatie indirect (bijvoorbeeld Maddox, 1981 en Bearden en
Teel, 1983) via disconfirrnatie van invloed zijn op de door de consument ervaren mate
van tevredenheid. De prestatie blijkt daamaast ook direct xin invloed op tevredenheid
(bijv. Fomell, 1992). De subjectieve betekenis van (dis)confirmatie bij de verklaring
van tevredenheid is aangetoond door onder meerWoodruft et al., 1983.

3. VERGELIJKINGTUSSEN KWALITELT EN TEVREDENHEID

De definities van kwaliteit van Zeithaml et al., 1990 en teviedenheid van Oliver, 1981
komen in grote mate met elkaar overeen. In beide defmities worden de verwachtingen
van de consument vergeleken met de gepercipieerde dienstprestatie. Wanneer de
dienstervaringen aan de verwachtingen voldoen of deze overtreffen, is er sprake van
kwaliteit dan wel tevredenheid.
Het meten van kwaliteit is verbonden met het SERVQUAL-model, het meten van
tevredenheid is verbonden met het Disconfirmatie-model. Hoewel beide modellen
overeenkomsten vertonen zijn er tuch ook een aantal theoretisch en operationele ver-
schillen.

De belangrijkste overeenkomst tussen beide modellen is dat de verwachtingen en de
perceptie van de dienstprestatie centraal staan als antecedenten van kwaliteit en tevre-
denheid.

Theoretische verschillen tussen beide modellen zijn dat (vergelijk Patterson en John-
son, 1993):

* de uiteindelijke afhankelijke variabele verschilt per modeL In het SERVQUAL-model
is de afhankelijke variabele kwaliteit; in het Disconfirinatie-model is dit tevredenheid.
Kwaliteit wordt hierbij als een ‘overall’ begrip opgevat, -dus over alle ervaringen en
interacties met de dienstverlener heen. Tevredenheid wordt in veel studies opgevat als
transactie-specifieke tevredenheid, dus de tevredenheid die ervaren wordt na 6~n spe-
cifieke dienstinteractie. Het Disconfu-matie-model wordt echter ook gebruikt voor de
meting van ‘overall’ tevredenheid, de mate van tevredenheid die de consument ervaart
op basis van alle dienstervaringen en interacties met een dienstverlener.

* het Disconfirmatie-model in tegenstelling tot het SERVQUAL-model een interveni&
rende variabele in de relatie tussen enerzijds de onafhankelijke variabelen (verwach-
tingen en perceptie) en anderzijds de afhankelijke variabele (tevredenheid) bevat:
Disconfirmatie.
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* de (Dis)confirmatievariabele, in het Disconfirmatie-model, meeris dan het objectieve
verschil tussen verwachtingen en prestatie. Attributie van consumenten over de oor-
zaken van de prestatie van een produkt en hun gevoel van ‘fairness’ over de gelever-
de dienst (in verhouding tot wat de consument zeif geeft) wordt verondersteld van
invloed te zijn via het disconfirmatieconstruct. Vanuit bet SERVQUAL-model wordt
hier geen aandacht aan besteed. Kwaliteit is het objectieve versohil tussen verwach-
tingen en prestatie.

* bij hoge betrokkenheidsvormen van dienstverlening de gepercipieerde prestatie een
directe invloed blijkt te hebben op de uiteindelijke tevredenheid van de consument.
Dit directe effect is niet aanwezig in het oorspronkele SERVQUAL-model. In recen-
te onderzoeken wordt echter steeds meer aangehaald dat er ook eenreclistreeks rela-
tie is tussen percepties van de dienst en de perceptie van de dienstkwaliteit, zonder de
vergelijking met verwachtingen (Cronin & Taylor 1992, Teas 1994, Strandvik & Lii-
jander 1994).

* om de dienstkwaliteit te beoordelen, de consument de dienst niet ervaren hoeft te
hebben. Door reclame, publiciteit en andere bronnen van informatie, blijkt een con-
sument in staat te zijn een kwaliteitsoordeel te geven over een dienst(verlener) zon-
der daar gebruik van te hebben gemaakt. Een tevredenheidsoordeel echter, kan een
consument pas gevenna het ervaren van de dienst, zoals ook de door ons gehanteerde
defmitie al aangeeft. Ook hier kan weer bet onderscheid gemaakt worden tussen
transactie-specifieke tevredenheid (na een specifieke diensttransactie) en overall
tevredenheid (na meerdere diensttransacties).

Het belangrijkste theoretische verschil tussen kwaliteit en tevredenheid is dat kwaliteit
objectief is vast te stellen op het moment dat de verwachtingen en de perceptie van de
dienstprestatie vastliggen en dat tevredenheid niet objectief maar uitsluitend door de
consument zelfvail te constateren.

Een aantal methodologisohe verschillen tussen het SERVQUAL-model en bet Discon-
firmatie-model zijn (vergelijk Patterson en Johnson, 1993):

* Orudat bij de bestudering van de tevredenheid met de clienstverlening voomamelijk
ddn specifieke transactie tot uitgangspunt wordt genomen, dient de tevredenheid zo
snel mogelijk na de betreffende transactie te worden gemeten. De kwaliteitsperceptie
wordt verondersteld betrekking te hebben op de totale dienstverlening (dus over
transacties been), waardoorhet momentvan meten minder nauwkeurig vastligt.

* Vanuit bet SERVQUAL-model wordt oorspronkelijk uitgegaan van normatieve ver-
wachtingen (should be). Vanuit het Disconfirmatie-model wordt veelal uitgegaanvan
voorspellende verwachtingen (would be). Momenteel wordt echter ook ten aanzien
van bet SERVQUAL-model aanbevolen uit te gaan van voorspellende verwachtin-
gen.

* Kwaliteitsmeting is gebaseerd op de objectieve verscbilscore tussen verwachtingen
en perceptie welke door de onderzoeker wordt vastgesteld. Tevredenheidsmeting is
daarentegen gebaseerd op de subjectieve verschilscore tussen verwachtingen en per-
ceptiedie de consument, op eigen wijze, tegen elkaar afweegt (disconfirmatie).

Het belangrijkste operationele verscbil tussen kwaliteit en tevredenheid komt erop neer
dat kwaliteit bet objectieve (subtractieve) verschil tusSen verwachtingen en perceptie is
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en dat tevredenbeid bet subjectieve verscbil tussen verwacbtingen en perceptie is.

Nu de belangrijkste verscbillen tussen kwaliteit en tevredenheid zijn vastgesteld zal
worden ingegaan op de relatie tussen kwaliteit en tevredenheid. Leidt tevredenheid tot
kwaliteit of leidt kwaliteit tot tevredenheid?

3.1 Relatie(s) tussen kwaliteit en tevredenheid

Diverse auteurs die de relatie tussen kwaliteit en tevredenheid in de dienstverlening
bebben onderzocht verscbillen nogal van mening over de relatie tussen beide concep-
ten. Sommige auteurs zien tevredenheid als antecedent van de door de consument
gepercipieerde kwaliteit. Andere auteurs zien de relatiejuist andersom en stellen dat de
kwaliteit van de dienstverlening bijdraagt tot de tevredenheid van de consument. Hier-
onder worden enkele van de meest recentezienswijzen besproken.

Neijzen en Trompetter (1989) bebben een model opgesteld waarin de kwaliteit van de
dienstverlening wordt bepaald door de vooruitzicbten (= verwachtingen) en de ervaring —

(=perceptie) van de consument. Deze auteurs stellen vervolgens dat afhankelijk van bet
wel of niet leveren van kwaliteit de consument meer ofminder tevreden is. Met andere
woorden, Neijzen en Trompetter (1989) zien de kwaliteit van de dienstverlening als
antecedentvan de door de consument ervaren mate van tevredenheid.
Cronin enTaylor (1992) hebben een empirisch onderzoek verricht naar onder meer de
relatie tussen kwaliteit in de dienstverlening en consumententevredenheid. Het onder-
zoek is uitgevoerd bij twee banken, twee bedrijven actief in bet bestrijden van onge-
dierte, twee stomerijen en twee fast food restaurants. De onderzoeksresultaten onder-
steunen de stelling dat gepercipieerde kwaliteit in de dienstverlening leidt tot
tevredenheid.
Ook Oliver (1993) ziet de kwaliteit van de dienstverlening, naast andere factoren, als
antecedent van tevredenheid. Verder geeft hij aan dat er een indirect verband kan zijn
tussen de tevredenheid van de consument op eenbepaald moment en de gepercipieerde
kwaliteit in de toekomst. Helnas worden deze hypothesen (nog) niet onderbouwd met
empirisch onderzoek.
Patterson en Johnson (1993) hebben het Disconfirmatie-model en bet SERVQUAL-
model gecombineerd tot d~n geYntegreerd model. Deze auteurs zien tevredenheid als
transactiespecifiek en kwaliteit als over transacties been. ZLJ veronderstellen dat na een
aantal transacties een attitude zal ontstaan ten opzicbte van de dienstverlener die geba-
seerd op de tevredenheid met de afzonderlijke interacties; er ontstaat een kwaliteitsper-
ceptie.
Bitner en Hubert (1994) onderscheiden drie concepten: transactie-specifieke tevreden-
heid (‘service-encounter satisfaction’), overall tevredenheid (‘overall satisfaction”) en
gepercipieerde kwaliteit van de dienstverlening (‘service quality’). Uit een onderzoek
nilgevoerd onder passagiers van een Iucbtvaartmaatscbappij blijkt dat transactie-speci-
fieke tevredenheid duidelijk te onderscheiden valt van zowel overall tevredenheid als
gepercipieerde kwaliteit van de dienstverlening. Tussen beide laatst genoemde concep-
ten wordt wel een sterke positieve relatie waargenomen. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de respondenten in bet onderzoek slecbts weinig verschil ervaarden ten
aanzien overall tevredenheid en gepercipieerde dienstkwaliteit of dat beide concepten
elkaar voor een belangrijk deel overlappen. Desalniettemin zien Bitner en Hubert de
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gepercipieerde kwaliteit van de dienstverlening als afhankelijke variabele van beide
tevredenheidsconcepten. Transactie-specifieke en overall tevredenheid zijn volgens
deze auteurs beide van invloed op de door de consument gepercipieerde kwaliteit van
de dienstverlening.
Strandvik en Liljander (1994) hebben een onderzoek verricbt naar, onder andere, de
relatie tussen de gepercipieerdekwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheidvan
consumenten bij een kapper. Zij komen tot de conclusie dat gepercipieerde dienst kwa-
liteit gezien dient te worden als een antecedent van tevredenheid.

De door de bovengenoemde nuteurs weergegeven relaties tussen kwaliteit en tevreden-
heid inde dienstverlening kunnen schematiscilwordenweergegeven.

Schema 1:Relatie tussen kwaliteit en tevredenheid in de dienstverlening.

Auteur(s) Relatie

Neijsen en Trompetter (1989) service kwaliteit => globale tevredenheid
Croninen Taylor (1992, 1994) service kwaliteit => globale tevredenheid
Oliver (1993) service kwaliteit => globate tevredenheid
Patterson en Johnson (1993) transactie-specifieke tevredenheid ~> service kwaliteit
Bitner en Hubert (1994) transactie en globale tevredenheid => service kwaliteit
Strandvik en Liljander (1994) service kwaliteit => globale tevredenheid

Op basis van de in Schema 1 weergegeven relaties kunnen we concluderen dat dienst-
kwaliteit veelal als antecedent van tevredenheid gezien wordt. Een belangrijk argument
biervoor wordt aangedragen door Oliver (1993). Hij stelt dat kwaliteit slecbts ddn van
de dimensies is waarop consumenten bun tevredenheidsoordeel baseren. Er zijn dus
ook andere dimensies die boewel niet belangrijk voor bet kwaliteitsoordeel, wel wor-
den meegenomen in bet tevredenheidsoordeel. Welke dit zijn wordt niet expliciet door
Oliver (1993) weergegeven. Wel is duidelijk dat ook andere factoren een rol spelen bij
bet tot stand komen van een tevredenheidsoordeel. Voorbeelden hiervan zijn affectieve
en cognitieve processen zoals de emoties van de consument (Westbrook en Oliver,
1991), de attributie van de uitkomsten van een dienst (Bitner, 1990) en de ervaren bil-
lijkheid op basis van een kosten/baten afweging (Oliver en Swan 1989). Een ander
belangrijk argument is dat zowel Cronin als Taylor (1992) als Strandvik en Liljander
(1994) empirisch hebben nangetoond dat kwaliteit in de dienstverlemng gezien moet
worden als antecedent van tevredenheid.
Het belangrijkste argument volgens ons is dat nadat een objectieve vergeijiking is
gemaakt tussen de verwachtingen en de perceptie van de dienstverlening — de kwaliteit
is bepaald — deze afweging subjectief wordt gekleurd door de consument op basis van
o.a. attributie en subjectieve vergelijkingsprocessen (Bloemer, 1993) maar ook emoties
en kosten/baten analyses. Ons inziens gaat conceptueel gezien de gepercipieerde kwali-
teit in de dienstverlening vooraf aan tevredenheidmet de dienstverlening. Dat wil zeg-
gen kwaliteit leidt tot tevredenheid.
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3.2 Geintegreerd model betreffende de relatie tussen kwaliteit en tevredenheid

Zoals opgemerkt vormen verwachtingen en percepties belangrijke concepten bij de
totstandkoming van zowel bet kwaliteitsoordeel als bet tevredenbeidsoordeel. Uit de
eerder gegeven definities blijkt dat tussen beide concepten objectief of subjec-
tief een vergelijking plaatsvindt. Volgens bet SERVQUAL-friodel moet onder kwaliteit
van dienstverlening worden verstaan “de mate waarin wordt voldaan aan de verwach-
tingen die de consument beeft ten aanzien van de dienstverlening”. Volgens bet discon-
firmatie paradigma volgt een tevredenheidsoordeel ook uit een vergelijking van de ver-
wachtingen met de perceptie maar dan met (dis)confirmatie als interveni~rende
variabele.
Beide zienswijze zijn ons inziens te integreren tot d~n model dat is weergegeven in
figuur 3. We zullen de variabelen en bun onderlinge relaties, waaruit dit model is opge-
bouwd, hieronder (kort) toelichten.

Verwachtingen
Hoewel Zeitbami, Parasuraruan en Berry (1990) in hun oorspronkelijke SERVQUAL-
model uitgaan van normatieve verwachtingen (de zgn. ‘should expectations’) bebben
de auteurs deze zienswijze later herzien. In 1991 hebben deze auteurs hun Servqual
meetinstrument aangepast op grond van een onderzoek waaruit bleek dat het gebruik
van bet normatieve hulpwerkwoord ‘should’ tot onrealistiscb hoge verwacbtingsscores
leidde. Daarom werd de terminologie gewijzigd en werd ‘should’ vervangen door
‘would’, met andere woorden normatieve verwachtingen worden vervangen door voor-
spellende verwachtingen. Ook in bet in deze paragraaf bescbreven model gaan wij
eveneens ult van voorspellende verwachtingen, zoals reeds gebruikelljk bij bet meten
van de verwacbtingen als antecedenten van tevredenheid.

Percepties
Zowel in bet SERVQUAL-model als in bet Disconfirmatie-model speelt de perceptie
van de dienstverlening een belangrijke rol bij bet ontstaan van respectievelijk een kwa-
liteitsoordeel en een tevredenheidsoordeel. De laatste jaren is bovendien verschillende
malen aangetoond dat perceptie ook een recbtstreekse invloed heeft op de kwaliteit van

S

Figuur 3. Eengerntegreerdmodel.
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de dienstverlening en de tevredenheid van de consument (o.a. Cronin en Taylor 1992,
Oliver 1993, Teas 1993 en Strandviken Liljander 1994).

(Dis)confirmatie
Op basis van verwachtingen en de perceptie van de geleverde dienstverlening vormt de
consument een oordeel over bet feit in hoeverre de dienstverlening beeft voldaan aan
de verwachtingen of deze zelfs heeft overtroffen. De consument maakt hierbij een
subjectieve evaluatie van bet verschil tussen verwnchtingen en gepercipieerde dienst-
verlening. De afweging wordt beYnvloed door cognitieve en affectieve processen, zoals
billijkheid, nttributie van de prestatie en emoties. Er kunnen drie vormen van disconfir-
matie worden onderscbeiden: (1) confirmatie, wanneer de dienstverlening aan de ver-
wacbtingen voldoet; (2) positieve disconfirmatie, wanneer de dienstverlening de ver-
wacbtingen overtreft en (3) negatieve disconfirmatie als de dienst niet aan de
verwacbtingen voldoet. Confirmatie en positieve disconfirmatie zullen leiden tot tevre-
denheid, negatieve disconfinnatie daarentegen, leidt tot ontevredenheid.

Kwaliteit van dienstverlening
Een kwaliteitsoordeel volgt uit de objectieve vergelijking tussen verwachtingsscores en
perceptiescores. Zeithaml, Parasuraman en Berry (1990) onderscheiden vijf kwaliteits-
dimensies; de fysieke omgeving en tastbare dienstelementen, de betrouwbaarbeid,
responsiviteit, het vermogen om vertrouwen te wekken en bet vermogen zich in te
leven in de consument. Van deze dimensies heeft betrouwbaarheid (‘reliability’) voor-
namelijk betrekking op de uitkomst van de dienstverlening (‘service outcome’). Hier
kan eventueel nog de evaluntie van de ‘core service’ nan toegevoegd worden. De ande-
re vier dimensies hebben betrekking op bet proces van de dienstverlening.

Tevredenheid
Tevredenheid is de uiteindelijke afbankelijke variabele in ons model en wordt hier
opgevat als overall tevredenheid, op basis van nile voorgaande ervaringen met de
dienstverlener. Deze wordt direct danwel indirect beYnvloed door de vier andere varia-
belen inbet model. De verbanden zullen hieronder worden bespreken.

Verwachtingen en percepties -> Disconfirmatie
Allereerst de relaties tussen verwachtingen en percepties enerzijds en (dis)confirmatie
anderzijds (relaties in en lb in figuur 3). Deze relaties volgen uit bet Disconfirmatie-
model van Oliver (1980). Op basis van verwachtingen en de gepercipieerde dienstver-
lening vormt de consument zicb een oordeel over bet feit in hoeverre de dienstverle-
ning heeft voldaan nan zijn verwachtingen, dan wel deze heeft overtroffen. De
consument maakt dus zelf een subjectieve evaluntie van bet verschil tussen geperci-
pieerde dienstverlening en verwnchtingen. Deze manier wordt ook wel de subjectieve
Disconfirmatie benadering genoemd (Bloemer, 1993).

Verwachtingen en percepties -> Kwaliteit
De vergelijking van verwncbtingen en percepties leidt volgens bet SERVQUAL-model
tot de dienst-kwnliteitsperceptie. De verwacbtingsscores minus de perceptiescores
levert bet resultant op dat de kwaliteit van dienstverlening weergeeft (relaties 2n en 2b).
Het kwaliteitsoordeel volgt dus uit een rekenkundige functie V — P (lacobucci et al.,
1994). Deze benadering komt nagenoeg overeen met de subtrnctieve disconfirmatie
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benadering wnarbij ervan uit wordt gegnan dat bet effect van de vergelijking tussen
perceptie en v~rwncbtingen kan worden weergegeven als een rekenkundige functie
(Bloemer, 1993). Door sommige onderzoekers wordt ook de belangrijkheid van de
dimensies hyde berekeningmeegenomen. Deze belangrijkbeid kan direct, door de con-
sumenten tevens nan te laten geven hoe belangrijk zij elke dimensie vinden voor de
beoordeling van een bepaalde dienstverlening, of indirect, door wegingsscores voor de
verschillende dimensies acbteraf statistisch te berleiden, bepnald worden.
Uit de scores op de individuele kwnliteitsdimensies (fysieke omgeving, betrouwbaar-
heid, responsiviteit, vertrouwingwekkendheid en inlevingsvermogen) blijkt welke
aspecten door de consument positief en negatief worden beoordeeld in vergelijking tot
bun verwachtingen. Zo kan worden bepanld welke aspecten extra nandacht verdienen
en verbeterd dienen te worden in de ogen van de klant, ter verbetering van de kwali~
teitsperceptie

(Dis)confinnatie -> Tevredenheid
De relatie tussen (dis)confirinntie en consumententevredenheid (3) volgt uit bet Dis-
confirmatie-model van Oliver (1980). Zowel confirmatie van verwaciltingen als posi-
tieve disconfmnntie zal leiden tot tevredenheid. Negatieve disconfirmatie danrentegen
zal ontevredenheid tot gevolg hebben.

Percepties -> Kwaliteit
In de literatuurworden de lnatste jaren steeds meer argumenten nangevoerd voor bet
feit dat er een rechtstreeks verband bestant tussen de perceptie van de dienstverlening
en de gepercipieerde kwnliteit van de dienstverlening (relatie 4). Cronin en Taylor
(1992) hebben nangetoond dat de perceptie van de dienstverlening alleen een betere
verklnring geeft voor fluctuaties in de gepercipieerde dienstkwnliteit dan verwncbtin-
gen en percepties samen. Ook Teas (1994)heeft onderzoek verricht anar de voorspel-
lende kracbt van percepties op zich in vergelijking met de voorspellende kracbt van
verwachtingen en percepties samen en komt tot dezelfde conclusie. Tenslotte stellen
ook Strandvik en Liljander (1994) dat gepercipieerde dienstverlening alleen beter de
dienstkwaliteit verklnart.

Percepties -> Tevredenheid
Ook tussen de perceptie van de dienstverlening en tevredenheid blijkt een rechtstreeks
verband waameembnar (relatie 5). Volgens Patterson en Johnson (1993)heeft de geper-
cipieerde dienstverlening een direct effect op de tevredenheid van de consument wan-
neer het een zgn. hoge betrokkenheidsdienst betreft. Hierbij dient wel de kanttekening
te worden gemankt dat Patterson en Johnson (1993) tevredenheid defini~ren als trans-
actie-specifiek, terwiji wij in ons model van globale of ‘overall’ tevredenheid uitgaan.
Ook Oliver (1993) veronderstelt een recbtstreeks effect van perceptie op tevredenheid.
Verder stellen Johnson en Fomell (1991) dat het tevredenheidsoordeel van consumen-
ten met weinig tot geen ervaring met de betreffende dienst, vooral bepnald wordt door
de percepties van de dienstverlening.

Kwaliteit -> Tevredenheid
Tenslotte de relatie tussen kwnliteit en tevredenheid over dienstverlening (relntie 6). De
relatie tussen deze concepten is reeds nan de orde geweest in dit artikel. We volstaan
bier dan ook met een korte weergave van de argumenten wanrom is gekozen voor kwa-
titeit als antecedent van tevredenheid.
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Wij concludeerden dat kwaliteit een objectiefoordeel van de dienstverlening is door de
consument, en dat voor tevredenheid dit objectieve oordeel ingekleurd wordt met sub-
jectieve (vergelijkings) processen en de emoties van de consument.
Cronin en Taylor (1992) concluderen empiriscb dat de kwaliteit van de dienstverlening
een antecedent is van de door de consument ervaren tevredenheid. Kwaliteit is ddn van
de dimensies wanrop de consument zijn tevredenheidsoordeel baseert. Ook Neijzen en
Trompetter (1989), Oliver (1993), Strandvik en Liljander (1994) en Bitner en Hubert
(1994) komen tot een dergelijke conclusie.

4. CONCLUSIE

In deze bijdrage is aangegeven dat de kwaliteitsperceptie van en de tevredenheid met
een dienst twee verschillende concepten zijn, hoewel ze (Iicht bij elkaar liggen. Dienst-
kwaliteit en tevredenheid worden bierbij beide opgevat als een ‘overall’ oordeel over
een dienstverleneren zijn dienstaanbod.
We kunnen de door ons aangehaalde verschillen samenvatten door te stellen dat bet
kwaliteitsoordeel meer objectief tot stand komt dan het tevredenheidsoordeel. In het
SERVQUAL-model, dat ons uitgangspunt is voor de beoordeling van dienstkwaliteit,
wegen de consumenten hun ervaringen tegen hun verwachtingen lineair af op een
bepaald aantal kwaliteitsdimensies: de fysieke omgeving en tastbare elementen van de
dienst, de betrouwbaarheid, de responsiviteit, het vermogen vertrouwen te wekken en
het vermogen zich in te leven in de consument, evt. aangevuld met een oordeel overde
core service
Voor wat betreft tevredenheid is nangegeven dat bet afwegingsproces tussen verwach-
tingen en ervaringen niet lineair hoeft te zijn, maar veel subjectiever is dan bij dienst-
kwaliteit. Consumenten banteren additionele cognitieve en vooral affectieve processen
bij deze afweging, zoals attributie van de geleverde prestatie, een kosten/baten afwe-
ging en emoties. Dit subjectieve afwegingsproces zit besloten in de intervenierende
variabele (dis)confinnatie. Tevens kunnen er ook andere dimensies en/of elementen in
de overweging wordenmeegenomen dan de kwaliteitsdimensies.
Deze verscbillen impliceren dat beide concepten onafbankelijk van elkaar kunnen zijn.
Hoge kwaliteit boeft niet altijd samen te gaan met boge tevredenheid en andersom. Een
consument kan een vijfsterren hotel als boge kwaliteit beoordelen maar niet tevreden
zijn omdat de prijs te hoog is, of omdat een dergelijke klantgerichte bebandeling niet
op prijs wordt gesteld. Verder is het mogelijk dat een lage kwaliteitsperceptie toch tot
tevredenheid kan leiden, doordat een consument bewust kiest voor lagere kwaliteit met
lagere investeringen of omdat het, gegeven een bepaalde (nood)situatie, meeroplevert
dan gezien de omstandigbeden was verwacht.

Hieruit concluderen wij dat bet tevredenheidsoordeel meeromvat dan het kwaliteitsoor-
deel, en dat het kwaliteitsoordeel slecbts ddn van de dimensies is wanrop tevredenheid
wordt gebaseerd. Deze conclusie is weergegeven m ons model waarin kwaliteit eec
antecedent is van tevredenheid. Kwaliteit wordt bierin bepaald door de lineaire afweging
tussen verwachtingenen percepties en door de percepties van de dienst direct. Tevreden-
beid wordt bepaald door de subjectieve (dis)confirmatie, door de kwaliteit en door de
perceptie van de dienst.
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Op de vraagof marketinginspanningen zich nu met name moeten richten op kwaliteit
of op tevredenheid, pleiten wij voor bet laatste. We moeten echter voorzichtig zijn met
deze conclusie. Een belangrijke overweging voor de keuze is natuurlijk hoe het gedrag
van de consument wordt beYnvloed door beide concepten. Door de additionele subjec-
tieve vergelijkingsprocessen die consumenten bij tevredenheid maken, en door bet feit
dat consumenten niet altijd een voorkeur bebben voor de hoogste kwaliteit, is bet aan-
nemelijk dat tevredenheid vaker tot (her)aankoopintenties zal leiden dan kwaliteit, een
redenering die ook Strandvilc en Liljander (1994) maken. Empirisch wordt deze veron-
derstelling ondersteund door Cronin en Taylor (1992) die in verschillende bedrijfstak-
ken vaker een significante positieve relatie tussen tevredenheid en koopintentie vonden
dan tussen kwaliteit en koopintentie. Nader onderzoek is ecbter nodig om deze conclu-
sie verder te ondersteunen.
Bovendien mag de betekenis van dienstkwaliteit niet onderscbat worden. Het blijft een
belangrijke antecedent van tevredenheid. Consistent met de bevindingen met bet
SERVQUAL-model dat de uitkomst-dimensie bet belangrijkst is, komen lacobucci et
al. (1994) tot de conclusie dat de kwaliteitsperceptie van de kemdienst (‘core-service’)
een minimale voorwaarde is voor bet ontstaan van tevredenheid. Tevredenheid wordt
dan vooral beYnvloed door de extra’s (‘peripherals’). Het ontbreken van een minimale
‘core service’ zal dus onmiddellijk leiden tot ontevredenheid, terwiji de aanwezigheid
ervan niet noodzakelijkerwijs tot tevredenheid leidt.
Er zal dus eerst moeten worden uitgezocbt wat de minimalekwaliteitseisen van de con-
sument zijn,voordat marketinginspanningen gericht worden op tevredenheidsbevorde-
rende maatregelen.

Al met al, zal dus niet alles ingezet moeten worden op kop of munt, maar moet er
gezocht worden naar het delicate evenwicht van een dubbeltje op zijn kant.
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15. Merken
een literatuurstudie

C.C. VAN WOERDENEN P.G. DE BOER

SAMENVNFI’ING

Dit artikelgeeft een beknopte samenvatting van wat er in de literatuur is verschenen overeigen-
schappen van het merk, functies van het merk, de waarde van het merk en definities van het
merk. Tevens is getrachthierin een zekere structuur aan te brengen.

Ons inziens hebben merken waarde voor producent ~nconsument omdat ze inspelen op verschil-
lende behoeften van de mens (ni. behoefte aan zekerheid, orde en structuur, zeif-expressie en de
behoefte om door anderen geaccepteerd te worden) en bovendien kunnen helpen ompersoonlijke
waarden te bereiken. Een gemerkt artikel is zodoende voor consumenten functioneel waardoor
hij hetkoopt, blijft kopen en ereen relatief hoog bedrag voor overheeft. Dit geefthet merk weer
waarde voor de producent.

1. INLEIDING

1.1 Probleemstelling

‘Het merk’ is ‘hot news’. We kunnen geen vakblad opensinan of er staat wel iets in
over merken. In de literatuur wordt gesteld dat deze “obsessie” voor merken is begon-
nen met de ovemame van Rowntree door Nestid in 1988 (Gordon en Corr, 1990).
Nestl6 betaalde $4.5 miljard voor Rowntree, wat bijna drie keer de waarde van het
bedrijf op papier was. Dit omdat Rowntree o.a. de bekende merken KitKat, After Eight
en Quality Street in haar bezit had. Deze overname resulteerde in een hernieuwde inte-
resse voor het merk — vooral voor de (fmancinie) waarde ervan — die tot op de dag van
vandaag voortduurt. De vakbladen stonden rond mei ‘93 nog eens extra vol over de
waarde van het A-merk, als gevolg van een prijsverlaging van Marlboro.
Bij het bestuderen van de literatuur stuiten we echter op een probleem. De lezer
krijgt naannate hij meer leest niet het gevoel grip op bet merk te krijgen maar eer-
der grip te verliezen. Steeds worden er andere termen voor soortgelijke begrippen
gebruikt. Het lijkt alsof er door de verschillende auteurs langs elkaar heen wordt
geschreven.
De ‘nieuwe’ merktermen vliegen je om de oren terwijl er nog geen eenduidigheid be-
staat overde definitie van het merk.
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1.2 Doelstelling

Deze literatuurstudie had als doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van wat
er in de binnenlandse en buitenlandse literatuur is geschreven over eigenschappen van
het merk, functies van het merk, de waar-de van het merk en definities van het merk ~n
om hierin orde cq. structuur aan te brengen. Dit heeft geleid tot de publicatie ‘Merken,
‘a literatuurstudie’ (De Boer en Van Woerden, 1994) waarvan in dit artikel een
beknopte samenvatting wordt gegeven.

De structuur cq. samenhang tussen de vier aandachtspunten van het literatuuronder-
zoek — merkeigenschappen, merkfuncties voor de consument, merkwaarde en merk-
defmities — kan als volgt worden weergegeven:

>~ functies v/hmerk waarde & defmitie
___________________ voor de consument v/h merk

Figuur 1. Structuur merkeigenschappen, merkwaarde, merkdefinities en merkfuncties.

De functies van bet merk voor de consument staan in bovenstaand schema centraal.
Door de eigenschappen van het merkartikel enerzijds en behoeften en waarden van de
consument anderzijds, hebben merken functies voor de consument. En omddt merken
voor consumenten functioneel zijn, kopen consumenten merken, blijven ze kopen en
hebben daar relatief veel geld voor over. Hierdoor hebben merken weer (financi~le)
waarde voor producenten. De functies van ‘bet merk’ voor de consument zijn een
essenti~le schakel in de waarde van bet merk. Een volledige defmitie van bet merk zou
ons inziens dan ook deze functies moeten vermelden.

2. EIGENSCHAPPEN VANHETMERKARTIKEL

In verreweg de meeste literatuur onderscheidt men instrumentele en niet-instrumentele
eigenschappenvan het merk.
Instrumentele eigenschappen zijn fysieke, tastbare en meetbare produkteigenschappen
zoals het vet-oplossend-vermogen van een afwasmiddel, het percentage vruchten in
jam (Geursen, 1985) of de aanwezigheid van een energie-besparende knop op een was-
machine. Instrumentele eigenschappen worden ook wel functionele eigenschappen
genoemd (o.a. Jones, 1986). Deze benaming kan verwarrend werken, bet zou immers
kunnen impliceren dat de niet-instrumentele eigenschappen niet functioneel zija. Niets
is minderwaar.

eigenschappen
v/hmerkartikel

behoeften& waar-
den v/d consument
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2.1 Niet-instrumentele eigenschappen

Niet-instrumentele eigenschappen, ook wel expressieve of emotionele eigenschappen
genoemd (o.a. Franzen, 1984 en Geursen, 1985), zijn waarden en betekenissen die om
verschillende redenen voor de consument aan het merkartikel zijn verbonden.
Enerzijds zijn er betekenissen en waarden aan het merkartikel verbonden omdat het
produkt of de produkt-attributen consequenties cq. voordelen met zich meebrengen.
Deze zgn. produkt-voordelen brengen op bun beurt weer waarden voor de consument
met zich mee. Met behuip van bijv. de Laddering techniek kunnen deze zgn. produkt-
waarden worden achterhaald (zie bijv. Pieters, 1989).
Anderzijds zijn aan het merk betekenissen en waarden verbonden. Deze zijn o.a. door
middel van marketingcommunicatie, prijs, verpakking, verkoopplaats, geschiedenis en
persoonlijke ervaringen van de consument aan bet merk gekoppeld.
Zo kunnen wij stellen dat het produkt ~n het merk afzonderlijk betekenissen en waar-
den met zich meebrengen die tezamen de niet-instrumentele eigenschappen van het
merkartikel vormen (zie figuur 2). Belangrijk is dat deze betekenissen en waarden
enigszins met elkaar in overeenstemming zijn.

eigenschappen
vanhet merkartikel

niet-instrumentele eigenschappeninstrumentele eigenschappen (expressieve of emotionele
(functionele eigenschappen) eigenschappen)

Figuur 2. Eigenschappen van hetmerkartikel.

Er wordt in de literatuur nogal gefilosofeerd en gespeculeerd over de vraag welke
eigenschappen belangrijker zijn voor een merkartikel, de instrumentele of niet-instru-
mentele. Velen zijn van mening dat een merkartikel in ieder geval van goede of superi-
eure kwaliteit moet zijn of unieke attributen moet bezitten, wil het een kans van slagen
hebben. Zoals Jones (1986) bijvoorbeeld: “... it is important to remember that added
values are added on top of functional performance and do not substitute for it”. Ande-
ren zijn van mening dat in een tijdperk waarmn de instrumentele verschillen tussen
merkartikelen nihil zijn, niet-instrumentele eigenschappen belangrijker zijn.
Het relatieve belang van instrumentele en niet-instrumentele eigenschappen varieert in

betekenissen en waarden
verbondenaan het

produkt
(produktwaarden)

betekennissen en waarden
gekoppeld aen het

merk door o.a. marketing
communicatie en prijs
(toegevoegde waarde

van hetmerk)
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ieder geval per produktgroep. Instrumenfele eigenscbappen zijn bijvoorbeeld relatief
belangrijker voor boormachines dan voor spijkerbroeken.

2.2 Niet-instrumentele eigenschappen gekoppeld aan hetmerk/demerknaa,n;
de toegevoegde waarde

Ook al zijn er geen of nauwelijks instrumentele verschillen, toch nemen we verschillen
tussen merkartikelen waar. Het verschil zit dan niet in de instrumentele eigenschappen
of in de niet-instrumentele eigenschappen van hetprodukt, want die zijn identiek, maar
zit hem in de zgn. niet-instrumentele eigenschappen van het merk. Dit zijn betekenis-
sen, waarden, persoonlijkheden en/of levensstijlen die voor de conswment door o.a.
marketingcomrnunicatie aanhet merk zijn gekoppeld.

Waarden zijn idee~n of voorstellingen over wat goed is en wat slecht is in bet leven
(Franzen en Holzhauer, 1987). ledermen~ heeftwaarden. Het zijn algemene doelen die
mensen nastreven door gedrag erop te richten. Zo wordt ook consumentengedrag van
minuut tot minuut beynvloed door waarden. Doordat er aan merkartikelen waarden zijn
verbonden, kan het bezitten of gebruiken ervan, helpen waarden te bereiken. Voorbeel-
den van waarden zijn geluk, gelijkheid, zelfrespect, vriendschap en vrijheid (Rokeach,
1973).
Welke waarden voor een persoon bet belangrijkste zijn, zogenaamde persoonlijke
waarden, is o.a. afhankelljk van sexe, politieke voorkeur en levensstijl. Het is voor de
marketeer belangrijk om te weten welke persoonlijke waarden de doelgroep van bet
betreffende merkartikel heeft, ten einde die waarden met behuip van marketingcommu-
nicatie aan zijn merk te koppelen. Belangrijk is hierbij dat de marketeer ook rekening
houdt met de produktwaarden van het betreffende artikel. De door de marketeer nan het
merk te koppelen waarden dienen zodoende zowel bij de waarden van de doelgroep als
bij de waarden van bet produkt aan te sluiten.

Betekenisseneft waarden die aan het merk (de merknaam) worden gekoppeld worden
ook wel de toegevoegde waarde van bet merk genoemd. De toegevoegde waarde is
kortweg dat wat een gemerkt artikel van een ongemerkt of minder sterk gemerkt (bijv.
B- of C-merk) artikel onderscheidt.
Jones (1986) beschrijft een experiment wanrin de toegevoegde waarde van het merk
zeer tastbaar wordt gemaakt. Een eerste groep proefpersonen proeft blind drie verschil-
lende merken comfiakes, een tweede groep proeft de produkten as marketed. Bij de
eerste groep zijn de voorkeuren percentueel 47:27:26 verdeeld, bij de tweede groep
59:26:15. Het percentage proefpersonen dat de marktleider op het gebied van com-
flakes, de eerste, prefereert verschilt met 12 procent. Dit kan alleen worden toegeschre-
yen nan de toegevoegde waarde van het merk.

Marketeers kunnen betekenissen en waarden nan hun merk koppelen met behuip van
o.a. marketingcommunicatie, prijs, verpakking en verkoopplants.

Marketingcomrnunicatie is nile ‘bedoelde interacties van de producent met zijn/haar
doelgroepen ten behoeve van de realisaties van gewenste markttransacties zoals recla-
me, sales - promotie, marketing-pr, sponsoring, direct-marketing communicatie
enz.’(Pieters en Van Raaij, 1992). Door in die verschillende vormen van marketing-
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communicatie bet merk in het algemeen en de merknaani in bet bijzonder inverband te
brengen met, voor de doelgroep positieve, gewenste beelden, geluiden, situaties, perso-
nages, waarden, gevoelens ect. worden het merk en deze beelden in het geheugen van
consumenten aan ellcaar gekoppeld. Deze koppeling, indien sterk genoeg, zal bij bet
zien of horen van bet ~6n,bet ander oproepen (bet merk, de beelden en/of geluiden en
vice versa). Dit noemen we een associatie. ‘Zoals soms het horen van een enkele toon
van een melodie voldoende is om in ~6n ogenblik de gebele melodie te ‘horen’, zo is
vaak ook bet zien of boren van een merknaam voldoende om een heel scala aan asso-
ciaties op te roepen (Kabel, 1989).’

Het succes van bet toevoegen van waarden, bet bewerkstelligen van associaties, aan
produkten enmerken, bangt afvan drie factoren (Geursen, 1985);
1. de waarde moet uniek zijn voor het merk en relevant voor de consument (doel-
groep);

2. de gekozen toegevoegde waarde mag niet al te vreemd zijn aan de produktwaarden
en

3. de reclame-druk moet constant en hoog zijn.

Aaker (1991) voegt hieraan toe: “Being consistent over time and over elements of the
marketing program is crucial in maintaining associations”. Dus ook de inhoud cq. bete-
kenis van cornmunicatie omtrent bet merk dient (enigszins) constant te zijn.

Wanneer aan bovenstaande gehoor wordt gegeven kan reclame (Holzbauer en Hijge-
naar, 1988):
a. proberen om bestaande associaties, opgeroepen door het produkt, de merknaam en
bet beeldmerk, te versterken. Reclame heeft dan duidelijk een ondersteunende func-
tie,

b. proberen bepaalde koppelingen te cre~ren, door de consument te leren associaties te
vormen bij bepaalde plaatjes en

c. proberen bestaande negatieve of verouderde associaties te vernietigen, vaak door
nieuwe op te bouwen.

Naast marketingcommunicatie kan ook de (boge) prijs van merkartikelen betekenissen
en waarden aanbet merk toevoegen. Men associ~ert dure merken vaak met hoge kwali-
teit, stiji, kiasse en rijke, succesvolle mensen. Rolex, Yves Saint Laurent en Rolls Roy-
ce zijn biervan goede voorbeelden. Deze associaties maken dure merken begerenswaar-
dig. Door deze merken te kopen kan men zichzelf dit imago aanrneten en uitdragen
naar anderen. Ms deze merken niet duur zouden zijn, zouden ze (lang) niet zo bege-
renswaardig zijn. Wie wil ernog een fles Chanel als die een tientje kost?

2.3 Brand image

Het geheel aan associaties rondom een merk wordt wel bet merk imago (brand image)
genoemd. Het Merkenwoordenboek (Holzbauer en Molenaar, 1993) definieert (brand)
image als ‘Beeld, voorstelling die een consument van een merk beeft gevormd, bet
totani aan emoties, attitudes en idee~n dat de consument associeert met de merknaam’.
De meeste auteurs onderscheiden een imago dat wordt gevormd door de instrumentele
eigenscbappen van bet merk en een imago dat wordt gevormd door de niet-instrumen-
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tele eigenschappen van het merk. Het imago dat puur op grond van niet-instrumentele
eigenschappen is gevormd, wordt in de literatnur de brandpersonality genoemd.

3. FUNCTIES VANHETMERK

Mensen hebbenbehoeften en persoonlijkewaarden. Door gedrag daarop te richten pro-
beert men die behoeften te bevredigen en waarden te bereiken. Merkartikelen bezitten
bepaalde eigenschappen waardoor die behoeften en waarden vervuld kunnen worden.
D~6.rom kopen consumenten merkartikelen en daarom hebben zij daar relatief veel geld
voor over: merkartilcelen zijn voor consumenten functioneel.
Het is met name opvallend hoe merken inspelen op de behoeften van mensen.

3.1 Behoeften -

leder mens, dus ook iedere consument, heeft behoeften. Een behoefte is dat wat men
nodig heeft of denkt nodig te hebben om te kunnen overleven (Holzhauer en Molenaar,
1993).
Maslow (1954) onderscheidt vijf, hi~rarchisch gerangschikte niveaus van basisbehoef-
ten. Mensen streven pas naar een hogere behoefte indien de behoeften van een lager
niveau bevredigd zijn. De vijf niveaus, in hi~rarchische volgorde (laag-hoog), zijn:
1) licbamelijke behoeften zoals eten en drinken
2) behoeften aan veiligheid, zekerheid, stabiliteit en ordelijkheid
3) sociale behoeften zoals warmte en geaccepteerd worden
4) egocentrische behoeften zoals prestatie en expressie
5) behoefte aan zelfactualisatie en zelfontplooYng

Merkartikelen kunnen helpen o.a. de volgende behoeften te bevredigen:
1) behoefte aan zekerheid; door continuYteit in aanbod, kwaliteit ect.
2) behoefte aan orde en begrip; merken helpen consumenten de wereld om zich heen te

vereenvoudigen en kennis te ordenen
3) behoefte om aan gebeurtenissen oorzaken en gevolgen toe te schrijven (attributie);

‘Het is van DouweEgberts dus
4) behoefte om door anderen geaccepteerd te worden; de ‘juiste’ merken kunnen er-

voor zorgen geaccepteerd te worden
5) behoefte aan zelfexpressie; om te uiten wie je bent

Door de eigenschappen van het merk en de behoeften en waarden van de mens kunnen
we vier belangrijke functies van het merk voor de consument onderscheiden: de zeker-
heidsfunctie, de kennisfunctie, de expressieve functie en de sociaal-adaptieve functie.

3.2 Zekerheidsfiinctie

Een merk biedt de consument zekerheid. ‘In een wereld van toenemende fragmentatie
en onzekerheid geeft het merkartikel houvast’ (Mees in Hoizhauer enAndriesse, 1988).
Door de continilYteit in aanbod van het merkartikel — constante en hoge kwaliteit, con-
stante samenstelling, constanteprijs, constante marketingcommunicatie en een constan-
te merknaam — weet de consument wat hij aan een merk heeft. Het merk biedt de koper
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in die zin garantie en reduceert risico’s, onzekerheid en angst. In het merkenrecht
noemt men deze functie de garantie-functie (Kabel, 1987).
De kiassieke functie van het merk is in de literatuur de functie van herkomst-aandui-
ding. De consument kan achterhalen waar en van wie, van welke producent, het artikel
komt. Ook dit geeft de consument zekerheid.

Een voorbeeld van deze zekerheid is het gebruiken of zien van een vertrouwd merk in
het buitenland. Voor veel mensen is een bekend merk, bijvoorbeeld Coca Cola, op
vakantie een aantrekkelijk altematiefvoor een onbekend dus onzeker merk, ook wan-
neer men dit merk thuis nooit koopt. Tevens kan het zien van bekende merken in het
buitenland al een gevoel van zekerheid oproepen. ‘When visiting another city for the
first time, familiar brands create a feeling of security for the visitor’ (Biel, 1991).

3.3 Kennis- ofeconomischefunctie

Edn van de basisbehoeften van de mens is behoefte aan orde en begrip. Mensen houden
van eenvoud, duidelijkheid, structuur en overzichtelijkheid. Hiertoe proberen mensen
in de wirwar van informatie die dagelijks via allerlei kanalen op hen afkomt, structuur
en orde te brengen. Bovendien kan men door het stuctureren en ordenen van informatie
mddr informatie tot zich nemenen onthouden.
Merken kunnen hierbij helpen. Het merk biedt structuur in waameming en geheugen
(Franzen en Holzhauer, 1990). Door de eigenschappen van een merkartikel in het
geheugen te koppelen aan de merknaam hoeft men alleen deze laatste ‘aktief’ te ont-
houden. Op die manier kunnen merknamen kennnis over de instrumentele en niet-in-
strumentele eigenschappen bevatten. Merken kunnen worden gebruikt om informatie
“aan op te hangen”. De merknaam is dan een ‘trigger’ voor informatie (Chematony en
McDonald, 1992).
Producenten koppelen o.a. met behuip van marketingcommunicatie kennis aan de
merknaam opdat ook wij, consumenten, dat zullen doen. Verschillende merken staan
voor verschillende instrumentele en niet-instrumentele eigenschappen. Zo weten we
bijvoorbeeld dat Dreft staat voor ‘zuinig in het gebruik’ en Lux voor ‘zacht voor de
handen’. Wanneer deze informatie in ons geheugen aan de merknaam is gekoppeld,
hoeven we ons niet elke keer dat we een afwasmiddel kopen af te vragen wat voor
eigenschappen fles A heeft. Hierbij speelt een consistente marketing-benadering een
belangrijke rol.

Het gebruiken van merken maakt bovendien het afwegen van altematieven niet ellce
keer nodig, of zelfs overbodig (bijvoorbeeld bij merkentrouw). Het merk brengt
zodoende efficiency in het keuze- en koopproces.

3.4 Expressievefunctie

Doordat merken betekenissen en waarden ‘dragen’, kunnen we, door ze te gebruiken,
laten zien wie we zijn of wie we willen zijn. Merken kunnen worden gebruikt als
expressiemiddel, als non-verbani communicatiemiddel. Het merk kan als ‘verlengstuk’
van de persoonlijkheid van de consument dienen (Wapperom en Grievink, 1988). Mer-
ken kunnen worden gebruikt om indruk te maken, om bepaalde waarden, levensstijl of
culturele voorkeur uit te dragen. ‘Brands are used as a sort of language to communicate
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who you are, where you are seeking to go, and whom you are not (Cooper, 1979).’ Biel
(1991) zegt, nadat hij heeft verteld welke merken bij gebruikt, tegen de lezer: “Indeed,
from the brands I use you may quite possibly have started to develop a mental
picture ofme; an idea ofwhat I’m like and expectations of how I might behave.”Waar-
na hij concludeert dat “Brands not only furnish the environment in which I live, but
they also enrobe me, and by so doing, help define who I am?
Wil het merk als expressiemiddel dienen dan is het wel noocLzakelijk dat meerdere
mensen weten wat voor betekenissen en/of waarden er aan het merk gekoppeld zijn.
Ms de gebruiker alleen weet waar het merk voor staat is het gebruiken ervan weinig
expressief.
Het Merkenwoordenboek (Holzhauer en Molenaar, 1993) noemt deze functie de sym-
bolische functie van het merk.

3.5 Sociaal-adaptievefunctie

Merken bieden consumenten de mogelijkheid tot imitatie en identificatie. Doormerken
te gebruiken die horen bij een bepaalde groep mensen of een bepanlde levensstijl, kan
men zich deze identiteit verwerven en zich zodoende aanpassen aan desbetreffende
&ociale groep. Het kan zelfs een manier of reden zijn om geaccepteerd te worden door
die specifieke groep. ‘Brands help individuals to join new groupsmore easily’ (Chema-
tony en McDonald, 1992). Deze functie wordt ook wel ‘identificatie-functie’ genoemd.

4. DE WAARDE VANHETMERK

De waarde van het merk, niet te verwarren met de waarden van het merk, is een breed
begrip. Een iiaerkkan immers waarde hebben voor de producent, de winkelier en voor
de consument.
Aan de waarde van het merk voor de producent is recentelijk in de vakbtaden veel aan-
dacht besteed. Na een aantal overnames waarbij voor bedrijven met bekende merken
eenrelatief zeerhoge prij~werd betaald, is men tot het besef gekomen dat het merk wel
eens het belangrijkste bezit van een bedrijf kan zijn dat zodoende ook op de balans van
het bedrijfmoet staan.
Aan het op de markt brengen van een nietiw merk is een groot risico verbonden. De
kans dat een nieuw merk slaagt wordt I op 10 geschat. Velenzijn hierdoor van mening
dat het goedkoper is om een bestaand merk ‘te kopen’(zelfs voor een hoge prijs) dan
om zeif een nieuw merk te introduceren. Een bekend merk biedt een bedrijf zekerheid
omdat een merk een vaste groep kopers heeft en omdat het merk/de merknaam reeds
bekend is bij eengroot aantal consumenten.
De fmanci~le waarde van merken voor een producent wordt in de literatuur brand
equity genoetud.
Defmities van brand equity lopen nogal uiteen: Volgens de ddn is het het extra bedrag
dat consumenten bereid zijn voor een merk te betalen (in vergelijking met een merk-
loosprodukt) (Ilolzhaueren Molenaar, 1993), volgens de under is het een optelsom van
de verwachte opbrengsten uit een merkartikel (De Smeth, 1991). Weer een ander defi-
ni~ert het als ‘its superior ability or capacity to generate cash flow, compared to other
brands in the market (Brasco in Leuthesser, 1988 en Kapferer, 1991).’
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Er zijn brand equity modellen die de merkwaarde in harde valuta omzetten en het daar-
mee voor bedrijven mogelijk maakt om deze op de balans op te nemen (bijv. Brand
Performance Score van Interbrand, zie Murphy, 1991).
Daamaast zijn er zogenaamde customer-based brand equity modellen die achterhalen
wat voor de consument de waarde van het merk is en waarom hij het koopt en koestert.
In plaats van de opbrengsten staat in deze benadering de consument centraal. Op deze
informatie kan de producent zijn of haar marketingbeleid afstellen ten einde meer effi-
ci~nt te zijn (Keller, 1993).

Cooper (1979) beschrijft in zijn artikel een onderzoek waarrnee hij concreet de functie
cq. waarde van het merk voor de consument aantoont. In dit onderzoek worden vrou-
wen die regelmatig last hebben van hoofdpijn in vier condities ingedeeld. Een groep
kreeg een placebo met een blanco verpakking mee naar huis, een groep een placebo
met de verpal=kingvan een bekendmerk, een groep een actieve pijnstiller met een blan-
co verpakking en een groep een actieve pijnstiller met de verpakking van een bekend
merk. De vrouwen die de actieve pijnstiller met merk haddengebruikt bleken het mees-
te effect waar te nemen, de vrouwen met de merkloze placebo het minste. De vrouwen
met de merkloze actieve pijnstiller waren meer tevreden clan de vrouwen die het place-
bo met merkhadden gebruikt.
Uit de resultaten blijkt dat meer dan een kwart van de effectiviteit van de pijnstiller
wordt toegeschreven aan de associatie met bet merk. Er is dus een duidelijk ‘effect’ van
het wel of niet gemerkt zijn: “Branding can act like an extra ingredient and interact
with the pharmacologically active ingredients” concludeert Cooper. “This brand exists,
so to speak, inside the consumeras an added ingredient.”

Hieronder volgt een korte samenvatting van een auntal belangrijke customer-based
brand equity modellen.

4.1 D.A. Aaker (1991):Brand loyalty

Aaker’s definitie van brand equity luidt als volgt: ‘the set of brand assets and liabilities
linked to the brand — its name and symbols — that add value to, or subtract value from, a
product or service’, Deze assets, bepalende factoren, zijn: merkentrouw, merknaam-
bekendheid, waargenomen kwaliteit en de associaties die aun het merk verbonden zijn.
Merkentrouw beschouwt hij als de kern van brand equity, omdat bet marketing-kosten
kan besparen; het kost immers minder om een koper te houden dan om een koper te
wmnnen.
Om brand equity te vergroten of te behouden zal, volgens Aaker, de brand manager
zich op deze ‘assets’ van het merk moeten richten. Uiteindelijk zal bet merk dan van
meer waarde zijn voor de producent (doormeer effici~nte en effectieve marketing, door
merkentrouw, brand extensions en hogere prijzen) en van meer waarde voor de consu-
ment (een vereenvoudigde wereld door effectievere informatie-verwerking en een meer
eenvoudige koopbeslissing, en door een verhoogde gebruikers tevredenheid).

4.2 KL. Keller (1993): Brand knowledge

Keller definieert brand equity als: ‘The differential effect of brand knowledge on con-
sumer response to the marketing of the brand’. Een merk heeft volgens Keller eenposi-
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tieve brand equity wanneer consumenten ten gevolge van de kennis die men van het
merk heeft, positiever ten opzichte van het produkt, de prijs, promotie of plaats van bet
merk staan, dan tegenover een produkt met een fictieve naam of een merkloos artikel
met dezelfde marketing mix. Brand knowledge bestaat volgens Keller uit brand aware-
ness en brand image. Brand awareness is op te splitsen in top of mind awareness, brand
recall en brand recognition.
Brand Image definieert Keller als ‘perceptions about a brand as reflected by the brand
associations held in consumer memory’. Brand equity ontstaat volgens Keller wanneer
eenconsument bekend is met het merk en enkele positieve, sterke en unieke associaties
ten aanzien van het merk heeft.

4.3A.L. Biel (1992): Brand image

Biel ziet brand equity als: ‘the additional cash flow achieved by associating a brand
with the underlying product or service’. En vult dit aan met ‘Brand equity deals with
the value, usually defined in economic terms, of a brand beyond the physical assets
with its manufacture or provision.’ Volgens Biel is bet het imago van bet merk dat de
brand equity bepaalt. ‘Brand image drives brand equity.’ Daarnaast wordt brand equity
gevormd door “all non-image factors contributing to brandequity”. Het is niet duidelijk
wat hij daar (allemaal) mee bedoelt.
Brand image definieert hij als ‘that cluster of attributes and associations that consumers
connect to the brand name’. Hij is van mening dat bet imago van een merk bestant uit
drie componenten, namelijk bet imago van de maker (corporate image), bet imago van
bet produkt en bet imago van de gebruiker. Deze drie componenten bestaan ieder weer
uit ‘soft’ en ‘functional’ attributes.
Hij concludeert dat de verwachte financi~1e extra opbrengst van een succesvol merk
uiteindelijk afhangt van bet gedrag van consumenten; koopt de consument bet merk
wel of niet?
Verkoop-cijfers zeggen zodoende wel iets over bet bestaan cq. de grootte van de brand
equity, maar ze geven geen informatie over wat er in de hoofden van mensen omgaat,
en dat is nu net wat brand equity bepaalt.

4.4M. Blackston (1992): Brand relationship

Blackston’s idee~n over brand equity zijn gebaseerd op de uitspraak ‘A brand is the
consumer’s idea of a product’van Olgilvy. Hij noemt dit eendefinitie van brand equity.
Een merk verschilt van een produkt doordat consumenten denken dat er een verschil
is/een verschil waarnemen. Brand equity bestaat volgens Blackston uit twee soorten
‘equities’ nl. ‘fundamental equities’ en ‘added-value equities’. Onder de ‘fundamental
equities’ verstaat hij de vier P’s en bet brand image. De added-value equities worden
geheel door de consument bepaald. Zodoende noemt hij de consument ‘an active parti-
cipant in the creation of brand equity’; ‘We might even call the consumer an equity
partner in the brand.’
Volgens Blackston ontstaat brand equity door een interactief proces tussen de consu-
ment en bet merk: de brand relationship. Brand equity ontstaat volgens hem niet alleen
uit de attitude en imago die de consument van bet merk heeft, maar ook uit de attitude
die de consument denkt dat het merk van hem of haar heeft. Hierbij wordt onderzoek
aangehaald dat aantoont dat consumenten die dezelfde attitudes ten opzichte van een
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merk hebben toch verschillend gedrag ten aanzien van dat merk kunnen vertonen ten
gevolge van een verschillende waargenomen attitude van het merk ten opzichte van de
consument.

4.5 J.N. Kapferer (1992): Brand identity /

Kapferer (1992) ziet weinig in brand image. ‘Brand image is only a measure of what
has been received, decoded. The image refers to the manner in which public decodes
all the signals emitted by the brand through its products, services and communication
programme.’ Kortom, brand image geeft alleen weer hoe de consument het merk ziet,
niet wat het merk echt ‘is’. ‘The real question is not ‘how is the brand seen?’ but what
is the brand, what is its basic uniqueness. It is not for the public to say what the brand
should be — the brand should have its own identity’. Wat het merk echt is en welke
mogelijkheden hetmerkbiedt, noemt hij brand identity.
Het imago van een merkhoeft niet overeen te komen met de identiteit van een merk.
De essentie van brand identity ligt, volgens Kapferer, in de antwoorden op de volgende
vragen:
• Wat is de individualiteit van het merk?
• Wat zijn de doelen en ambities van het merk op de lange termijn?
• Hoe is de consistentie van het merk?
• Welke waarden vertegenwoordigt het merk?
• Wat zijn de ‘basic truths’ van het merk?
• Wat zijn de herkenningspunten van het merk?

Brand management begint volgens Kapferer met een strategie en een consistente geYn-
tegreerde visie van de marketeers van het merk. Marketing activiteiten moeten op de
identiteit van het merk wordenafgesteld en niet op het imago dat consumenten van het
merk hebben. Alleen dan worden alle mogelijkheden van een merk benut en ontstaat
een waardevol en sterk merk.

5. DEFJNITWS VAN IIETMERK

Maar wat is nu eigenlijk ‘het merk’? Is dit complexe begrip in een definitie te vatten?
Van alle informatie en inzichten die we in de literatuur zijn tegen gekomen, vinden we
in de definities niet veel terug.
Ook Chernatony & McDonald (1992) verbazen zich over de vaak summiere aandacht
voor de defini~ring van het merk. Zij vallen vooral over het feit dat het merk in de
meeste marketing-tekstboeken (o.a. Kotler, 1991) nog steeds wordt gezien als (alleen)
een onderscheidingsteken. ‘What is surprising is that in an enlightened era aware of
much broader strategic interpretation of brands, many of today’s leading textbooks still
adhere to the brand solelyas a differentiating device.’ Zij zijn van mening dat een merk
veel meer is dan eenonderscheidingsteken alleen. Volgens hen is eenmerk:

1. Een onderscheidingsteken
2. Om aan te geven van wie het is/afkomt; Wie is de producent van het merkartikel?
Weten wie de producent is geeftde consument een zekere garantie.

3. Een bezitter van functionele eigenschappen; Veel merken wordennog steeds geasso-
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cieerd met het bezitten van unieke, functionele eigenschappen.
4. Een symbool; Sommige merken worden voornamelijk gebruikt als expressiemiddel
van symbolische waarden, die door reclame aun bet merk zijn toegevoegd.

5. Een risico’reductor;-Merken met een lange en goede reputatie reduceren het risico
van de aankoop en het gebruik.

6. Een ‘trigger’ voor meer informatie; Mensen kunnen slechts een beperkte hoeveel-
heid informatie opnemen en verwerken. Merken kunnen gebruikt worden om infor-
matie nan op te hangen, door bet veelvuldig koppelen van kleine hoeveelheden
informatie aan dit merk. De merknaam wordt verzamelnaam voor veel meer infor-
matie

7. Een wetmatig eigendom om imitatie te voorkomen;
Bij het Nationale Merkenbureau in Den Haag stuan voor de Benelux alle merken ge-
registreerd. Het merkenrecht maakt deel uit van bet rechtop het gebiedvan het Intel-
lectuele Eigendom.

8. Een strategischmiddel.

In dit rijtje zetten Chernatony en McDonald ons inziens heel duidelijk op een rijtje wat
bet merk is. We vinden in deze opsomming nIle functies, behalve de sociaal-adaptieve
functie, terug.

In de geraadpleegde literatuur kwamen we de volgende defmities en uitspraken over
bet merk tegen:

5.1 Het inerk als onderscheidingsteken

— American MarketingAssociation Committee on Definitions (1960) in CThernatony en
McWilliam (1989): -

‘A brand is a term, symbol or design, or a combination of them that is intended to
identify goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them
from those of competitors!

— Merkenwet en Merkenpraktijk (In ternationaalMerkenbureau, 1962): —

‘Ms merk kan worden opgevat: zichtbare. tweedimensionale onderscheidende niet al
te eenvoudige tekens van ov~rzichtelijke gedaante, inclusief cijfers, letters en ge-
schrevenwoorden.’

— -- Van Dale ‘s wcordenboek der Nederlandse taal (Geerts, Heestermans & Kruyskatnp,
1984):

1. ‘Een merk is een teken op enig voorwerp aangebracht om bet van andere te onder-
scheiden of om nan teduiden dat bet tot een bepaalde categorie of bij iets anders
hoort, onderscheidingsteken, stempel.’

2. ‘Een merk is een uit een of meer woorden of figuren bestaand, onderscheidend
teken, door een producent of handelnar aangebracht op door hem in bet handelsver-
keer gebrachte waar of op de verpakking ervan.’

— Benelux warenwet (1971) in Boerema (1988):
‘Merken zijn benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen
van waren of van verpakkingen en alle andere tekens die dienen om te onderschei-
den.’

230



— Kotler (1991) in Keller (1993):
‘A brand is a name, term, sign, symbol, or design or combination of them wich is
intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to
differentiate them from those of competitors.’

— UitfolderABNbank:
‘Een merk is een teken dat de waren of diensten van een bepaalde ondememing
onderscheidt. Het teken kan een afbeelding, een woord of een naam zijn waardoor
waren of diensten herkend worden en geassocieerd met een bepaalde ondememing.’

5.2 Mystieke cq. vage uitspraken/definities

— Geursen (1985):
‘Een merk is niets anders dan de mysterieuze fusie van drie componenten: lichaam,
karakter en stiji.’

— Holzhauer en Andriesse (1988):
‘Merkartikelen zijn meer idee~n dan dingen. Ze zijn eerder ontastbaar dan tastbaar.
Ze zijn meer informatie dan grondstoffen, structuren of technieken. Merkartikelen
zijn pure artefacten, maaksels, verzin-sels, die met grote graagte door consumenten
wor-den omarmd en geYncorporeerd in hun dagelijkse leven.’

— Kapferer (1992):
‘A brand is not a product; it is the product’s source, itsmeaning and its direction and
it defines its identity in time and space.’

— Olgilvy (in Blackston, 1992b):
‘A brand is the consumer’s idea of a product’

— Masselink, CPCBenelux (in Van Vugt, 1993):
‘Eenmerk is watmensen ervanmaken.’

5.3 Duideli]ke cq. meer volledige definities/uitspraken

— Dreesmann (1963) in ‘Hetmerk’ van Franzen en Holzhauer (1987):
‘Een merkartikel is een door een bepaalde (groep van) bedrijfshuishouding(en) in
het maatschappelijk verkeer gebracht economisch goed, recht of dienst, waarop, of
op weiks verpalcking, of bewijs van rechten een woord- of beeldmerk is aangebracht,
teneinde een bij de directe of indirecte afnemers gekweekte voorkeur ten aanzien
van die goederen, rechten of diensten, op eenvoudige wijze daarop te kunnen blijven
richten. Ter wille van de voorkeursvorming, de symboolvorming en de herkenning
is het dan ook meestentijds een gepropageerd massaprodukt, met een zekere unifor-
miteit in prijs, qualiteit en opmaak— doch strikt noodzakelijk is dit alles niet.’

— Larnb(1979)
‘A brand is a product with a total aura of personality with fully developed and com-
plementary ‘added values’ which distinguish it from the mass of other products. It is
more than its physical existence; it has additional meaning for the buyer and the con-
sumer; for the giver and receiver; for the user and the oniooker.’
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— Franzen in ‘Merk,produkt en reclame ‘(1984)
‘Een merk is een woord, een beeld, een symbool. Het draagt betekenissen. Het verre-
genwoordigt waarden. Het bestaat in de hoofden van consumenten.’

— Jones (1986)
‘A brand is a product that provides functional benefits plus added values that some
consumers value enough to buy.’

— Staveley (1987)
‘We can see the brand as a ‘compact’(~verbond, overeenkomst) between the manu-
facturer and the consumer, which we could define as being a feeling by consumers
that a brand offers certitudes.’ -

— Franzen en Holzhauer in ‘Het Merk’ deel 5 (1988)
‘Een merkartikel is een mm of meer uniek gemerkt produkt, dat in eerste instantie
wordt gekocht omdat er een bepaald (bekend) merk op staat. Het wordt gekocht
omdat het door zijn eigen karakterpast bij de waarden en levensstijl van een bepaal-
de categorie consumenten, die het door herhalingsaankopen in leven houdt. De pro-
dukteigenschappen zijn niet onbelangrijk, maar spelen niet de hoofdrol bij de keu-
ze.’

— Farquahar (1990)
‘A product is something that offers a functional benefit a brand is a name, symbol,
design or mark that enhances the value of a product beyond its functional purpose.’

— King, WPP Group London (1990):
‘A product is something that is made- in a factory; a brand is something that is
bought by a customer. A product c-an be copied by a competitor; a brand is unique.
A product can be quickly outdated; a successful brand is timeless’.

— de Chernatony enMcDanald (1992)
‘A successful brand is an identifiable product, service, person or place, augmentedin
such a way that the buyer or user perceives relevant unique added values which
match their needs most closely. Furthermore its success results from being able to
sustain these added values in the face of competition’.

— Merkenwoordenboek (Holzhauer &Molenoar, 1993)
‘Een merk is een teken, vaak complex en bestaande uit merknaam, beeldmerk en/of
kleur, bedoeld om een merkartikel* (op positieve wijze) te onderscheiden van con-
currerende alternatieven.
Een merk onderscheidt een produkt van een merkartikel. Eenmerk is datgene dat op
eenmerkartikel* is bevestigd of gedrukt en dat verwijst naar een bepaalde vorm van
dienstverlening, waardoor er op symbolische wijze iets aan dat produkt/merkartikel
wordt toegevoegd, dat bet voor de consument aantrekkelijk, herkenbaar en ver-
trouwd maakt; de consument weet wathij krijgt, kan het opnieuwkiezen. Soms
maakt een merk een bepanldprodukt heel bijzonder ofexclusief en begeerlijk.
Een merk is dan datgene, dat bepaalde merkartikelen* een ‘meerwaarde’ geeft: vaak
is de consument bereid om meerte betalenvoor een merkartikel* waar een bepaald
merk op staat, dan voor een ander artikel.
Een merk is een teken dat het de consument mogelijk maakt om voorkeuren bij
merkkeuzen uit te drukken. Merken beYnvloeden of bepalen yank bet keuze- en
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koopgedrag van consumenten eiI beYnvloeden of bepalen vaak op directe en indirecte
de wijze waarop de consument zijn geld besteedt. Consumenten zien een merk vaak
als symbolisch teken dat zij gebruikenom onderling nonverbaal te communiceren.
Een merk is bovendien een hulpmiddel dat snelle en effectieve communicatie tot
stand brengt tussen aunbieder en vrager.’
* Ons inziens zou hier het woord ‘merkartikel’ vervangen moeten worden door het
woord ‘artikel’.

6. NAWOORD

Als deze literatuurstudie ons 6~n ding geleerd heeft is het de discrepantie die bestaat
tussen de diverse auteurs onderling betreffende defini~ring van het merk. Wij bedoelen
dan niet de discrepantie in omschrijving van hetmerk maar die in betekenis. De verza-
melde defini~ringen overschouwende zouden wij kunnen concluderen dat bet merk 6f
eenmoeilijk te rationaliseren materie is, 6f een ondoorgrondelijk, mystiek fenomeen.

Wij zijn de mening toegedaan dat geen van beide conclusies van toepassing zijn ten
behoeve van de doorgronding van het merk en derhalve de defmi~ring. Het merk is
eerst en vooral een afgeleide van de economische discipline, in tweede instantie een
afgeleide van de marketing en in derde instantie een meer sophisticated afgeleide van
de marketingcommunicatie als gevolg van de ingezette middeleumix. Combineert men
deze ‘economische’ invalshoek met de inhet artikel geschetste waarden en functies van
het merk voor de consument dan stelt dit ons in stunt een werkbare (voor de beleidsma-
ker/marketeer) defmi~ring te formuleren. Deze luidt als volgt:

‘Hetmerk is een onzekerheidsreductor’.

Meer beschrijvend:
‘Het merk is een abstract commercieel marketing-instrument dat inprincipe vanaf con-
creet produkt/dienst niveau tot en met waarden op het hoogst mogelijke abstractie
niveau, door doelgroepen ervaren onzekerheden kan reduceren. Hoe sterker het merk,
hoe meer onzekerheden gereduceerd kunnen worden.’
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