
1. De vraagzzjde van de marktonderzoekmarkt.
verschillen tussen grote en kleine bedrijven

P.S. ZWART, J.E. VAN DERWERF en M. WEDEL

SAMENVATTING

Op basis van een steekproef van 122 bedrijven (52 klein en 70 groot) is inzicht verkregen in het
huidig en toekomstig gebruik van marktonderzoek en in de aard van datonderzoek in Nederland.
Geconcludeerd is dat kleine bedrijven (te) weinig marktonderzoek doen en dat het type onder-
zoek dat kleine en grote bedrijven uitvoeren op veel punten opmerkelijke overeenkomsten ver-
toont. Om kleinere bedrijven over te halen meer geld nan marktonderzoek te besteden, wordt
nanbevolen het imago van de marktonderzoekbureaus te verbeteren en eenvoudige, betaalbare
marktonderzoekmethoden voor het Midden-en Kleinbedrijf (MKn) te ontwikkelen.

1. INLEIDING

Ontwikkelingen op de marktonderzoekmarkt zijn tot nu toe veelal beschreven vanuit de
aanbodzijde van de markt (o.a. Oostveen, 1992; Oosterhuis, 1990). In de Verenigde
Staten wordt met enige regelmant nan bedrijven gevraagd welke gegevensverzame-
lings- en verwerkingsmethoden er worden gehanteerd (Greenberg, Goldstucker en Bel-
lenger, 1977; Twedt, 1983 en Kinnear & Taylor, 1991). Voor zover ons bekend, zijn er
in Nederland tot nu toe dergellike studies, die de gebruikte onderzoekstypen (zoals
panel, continu en omnibus en ad hoc) en de gehanteerde dataverzamelingsmethoden
(telefonisch, schriftelijk en mondeling) systematisch vanuit de vraagzijde van de markt
inventariseren, niet uitgevoerd. Wel wordt in Nederland regelmatig het imago van
Nederlandse marktonderzoekbureaus vastgesteld (Motivaction, 1992). Ook is er in
1989 een onderzoek verricht naar de plants en de toekomst van de marktonderzoeker in
Nederland, waarbij zowel de inteme, bij een bedrijf werkzame onderzoeker als de
externe, bij een bureau werkzame onderzoeker nan bod kwamen (Bronner, 1989). Naar
versehillen tussen grote en kleine bedrijven is in beide cnderzoeken niet gezocht.
Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van eeninzicht in het huidig en toekomstig
gebruik van marktonderzoek en in de nard van dat onderzoek in Nederland. De vraag-
zijde van de marktonderzoekmnrkt staat centraal. Daarbinnen beperken we ons tot het
grootste marktsegment, bet bedrijfsleven. Een tweede doel van dit artikel is het onder-
zoeken van mogelijke versehillen die er bestaan tussen grote en kleine bedrijven met
betrekldng tot het gebruik maken van marktonderzoek.
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Het is te verwachten dat kleine bedrijven minder gebruik maken van marktonderzoek,
maar hoeveel minder, en welke soorten en methoden er wel gebruikt worden is niet
bekend.
Eerst zullen we de steekproef bespreken. Daarna worden de resultaten van het onder-
zoek besproken met betrekking tot het zeif uitvoeren van marktonderzoek en/of het uit-
besteden van onderzoek aan een marktonderzoekbureau, de aard van het marktonder-
zoek en aan de methoden (dataverzameling en -verwerking) die worden gebruikt.
Hierbij wordt naar het huidig en toekomstig gebruik gekeken. Er wordt eveneens aan-
dacht besteed aan de redenen om een marktonderzoeksbureau te selecteren.

2. STEEKPROEF

Voor het ondeizoek is een gestratificeerde steekproef gebruikt. De tweehonderd meest
toonaangevende aan de beurs genoteerde bedrijven in Nederland zijn benaderd, en nit de
overigebedrijven is a select een steekproef van 272 getrokken (Inarboek van Nederland-
se Ondernemingen, 1992). De response bedroeg 26 procent: 122 vragenlijsten werden
ingevuld geretoumeerd. 43% van deze bedrijven had minder dan 100 werknemers (mid-
den en klein bedrijf), en 57% meer dan 100 werknemers (grote bedrijven). De verdeling
over de branches was: industrie 32%, Bouwnijverheid- en installatiebedrijven: 15%,
Groot-en Detailbandel: 23%, Bank en verzekeringswezen en zakelijke dienstverleners:
17%, en overige branches - 1%. De resultaten zijn herwogen om representativiteit ten
aanzien van branche te bereiken, voor zowel grote als kleine bedrijven. De resultaten
van dit onderzoekmoeten bezien worden in het licht van de betrekkelijk kleine aantallen
(grote en kleine) bedrijven in de steekproef. De nadruk ligt op het aangeven van de ver-
schillen tussen grote en kleine bedrijven en niet zozeer op representatieve uitspraken
voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Gegeven de geringe_steekproefomvang is het
niet mogelijk uitkomsten nader nit te splitsen naar bijv. branche en regio. De resultaten
worden dan ook voor grote en kleine bedrijven afzonderlijk gepresenteerd.
In het onderzoek is gevraagd naar het huidige en toekomstige gebruik van marktonder-
zoek, en naar de aard van dat onderzoek. Achtereenvolgens zullen de resnitaten worden
besproken.

3. WEL OF GEEN MARKTONDERZOEK

Het gebruik van marktonderzoek verschilt sterk tussen grote en kleine bedrijven. 26%
van de kleine bedrijven tegen 82% van de grote bedrijven doen marktonderzoek. Een
klein deel van de grote bedrijven voert bet marktonderzoek zelf nit: 18%, terwiji dit bij
de kleine bedrijven 57% is, de overigen besteden marktonderzoek geheel of gedeelte-
lijk uit. De belangrijkste re-denen voor kleine bedrijven om -geen marktonderzoek te
doen is dat de kosten te hoog zijn, het bedrijf te klein is voor marktonderzoek, of dat
marktonderzoek niet zinvol is voor de betreffende markt. Grote bedrijven die geen
marktonderzoek doen geven met name de laatste reden op.
De belangrijkste reden voor de keuze van een marktonderzoekbureau is bij zowel klei-
ne als grote bedrijven de specialisatie van het bureau. Bij kleinere bedrijven speelt
tevens de prijs een belangrijke rol, bij grote bedrijven de (goede) ervaringen met het
bureau en bet kwaliteitsimago.
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18% van de bedrijven die momenteel niets ann marktonderzoek doen, verwacht dat in
de komende 5 jaar wel te gaan doen. Dit percentage Iigt bij de grote bedrijven iets
hoger dan bij de kleine bedrijven. Van de bedrijven die wel marktonderzoek doen, ver-
wacht ongeveer de heift overeen periode van 5 jaar meer te gaan uitgeven aan markt-
onderzoek. De conclusie dat de markt voor marktcnderzoek nog zal groeien, lijkt
gerechtvaardigd.

4. AARD VAN JIET MARKTONDERZOEK

Er zijn hier 5 groepen marktonderzoekonderscheiden:
(1) Onderzoek gericht op een analyse van de omgevirig: hieronder valt onderzoek naar

marktontwikkelingenlvraagvoorspelling, distributiekanalen, gedrag van consumen-
ten en afnemers, gedrag van potenti~le concurrenten en exteme omgevingsvariabe-
len.

(2) Strategisch bedrijfseconomisch onderzoek: dit betreft imago-onderzoek, prijsstu-
dies, acquisitie-studies, en onderzoek dat als input dient voor management infor-
matie-systemen.

(3) Produktonderzoek: dit betreft de acceptatie van nienwe produkten, bet testen van
bestaande produkten, onderzoek naar concurrerende produkten en verpakkings-
onderzoek.

(4) Verkooponderzoek: bieronder wordt gerekend onderzoek naar marktpotentieel,
naar marktaandelen, naar verkoopvolumes, en testmarktonderzoek.

(5) Reclameonderzoek: hieronder valt onderzoek naar de effectiviteit van reclame,
reclame van concurrenten, en media-onderzoek.

Fignur 1 (zie pagina 12) geeft een profiel van bet type onderzoek dat wordt uitgevoerd
door grote en kleine bedrijven.

Uit Figuur 1 blijkt, dat grote bedrijven over de gehele linie meer marktonderzoek doen
dan kleine bedrijven. Het profiel van bet type onderzoek dat door kleine en grote
bedrijven wordt uitgevoerd vertoont op veel punten opmerkelijke overeenkomsten.
Figuur 1 lant zien dat grote bedrijven met betrekking tot omgevingsanalyse op alle ter-
reinen meer onderzoek doen dan kleine bedrijven. Relatief gezien doen kleine bedrij-
yen veel ann marktontwikkelingenlvraagvoorspellingen en bet gedrag van consumen-
tenlafnemers. Kleine bedrijven voeren dit type marktonderzoek veel meer zelf uit dan
grote bedrijven. De meerderheid van de kleine bedrijven verwacht niet dat er in de
komende 5 jaar een toename zal zijn in dit type onderzoek, een derde tot de helft van
de grote bedrijven verwacht juist wel een toename van dit type onderzoek.
Strategische en bedrijfseconomiscbe analyses worden door zowel de grotere als de klei-
nere bedrijven minder frequent uitgevoerd. Imago-onderzoek en prijsstudies zijn bet
meest populair. Kleine bedrijven doen het meeste van dit onderzoek zelf, grote bedrij-
yen besteden dit type onderzoek voor ongeveer de heift nit. Vooral bet imago-onder-
zoek wordt door grote en kleine bedrijven nitbesteed. Een derde van de grote bedrijven
verwacht een uitbreiding van dit type onderzoek in de toekomst, terwijl kleine bedrij-
yen verwacbten dat dit type onderzoek constant zal blijven.
Kleine bedrijven voeren relatief weinig produktonderzoek uit, met uitzondering van
onderzoek naar de acceptatie van nieuwe en concurrerende produkten. Dit onderzoek
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wordt meestal zeif uitgevoerd. Produktonderzoek is voor grote bedrijven redelijk
belangrijk, met uitzondering van verpakldngsonderzoek, dat opmerkelijk weinig wordt
uitgevoerd. Het produktonderzoek wordt door ongeveer de heift van de grote bedrijven
zeif uitgevoerd. De meerderheid van de kleine bedrijven verwacht dat het produkton-
derzoek in de toekomst geijik zal blijven. Een derde van de grote bedrijven verwacht
een toename van het produktonderzoek in de toekorust. Onderzoek naar bet testen van
bestaande produkten en verpakkings-onderzoek zal naar verwachting van zowel grote
als kleine bedrijven in de toekomst slechts licht groeien..
Marktonderzoek op het gebied van de verkoop is voor grote bedrijven belangrijker dan
voor kleine bedrijven. Testmarktonderzoek is weinig populair. Kleine bedrijven zeggen
dit onderzoek grotendeels zeifnit te voeren, grote bedrijven besteden bet iets meer nit,
maar doen ook veel zeif. Onderzoek naar bet relatieve marktaandeel wordt door zowel
kleine als grote bedrijven vaker nitbesteed. Onderzoek naar marktaandelen en marktpo-
tentieel zal naar verwachting voor zowel de kleine als de grote bedrijven gaan toene-
men in de toekomst. Terwiji kleine bedrijven eenafname voorzien van het testmarkton-
derzoek, zien grote bedi-ijven hierin juist een stijging.
Kleine bedrijven doen weinig onderzoek naar reclame, terwiji er geen aanwijzingen
zijn dat ze verboudingsgewijs minder aan reclame doen. Ongeveer de heift van de grote
bedrijven doet dit soort onderzoek. Kleine bedrijven voeren bet onderzoek meestal zeif
nit, terwiji grote bedrijven bet grotendeels nitbesteden, met uitzondering van bet onder-
zoek naar de reclame-inspanningen van concurrenten, (lat in ongeveer de heift van de
gevallen zeif wordt uitgevoerd. Reclameonderzoek zal naar de verwaclitingen van
zowel grote als kleine bedrijven in de toekorust ongeveer gelijk blijven. Een uitzonde-
ring hierop is bet onderzoek naar reclame-effectiviteit: een derde van de kleine bedrij-
yen verwacht een afname van dit type onderzoek, een derde van de grote bedrijven ver-
wacht bierin juist eentoename.

5. METHODEN GEBRUIKT IN HET ONDERZOEK

Er is gevraagd naar bet huidige gebruik van dataverzamelings- en data-analysemetbo-
den en naar bet verwacbte toekomstige gebruik. Wij vonden bet doen van gedetailleer-
de uitspraken over bet buidige gebruik van methoden door kleine bedrijven bier niet
verantwoord. We volstaan in fignur 2 (zie pagina 14) dan ook met bet weergeven van
bet buidige gebruik van methoden door grote bedrijven. Waar mogelijk zullen we voor
kleine bedrijven een indicatie geven van bet beoogde toekorustige gebruik van metho-
den.

Wij bebben een onderscbeid gemaakt naar metboden voor de verzameling, en die voor
de verwerking van gegevens. Onder gegevensverzamelingsmethodenworden gerekend:
1. Bronnen en reeds bestaande gegevens: secundaire (exteme) bronnen en inteme

bronnen.
2. Kwalitatieve onderzoeksmethoden: bet persoonlijke interview, focusgroepsdiscus-

sies en laddering.
3. Kwantitatieve metboden: persoonlijke interviews, telefonische en schriftelijke inter-

views.
4. Panels en omnibusonderzoek: consumentenpanel, detaillistenpanel en omnibussen.
5. Experimenten.
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Onder methoden voor de analyse van gegevens worden gerekend:
1. Voorspellings- en toetsingsmethoden: tijdreeksanalyses, variantie, correlatie en
regressie-analyse, chi-kwadraat analyse, conjuncte analyse en discriminantanalyse.

2. Bescbrijvende metboden: factoranalyse, clusteranalyse, ddn- en meerdimensionale
scbaalmetboden en correspondentie analyse.

Grote bedrijven maken veel gebruik van exteme secundaire bronnen, inteme bronnen
en bet persoonlijk interview. Ook de kleine bedrijven maken bier relatief veel gebruik
van. De overige dataverzamelingstechnieken worden, uitgezonderd bet telefoniscb en
schriftelijk interview, vrij weinig gebruikt. Het gebruik van bet consumenten- en detail-
listenpanel is naar onze mening wat minder dan verwacht. Wel is bet zo dat de grote
bedrijven in de toekomst meer gebruik denken te maken van alle dataverzamelings-
methoden, waarbij laddering (waarscbijnlijk vanwege de onbekendbeid met de tech-
niek) en in mindere mate bet schriftelijke interview de minste groei te zien geven. De
meeste groei zien de grote bedrijven in experimenten. Kleine bedrijven daarentegen
zien weinig toekomst in bet uitvoeren van experimenten. Ze zien wel groei in bet
gebruik maken van exteme secundaire bronnen en interne bronnen.
Wat betreft de data-analysemethoden is erbij de grote bedrijven ~6n uitschieter: de tijd-
reeksanalyse; de bedrijven doen deze analyses voornamelijk zelf. De vraag is wel of bet
hier in alle gevallen gaat om de economischlstatistische metbodiek, of dat de interpreta-
tie van longitudinale gegevens ook onder tijdreeksanalyse wordt gerekend. Variantie,
correlatie en regressieanalyse, chi-kwadraatanalyse, factor- en clusteranalyse worden
door bijna een kwart van de bedrijven gebruikt. De overige analysemetboden worden
allen wel gebruikt, maar niet frequent. Daarbij wordt yank een bureau ingeschakeld.
Analysetechnieken die in de toekomst bij grote bedrijven meer zullen worden gebruikt
zijo conjunct-analyse, correlatie- en regressie-analyse, factor- en clusteranalyse. Ook
andere technieken worden naar verwacbting in de toekoinst iets meergebruikt. De klei-
ne bedrijven geven niet aan technieken (meer) te gaan gebruiken, integendeel. Alleen
de factoranalyse lijkt nog wel aan te spreken. Er is een taak weggelegd voor de markt-
onderzoekbureaus om bet nut van dergelijke technieken ook voor kleinere bedrijven
duidelijk (aanschouwelijk) te maken.

6. CONCLUSIES ENAANBEVELINGEN

Conclusies
Van 122 bedrijven (52 klein en 70 groot) is inzicbt verkregen in bet buidig en toekom-
stig gebruik van marktonderzoek. Omdat slecbts 26% van de kleine bedrijven ann
marktonderzoek doet zijn met name de conclusies die op de kleine bedrijven betrek-
king bebben indicatief.
Desalniettemin zijn er een aantal interessante conclusies te trekken.
1. Terwijl de overgrote meerderheid van de grote bedrijven aan marktonderzoek doen,
doen kleine bedrijven (te) weinig aan marktonderzoek. Dit was te verwacbten, maar
een score van maar 26 % valt toch tegen. Bovendien is slecbts een klein percentage
van de kleine bedrijven die nu geen marktonderzoekuitvoeren van plan dit in de toe-
komst wel te gaan doen. Wel is geconstateerd dat bet profiel van bet type onderzoek
dat door kleine en grote bedrijven wordt nitgevoerd op veel punten opmerkelijke
overeenkomsten vertoont. Merk op, dat bet type marktonderzoeker of marktonder-
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zoek-inkoper zal verschillen tussen grote en kleine bedrijven. Bij kleine bedrijven is
te verwachten dat de marktonderzoek-inkoperverder van de bureaus afstaat en dich-
ter bij het beslissingsproces in bet bedrijf betrokken is (zie Bronner, 1989 voor een
typologie van de bedrijfsonderzoeker). Een en ander kan consequenties bebben voor
de selectiecriteria die binnen grote en kleine bedrijven voor mnrktonderzoekbureaus
gehanteerd worden. Ons onderzoek geeft bier verder geen inzicht in. De belangrijk-
ste reden om geen marktonderzoek te doen zijn te boge kosten, het bedrijf is te klein
(beeft eigenlijk ook met kosten te maken) en marktonderzoek is niet zinvol voor de
betreffende markt. Wij zijn van mening dat bet de tank van de marktonderzoekbu-
reaus is, het kleinere bedrijf te overtuigen van bet nut van marktonderzoek en han-
teerbare, betnalbare oplossingen ann te bieden. In een tijd waarin de concentratie van
de mnrktonderzoekmarkt lijkt toe te nernen, is dit mogelijk een niche voor kleinere
en specialistische bureaus. Dit vergt enige creativiteit en flexibiliteit van de bureaus
(Smith, 1989).

2. Grote bedrijven voeren over de gehele linie meermarktonderzoek uit en besteden dit
meer nit dan kleine bedrijven. Verpakklngsonderzoek en testmarktonderzoek zijn
bet minst populair, maar dergelijk onderzoek is ook niet voor alle branches even
relevant. Grotebedrijven zien, in tegenstelling tot kleine bedrijven, nog een duidelij-
ke groei van bet markronderzoek. Dit geldt met name voor het onderzoek naar
marktontwikkelingen, het gedrag van consumenten en concurrenten en onderzoek
naar marktpotentieel. Dus: grote bedrijven vinden marktonderzoekbelangrijk en zul-
len er meer ann gana doen. De kleine bedrijven die wel onderzoek doen zien even-
wel de marktonderzoek- toepassingen nauwelijks groeien. Ze verwacbten zelfs een
daling in bijvoorbeeld testmarktonderzoek en onderzoek naar de reclame-effectivi-
teit.

3. Grote bedrijven zullen vrijwel nile dataverzamelingstecbnieken in de toekomst meer
gaan gebruiken, waarbij bet opzetten van experimenten de grootste verwacbte groei
te zien geeft. Een sterke groei wordt ook gezien voor bet gebruik van secundaire en
interne bronnen. Dit onderzoek wordt nu nog grotendeels zelf uitgevoerd. De kleine
bedrijven danrentegen zien betrekkelijk weinig groei in bet marktonderzoek, wel
zien ze groehin bet gebruik van externe secundaire bronnen en inteme bronnen.
Danrop zouden bureaus kunnen inspelen door bijv. bet gebruik van externe databe-
standen en marktinformatiesystemen te bevorderen. Het toekomstig gebruik van met
name conjunct-analyse door grote bedrijven wordt positief ingescbnt. Kleinere
bedrijven zien bet nut van yank moeilijk te begrijpen data-analyse metboden niet in.
Opvallend is, dat bet omnibusonderzoek in belang zal afnemen.

Aanbevelingen met betrekking tot hetMKB_
Wat kunnen marktonderzoekbureaus nu doen om met name de kleinere bedrijven over
te halen meergeld ann marktonderzoek te besteden? Naar onze mening valt dan ann bet
volgende te denken.
— Verbeter bet imago van de marktonderzoekbureaus. Door de kleinere bedrijven wor-

den marktonderzoekers yank nog ~ls ‘techneuten’ en ‘databoeren’ gezien (dus als
specialisten) en niet als business partners. De directeur/eigenanr van een kleiner
bedrijf (die yank zelf de marketing/verkoop regelt) verwacht een pragmatische
oplossing voor z’n marketingprobleem. Creatief meedenken met de MKB-opdracht-
gever bij zowel de probleemformulering als de implementatie van de uitkomsten
moet en kan leiden tot een betere waardering voor bet marktonderzoek. Dit vereist
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wel een andere rol van de projektmanngers van marktonderzoekbureaus. Meer en
meer zullen zij de rol van marketingadviseurs gaan vervullen. Adviseurs die tevens
goed zijn onderlegd in bet uitvoeren van kwalitatief boogwaardig marktonderzoek.

— Er zullen meer eenvoudige, betaalbare marktonderzoekmetboden voor bet MKB
moeten komen, zoals standaard marktonderzoekprodukten en omnibusonderzoek.
Bij de dataverzamelingsmetboden is nit dit voor klei:ne bedrijven indicatieve onder-
zoek een toenemende interesse gebleken in externe en interne databronnen. Hierop
kan worden ingespeeld door in de onderzoekopzetten voor kleinere opdracbtgevers
met name gebruik te maken van externe (gecomputeriseerde) databestanden en het
assisteren bij het opbouwen en onderbouden van eensimpele, doeltreffende klanten-
database, mogelijk nit te breiden naar eenvoudige marktinformatiesystemen. Voor
de wat grotere bedrijven (bet middenbedrijf) is bet nan te raden te wijzen op deelna-
me nan omnibus-onderzoek. Door een toename in bet gebruik van secundaire en
inteme gegevens, die in hoeveelbeid ongekende vormen gaan nannemen, zal de
vraag naar goede technieken om deze grote hoeveelbeden gegevens te reduceren tot
praktisch bruikbare marktinformatie toenemen. Hier ligt een mogelijkheid voor
bureaus zich te specialiseren in bet gebruik van methoden voor bet analyseren van
bestnande gegevensbestanden.
Wat de presentatie van data-analyse metboden betreft moeten bureaus zich terug-
houdend opstellen ricbting MKB-bedrijf. Niet de techniek, runar bet resultant telt.
Het toepassen van goede statistiscbe marktonderzoektecbnieken vertegenwoordigt
een toegevoegde waarde voor bet onderzoek. Het is ecbter niet de techniek, mnar bet
danrmee bereikte resultant dat ann de man gebracbt rnoet worden. De MKB-er is in
principe niet geYnteresseerd in de gebruikte analysetechniek, maar in de kwaliteit
van de geleverde resultaten.
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2. De stadspeiling 1993 gemeente Nqmegen;
peilen wat leeft onder de burgers

M. VAN GRUIJTI-IUIJSEN en G. SCHATIIENBERG

SAMENVATTJNG

De gemeente Nijmegen heeft de SPSS Award for Local Government 1994 ontvangen voor de
Stadspeiling 1993. In dit artikel wordt versing gedaan van deze peiling. Voorafwordt het Nij-
meegs onderzoek geplaatst in de geschiedenis van gemeentelijk bevoikingsonderzoek. Danruit
blijkt een evolutie van bevo1kingsenqu~tes als technisch instrument voor beleidsonderzoek, ver-
volgens als inforinatie-instrument gericht op marktconform en klantgericht werken, en uiteinde-
lijk als bestuurlijk instrument ter verheldering en verbetering vande relatie tussen bestuur en bur-
gers. De Nijmeegse Stadspeilingwortelt met name in de laatste evolutiefase.
Vervolgens worden de onderzoeksthema’s van de Stadspeiling samengevat: het beeld van stad,
wijk en stadsbestuur, bet Idantenoordeel over dienstverlening, de betrokkenheid van burgers bij
stad en bestuur, de informatiebehoefte van burgers en de door burgers uitgesproken prioriteiten
voor lokaai bestuur.
Ret artikel eindigt met enkele evaluerende opmerkingen.

1. INLEIDING

Het bedrijf SPSS Benelux by heeft in 1994 de gemeentelijke bureaus voor onderzoek
en statistiek opgeroepen onderzoeksrapportages over de relatie tussen bestuur en burger
in te zenden en te laten meedingen voor de zogenaarnde SPSS Award forLocal Gover-
nment 1994. De prijs heeftbet doel vernieuwend gemeentelijk onderzoek voor bestuur-
lijke vernieuwing te onderseheiden. Een onafhankelijke jury kreeg opdracht uit die
inzendingen een keuze te maken. Vervolgens is de Award op grond van de rapportage
Stadspeiling 1993 aan de gemeente Nijmegen toegekend.

Op verzoek van een van de juryleden, de beer F. Bronner van Veldkamp Marktonder-
zoek by, berichten wij in dit artikel over deze bekroonde Nijmeegse rapportage. Echter
voor dat we ingaan op de inhoud van het onderzoek Stadspeiling 1993 willen we ons
vanuit een vogelvlucbtperspectief afvragen hoe bet staat met dit type onderzoek in
gemeenteland en waar de wortels liggen van de Nijrneegse Stadspeiling. Vanzelf
komen we dan op de termen op grondwaarvan de rapportage is onderseheiden.

19



2. VANGEMEENTELIJK BEVOLKINGS- NNAR BURGER-
ONDERZOEK

2.1. Opmerkelijke aandacht voor burgeronderzoek

De Stadspeiling 1993, immers niet meer of minder dan een versiag van een enqu~te
waarin 1500 Nijmegenaren hun mening konden geven over hun stad, bestuur en poli-
tiek, gemeentelijke dienstverlening, beleidsprioriteiten voor stad en eigen leefomge-
ving, bevindt zich in de inmiddels brede bedding van ‘gemeentelijk burgeronderzoek’.
Met genieentelijk burgeronderzoek wordt bedoeld: het in een regelmatige frekwentie
enqu&eren van eec representatieve steekproef uit de gemeentelijke bevolking over
onderwerpen die voor dieastverlening, beleidsvorming en bestuur van de gemeente van
belang zijn, wanrbij de peiling een voor bestuur, bevolking en media herkenbare naam
gegeven wordt (b.v. Gemeentepeiling, Stadsmarktonderzoek, Stadspeiling, Stadspanel)
en waarin me~esta1 meerdere thema’s aan de orde worden gesteld (omnibtis-karakter).

Gemeentelijk burgeronderzoek stant de laatste jaren sterk in de belangstelling. In febru-
an 1995 vond bij voorbeeld in Amersfoort een druk bezochte studiedag pinats onder de
titel ‘Toepassing van burgeronderzoek bij gemeenten, de functie van omnibusonder-
zoek, enqu&es en panels in de praktijk van gemeentelijke besluitvorming’. In een aan-
tal studies van bestuurskundigen van de KUB (Tops, Depla, Schalken) komen we bur-
geronderzoek als object vanwetenschappelijke analyse en beschouwing tegen.
Die recente aandacht is opvallend omdat er immers al een lange traditie bestaat van
gemeentelijk enqu~te-onderzoek van inwoners.

2.2. Het begin: enqu~tering van de bevolking als een technisch instrument van beleids-
onderzoek -

In de zeventiger jaren werden burgers in veel gemeenten al regelmatig geYnterviewd
over hun woonwensen (woningmarktonderzoek) en koopgedrag (distributie-planolo-
gisch oaderzoek) en sonis ook al over thema’ s als hun denominatievoorkeur voor
onderwijs, behoefte nan speel- en overige recreatieve voorzieningen. Deze enquete-
onderzoeken werden in die periode niet gezien als ~dn categorie, zoals heden ten dage
wel gesproken wordt over ‘burgeroaderzoek’. Ze vormden in die zeventiger jaren bet
moderne sociaal-wetenschappelijk gereedschap ten behoeve van zich nieuw onder-
scheidende beleidsvelden. Voor beleidsvorming was - legitimerende informatie nodig
voor het ingrijpen in de immers maakbare samenleving. De enqu&e was een gangbare,
zij het vrij dure techniek om die informatie binnen te halen. Het hanteren van deze
moderne technieken van beleidsonderzoek ging gelijk op met bet ‘insehuiven’ van
sociaal-wetenschappelijke doctorandussen in de gemeeatelijke organisaties. De uitstra-
ling van deze eerste vorm van bevolkingsonderzoek was overigens uiteindelijk niet
onverdeeld positief, omdat de rapporten veelal uitblonken In een ov&dmaad ann gege-
vens, tabellen en miader door beleidsgerichte conclusies. In de eerste heift van de tech-
tigerjaren ging, tijdens de toenmalige financinle crisis in de gemeentelijke overheidsfi-
nanci~n, deze praktijk van enqu~te-onderzoek in nog al wat gemeenten door finnncieel
‘schrapwerk’ ten onder.
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2.3. Een nieuwe start: burgeronderzoek als een modern gemeentelzjk instrument voor
bedriff en bestuur

In de tweede heift van de tachtiger jaren herrees gemeentelijk enqu&e-onderzoek.
Schalken (1995) wijst op nieuwe ambtelijke en bestuurlijke ori~ntaties en voorheen
ongekende techniache mogelijkheden die hiernan ten grondslag liggen. Naar onze
mening heeft ook de positionering als een qua naam en uitvoeringsfrekwentie herken-
bare gemeentelijke peiling wervend gewerkt. Daardoor werd het niet alleen een be-
leids-, maarook management- en bestuursinstrument. De bevolkingsenqu&te kwam niet
alleen in het zicht van ambtelijke diensten, mnar ook van management, bestuur, media
en burgers. We zullen op deze begunstigende factoren voor dit onderzoekstype ingaan.

De eerste herori~ntntie bij gemeenten was bedrijfsmatig van nard.
Als reactie op de groeistuip van de overheidsfinanci~n traci bij veel gemeenten vanaf ca
1985 een verzakelijking in de bestuurs- en managementstijl op. De fmancieel-economi-
sche bedrijfsvoering werd nu nadrukkelijker nis primaire vernntwoordelijkheid van het
gemeentelijk management gesteld in plants van een van de administrateur en financi~le
nfdeling(en). Er ontstond een ori~ntatie op het marktmodel, waarbij in eerste instantie
de financieel-administratieve binnenkant van dit model aandacht kreeg: output- in
plants van inputbegroting, budgetteringstechnieken, bedrijfsmatige methoden voor
beheer (b.v. controlling). Logischerwijs kwam men via deze binnenkant vervolgens
terecht bij de buitenkant van het marktmodel. Ofwel van output- anar prestatiebegro-
ting, wanrin nadrukkelijk gerefereerd wordt nan behoeften in de samenleving, vertanid
in nnstreefbare en meetbare doelen en effecten van gemeentelijk beleid. Wnar het gnat
om rechtstreekse diensten nan de bevolking wanrdeert men voor het eerst bet ‘te bevra-
gen’ c1i~ntenoordee1 als bron van verbetering en vemienwing. De overheidsopgaven
worden voortnnn ook in termen gesteld van marketing, met het bijbehorende instrument
marktonderzoek. De bewoners worden in die optiek benaderd in de rol van coasumen-
tenlklanten van overheidsdiensten.
Deift (Severijnen et al., 1992) positioneert hnar stndspanel in 1988 nadrukkelijk nis
marktonderzoek: ‘(...) een informatie-instrument wnarover de lokale overheid continue
kan beschikken om markt-conform en klantgericht te werken’. Tilburg, de koploper in
de bedrijfsmntige vemieuwing van de gemeente, ontdekt, zij het later, dat met enqu~te-
ring van inwoners ~ogenen oren’ ann het succesvolle Tilburgse model gegeven kan en
moet worden (Schalken, 1993; Arntzen et al., 1994). Het is in deze benadering logisch
dat men een directe relatie wil leggen tussen marktonderzoek en produkt-/prestatiebe-
groting, met overigens een nantal lastig op te lossen operationele problemen (Van
Gruijthuijsen, 1994).

De tweede begunstigende factor voor de snelle opmars van periodiek bevoildagonder-
zoek in de vorm van enqu~tering zat nan de aanbodknnt. Na 1985 worden hier snel vor-
deringen gemnnkt. Door de snelle introductie van de pc en betanibare standaardsoft-
ware kon het arbeidsintensieve proces van enqu&e-onderzoek op onderdelen vergaand
genutomatiseerd worden, met dnardoor grote kostenvoordelen en autonome uitvoe-
ringsmogelijkheden. Facilitair werd grootschnlig enqu&e-onderzoek ook voor kleinere
onderzoeksorganisnties bereikbaar. Enqu&e-onderzoek werd bovendien voor bet eerst
nadrukkelijk nis een gemeentelijk instrument nangeboden met een anusprekende nnam
(stadspanel, stadspeiling, gemeentepeiling, stadsmarktonderzoek, etc.). Dnarbij hante-
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ren steeds meer gemeentelijke bureaus voor onderzoek en statistiek marketingtechnie-
ken om binnen de gemeentelijke organisatie (of soms dnarbuiten) kianten voor deze
periodieke peilingen te werven en te behouden. Gemeentelijke organisatie-onderdelen
kunnen intekenen op deze gemeentebrede faciliteit.
Door deze positionering nis gemeentelijk multi-thema-onderzoek ontstond vervolgens
een nntuurlijk brnndpuat voor samenwerking en kennisuitwisseling binnen de Vereni-
ging voor gemeentelijke bureaus voor !nderzoek en Statistiek. Er vormde zich een
platform voor uitwisseling van kennis, methodieken en stnndaardvrngen met referentie-
uitkomsten. Zo’n veertig gemeenten die periodiek omnibusenqu~tes uitvoeren zijn
inmiddels lid van dit platform (wnaronder Nijmegen); dnnmnnst is nog een nantal
gemeenten lid die overwegen over te gann tot regelmatig bevolkingsonderzoek.
M.n.w. bij eeti groeiend nantal uitvoerende gemeentelijke bureaus voor onderzoek en
statistiek ontstond in de eind tnchtiger jaren facilitair en qua houding en kennisnivenu
een professioneler klimaat om succesvol met dit instrument te kunnen opereren.

Op de derde plants zien we vanaf 1990 eea bestuurlijke herorinntatie ontstnan die een
nieuwe impuls gaf ann de behoefte om inwoners van de gemeente regelmatig te enque-
teren. De term ‘burgeronderzoek’ is in deze periode ontstnnn; daarvoor sprak men
meestal nog van ‘bevolkingsonderzoek’ of ‘klantenonderzoek’. Wanrom ziet men
bewoners, resp. kianten nu als ‘burgers’?
Na bet schokeffekt van teleurstellende gemeentelijke verkiezingsopkomsten in 1990,
ontstond ereen enorme behoefte ann uitleg over wnt de burgers bezielde of juist niet
bezielde. Als onderdeel van het universitnire onderzoeksprogramma Locale Democratie
(Tops et ni., 1991) werden in een nantal gemeenten enqu&tes uitgevoerd die relatief
gevoelige bestuurlijke thema’s behandelden: het imago van bestuurders, politiek en
nmbtelijke organisatie en de relatie tussen bestuurders, arubtenaren en burgers. In dit
klimnnt van opportune nieuwsgierigheid nnar de motieven van de ‘ontrouwe’ burger
kreeg bet in diverse gemeenten al bekende instrument van omnibusenqu&e kans zich
(ook) te profileren als instrument van bestuurlijke vemieu~’ing en communicatie: ‘luis-
teren’ nnar wat leeft ortder de burgers en bij die burgers terugleggen dat men de bood-
schap begrepen heeft, met inbegrip van de regenteske plicht om ondanks opinies van
meerderheden zonodig ook ‘gezaghebbend neen’ te durven zeggen (Tops et al., 1994).
Via burgeronderzoek wil men de inwoners niet alleen nnnspreken als afnemers en con-
sumenten van overheidsdiensten, manr ook nis democraten die een mening over publie-
ke zaken kunnen hebben (D’Hondt, 1994).
Door de profilering als instrument van bestuurlijke vemieuwing werd de politieke en
bestuurlijke nnndncht voor burgeronderzoek nnngewakkerd en gebonden. Enqu~tering
van inwoners was dnardoor niet langer een ondersteunende techniek voor een specifiek
beleidsveld en derhalve toevallend nan vakwethouders, mnnr werd danrentegen steeds
meer een zank van bet college, rand en concern. Overigens riep dat in sommige
gemeenten ook politieke weerstanden op. m.n. bij raden: de uitkomsten van opinie-
onderzoekdat zo dicht op de bestuurlijke agenda zit zouden bet primnat van de politiek
kunnen nantasten.

2.4. Recente aandacht voor de ‘doorwerking’ van burgeronderzoek

Volgens Groeneveld (1995) worden inmiddels in circa negentig gemeenten door ge-
meentelijke en/of particuliere onderzoeksburenus periodiek burgerenqu&es uitgevoerd.
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Hoewel men de hierboven geschetste factoren in bet ontstaan, de nanpak en inbedding
van burgeronderzoek in die gemeenten ongetwijfeld kan terugvinden, heeft ieder van
die gemeenten een eigen geschiedenis, ofwel worteling van burgeronderzoek.
Momenteel wordt door een stagair van de KUB (R. Jansen) een bestuurswetenscbappe-
lijke studie uitgevoerd naar de ‘doorwerking’ van burgeronderzoek in bet beleids- en
bestuursproces in een nantal ‘voorhoedegemeenten’. Deze studie moet uitzicht bieden
op eenbetere inbedding van burgeronderzoek.

Amtzen en Schalken (1994) wijzen overigens ann de hand van bet stadsmarktonder-
zoek binnen bet Tilburgse model al naar de lichtende horizon: ‘Enerzijds kan het bur-
geronderzoek, via een koppeling nan de begrotingscyclus, een bijdrage leveren nan de
systematiek van bet bedrijfsmatig model. Anderzijds kan bet burgeronderzoek via een
actieve benadering van burgers de rol vervullen van ‘ogen en oren’ van bet lokani
bestuur. Op deze wijze slant bet burgeronderzoek een brug tussen bet bedrijfsmatig
werken en de bestuurlijke vernieuwing’.
Conceptueel zijn steeds meer gemeenten bereid om deze brug te betreden. In de pink-
tijk zal deze ambitieuze claim overigens nog voor een belangrijk deel waargemaakt
moeten worden.

2.5. Innovatie ofkwaliteit?

Tegen deze achtergrond kan de toekenning van de Award nan de Nijmeegse Stadspei-
ling 1993 onmogelijk gemotiveerd zijn als bekroning van pure innovatie, in de zin van
een ontdekking of uitvinding.
Zoals bieronder nog zal blijken, wortelt de Stadspeiling bet stevigst in de nog recente
geschiedenis van bestuurlijke vemieuwing, waarbij in Nijn-iegen de eerste zaden gelegd
zijn door bet onderzoek Locale Democratie nit 1991. Nijmegen was een van de
gemeenten waar dit universitaire onderzoek uitgevoerd werd. Met enig recht zou men
deze enqu&e uit 1991 als eerste Nijmeegse Stadspeiling kunnen betitelen. Minder diep
is de Nijmeegse Stadspeiling geworteld in bet bedrijfsmatig model, ofwel als meetin-
strument voor behoeften, klantwaarderingen effekten. Hoewel thema’s uit de Stadspei-
ling hiermee in verband gebracht kunnen worden (klantenoordeel over burgerdiensten,
bet oordeel van burgers over speerpunten van beleid), is bet beeld van en de waardering
voor de bestuurlijke kant bet dominerende thema. De belangrijkste verkiaring hiervoor
is dat in Nijmegen al een praktijk bestond en bestant van alierlei marktenqu~tes, die bij
uitstek voorzien in de omgevingsori~ntatie van beleidsdiensten. Het omvattende beeld
van gemeente, bestuur, ambtelijke organisatie kon dat thematische marktonderzoek
echter niet opleveren. De Stadspeiling is als geprofileerd instrument ingezet om bier-
over helderbeid te scheppen.

Het juryrapport waardeert bet rapport van de Stadspeiling in termen van: ‘zeer lees-
baar’, ‘vraagstelling voldoende breed en toegespitst op relevante onderwerpen’, ‘op bet
gebied van relevantie voor gebruik van de uitkomsten scoort dit onderzoek prima’,
‘Nijmegen onderscbeidt zich met dit onderzoek van de andere onderzoeken door de
inleidende beschouwingover de positie en nut van dit onderzoek’.
Kortom, zo hebben wij begrepen, een honorering op grond van bruikbare kwaliteit en
die moet in een belangstellende doch ook kritiscbe gemeentelijke omgeving toch iedere
keer opnieuw worden uitgevonden.
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3. SAMENVATTING STADSPEILING 1993 NIJMEGEN

3.1. Vooraf

Het rapport Stadspeiling 1993 is bet verslag van een mondelinge enqu~te onder 1500
Nijmegenaren, uitgevoerd in de maanden oktober en november 1993. Het betreft een
gestratificeerde steekproef, waarbij ook voor acht deelgebieden in de stad nog voldoen-
de betrouwbareen nauwkeurige conclusies getrokken kunnen worden.

De Stadspeiling lant zien wat Nijmegenaren vinden van bun stad, hun wijk, van de
gemeente als dienstverleenster en van bet gemeentebestuur. Ook wordt een beeld gege-
yen van de betrokkenbeid van de bevolking bij politiek en maatscbnppij en de priori-
teiten die de Nijmegenaren stellen in de nanpak van probtemen in bun wijk en in de
stad.

De peiling en deze rapportage zijn uitgevoerd door gemeentelijke onderzoekers; bet
veldwerk is uitbesteed. Bij de opstelling van de vragenlijst is bij een nantal thema’s
samengewerkt met de gemeente Ambem, waar in 1993 een soortgelijke stndspeiling is
uitgevoerd. In de Stadspeiling liep ook een vragenblokoverde gemeenteraadsverkiezin-
gen (1994) mee; dit blok is verzorgd door politicologen van de KUN en bet onderzoeks-
instituut ITS. Hierover is door hen afzonderlijk gepubliceerd (VanDeth et al., 1994).

Omdat in l991 in Nijmegen (Tops et al., 1991) en in 1993 in Arnhem op onderdelen
vergelijkbare enqu&es zijn gehouden, is, waar mogelijk, bij ieder onderwerp gekeken
of bet in Nijmegen sinds ‘91 een tandje meer of minder is_geworden en of er verschil-
len zijn met de Arnhemse situatie.

3.2. Het beeld van de stad

Hoewel Nijmegenaren soms wel eens getypeerd worden als ‘nuilers’ (lees: verstokte
klagers), blijkt dat zeker niet uit hun eerste spontane reactie op ‘Nijmegen’. Ben op de
vijf Nijmegenaren vindt Nijmegen een ‘stad om te wonen’, maar ook typeringen als
‘gezellige stad’, ‘stad ann de WanI’, ‘mooie stad’ en ‘stad om te studeren’ worden yank
genoemd. Slechts2% zegt als eerste reactie dat Nijmegen geen leuke stad (meer) is.

Na deze spontane reacties is nog eens in de enqu~te nadrukkelijk gevrnagd welke sterke
en zwakke punten Nijmegen heeft.
Nijmegen komt danruit ook weer tevoorschijn als een mooie stad, bruisend, gezellig,
met goede voorzieningen, waar veel te doen is.
Uit de zwakke punten blijkt dat ‘mooi’ niet voor alles geldt. Het woongenot wordt door
een nantal vervelende dingen nangetast: rommel, vuil, te weinig of slecht onderhoud
van groen en van wegen. Hetzelfde geldt voor criminaliteit, onveiligheid. Ook ver-
keersdrukte en verkeersonveiligheid doen afbreuk nan Nijmegen. Het algemeen en
fsnnncieel beleid van de gemeente wordt ook als een zwak puntvan Nijmegen gezien.

Kortom: Nijmegen is gezellig, prettig om te wonen, nog geen 15% zou zeker of mis-
schien wel willen vertrekken uit Nijmegen, maar slecbts weinig Nijmegenaren vinden
de stad schoon en veilig.
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Zo’n tweederde van de bewoners voelt zich (mm of meer) een echte Nijmegenaar en is
trots op zijn of haar stad.
De toekomst van Nijmegen wordt door 30% als ronduit zonnig gezien; door een kwart
als half bewolkt; de anderen zien bet somberder of bebben geen mening. Die somber-
beid beeft onder andere te maken met bet ontbreken van voldoende werk.

Als de Nijmegenaren een rapportcijfer mogen geven voor hun stad, komen ze gemid-
deld uit op zeven-plus. Een enkeling geeft een onvoldoende (4%) en eenderde geeft
roynal een acbt of hoger. Mensen die de stad erg onveiig of economiscb zwak vinden
zijn bet zuinigst met bun cijfer.

In vergelijkingmet 1991 en met Arnhem zijn er enkele opvallende cijfers. De Nijmege-
naren vinden Nijmegen nu minder veilig dan in 1991. Het nantal Amhemmers dat hun
stad als redelijk veilig beschouwt is bijna twee keer zo groot (ca 40%) als de vergelijk-
bare groep Nijmegenaren.
Op de tweede pinats bebben Nijmegenaren minder vertrouwen in de toekomst van bun
stad, zowel in vergelijking met 1991 als ook met Arahem. Dat heeft onder andere te
maken met te weinig werk.
Het rapportcijfer van de Arahemmers voor bun stad is een fractie gunstiger dat dat van
de Nijmegenaren (7,25 tegen 7,20).

3.3. Het beeldvan de wijk

In bet gemeentelijk beleid zien we de laatste jaren veel meer aandacht voor problemen
op buurt- en wijkniveau. Het gnat daarbij niet alleen om de woonomgeving, maar ook
om de veiligheid in de buurt en bet stimuleren dat bewoners meedenken en meedoen in
de nanpakvan problemen.
In de Stadspeiling zijn dan ook vragen gesteld over sterke en zwakke kanten van wij-
ken, over wijkbeheer en de betrokkenheid van bewoners bij bun buurt.

Op meerdere manieren is gevraagd naar sterke en zwakke kanten van de buurt. Hoe
waardeert men de woonomgeving en voorzieningen; welke sterke en zwakke kanten
heeft de eigen woonbuurt?
Als gevraagd wordt naar sterkekanten scoort ‘rustig wonen’ goed (43% noemt dit spon-
taan als een sterke kant van de eigen buurt), maar ook ‘gezelligheid’ en ‘goede sociale
contacten’ zija veel spoatnan genoemde pluspunten. Uit een voorgelegde lijst met te
waarderen kenmerken blijkt verder dat een zeer groot deel van de bewoners (70 tot
75%) ronduit tevreden is over de winkelvoorzieningen, de bereikbaarbeid van bet open-
baar vervoer, de verlichting, de kwaliteit van wegen en straten en de hoeveelheid groen.
Criminaliteit, onveiligheid, vandalisme, verkeers- en lawanioverlast en te weinig voor-
zieningen worden spontaan als minpunten van de eigen woonbuurt gemeld. Uit de
voorgelegde punten blijken ook bet schoonhouden, bet onderhoud van bet groen, de
verkeersveiligheid en de speelvoorzieningen zwak te scoren (een kwart tot eenderde is
bierover ecbt onteyreden).

Er zijn overigens verscbillen tussen de stadsdelen. In bet kader van dit artikel is bet mm-
der relevant om hierop in te gaan. Er waren overigens twee opmerkelijke uitkomsten.
Anders dan verwacbt, kwam de nieuwbouwwijk Lindenholt op grond van uitspraken
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van de eigen inwoners in meerdere opzicbten bij de groep best gewnardeerde stadsde-
len terecbt. Nog geen 10% van de bewoners is echt ontevreden over woonomgeving en
voorzieningen;
Het minst sterke Nijmeegse stadsvemieuwingsgebied Oud-West beeft in socian]
opzicbt een opmerkelijk profiel. Wat betreft ‘gezelligheid’, ‘goede sociale contacten’
beboort Oud-West, tezamen met Oud-Oost, tot de sterkste wijken (42%, resp. 45%
noemt dit spontaan als een sterk punt). Van de andere kant worden ‘gedrag van andere
buurtbewoners’ en ‘nanwezigheid van buitenlanders’ in vergelijking met andere stads-
delenbier het vaakst als minpunt genoemd.

Omdat vanaf 1990 in een nantal wijken in Nijmegen wijkbebeer wordt toegepast, zijn
bierover in de Stadspeiling enkele vragen gesteld.
Meer dan de beift van de bewoners in deze ‘wijkbebeerwijken’ kent deze nanpak niet.
Van de mensen die wel bet begrip wijkbeheer kennen, weet iets meer dan de heift dat
die annpak in bun eigen buurt wordt toegepast. Het idee van wijkbeheerwordt door bij-
na iedereen als een verbetering bescbouwd. Ook in andere wijken is er een ruime
behoefte ann meerinformatie over wijkbeheer.
Van de Nijmegenaren is 60 tot 70% bereid een bijdrage te leveren ann direct herkenba-
re verbeteringen in hun beurt of strant. Vooral de middengroep in leeftijd beeft een
boge bereidheid. Het animo om in een wijkorganisntie zitting te nemen is overigens
veel minder.

Door de antwoorden op meerdere vragen te in een schani te combineren, ontstaat een
beeld van de actieve betrokkenheid van Nijmegenaren bij hun woonbuurt. Zo’n 10% is
weinig of niet betrokken, 70% enigszins en 20% sterk. De actieve betrokkenbeid van
bewoners van de ‘jongste’ wijken is net zo sterk als en soms zelfs sterker dan bij de
bevolking in oudere wijken. De actieve betrokkenbeid is Wet laagst in bet stadsvemieu-
wingsgebied Oud-West.

Er is een opvallende overeenkomst tussen de sterke punten vanwijken in Arnbem en in
Nijmegen: rust, prettig wocuii=limaat,goede voorzieningen, groen, etc. Nijmegenaren
zijn op al die punten ietwat positiever dan Ambemrners, met uitzondering van bet
openbaar vervoer.
Bij de negatieve kanten scoren criminaliteit, verkeersonveiligheid en soctale onveilig-
beid in Nijmegen sterker dan in Arnhem. In Arnbem wordt weer meer geklnagd over
vandalistrte, verpaupering en over de kwaliteit van buurtvoorzieningen.

3.4. Het kiantenoordeel overde gemeentelijke dienstverlening

In bet Nijmeegse College-accoord 1990 — 1994 is prioriteit gegeven ann de klnntvrien-
delijke overbeid. In de Stadspeiling is enerzijds gevraagd naar ervaringen van klanten
bij bet ]aatste contact in de afgelopen drie jaar, en anderzijds naar een algemeen oor-
deel over de gemeentelijke dienstverlening.

Het merendeel (85%) van de ondervraagde Nijmegenaren beeft in de lantste dde jaar
een ofmeerdere malen contact gebad met een gemeentelijke dienst.
Er is doorgevraagd over bet laatste contact. Tweederde van die contacten vond plants
bij de Publieksdienst, dan volgen Volkshuisvesting en Sociale Zaken.
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Bijnn jedereen wist vrij gemakketijk waar men moest zijn (95%). Ruim 80% is tevre-
den overdit contact; 13% edit ontevreden en de overigen daar tussenin.
De Publieksdienst kent bijna alleen tevreden kianten. Bij tIe andere diensten is datmm-
der. Ongeveer een kwart van de kianten van de diensten Sociale Zaken en Volkshuis-
vesting is ontevreden overbet laatste contact. Dit beeft natuurlijk ook te maken met de
aard van de zaken die daar omgaan (vergelijk bijvoorbeeld de afgifte van paspoorten
met kwesties rond woonvergunningen of uitkeringen).

Hoewel de meerderbeid best tevreden is, zijn er zeker gegronde redenen om de dienst-
verlening te verbeteren.
Ontevredenbeid bangt meestal samen met: ‘bet duurde allemnal te lang’, ‘te hoge
(leges-)kosten’, ‘ik kreeg niet gedaan wat ik wilde’. Minder klachten bestaan over de
bouding van ambtenaren, mnar ze zijn er wel (‘formeel’, ‘ongeYnteresseerd’). Het minst
wordt geklaagd over de gebouwen (bereikbaarheid, wachtk.amers, e.d.).
Bij de brievenschrijvers bestant de klacht dat nog al eens ten onrechte niet gereageerd
wordt op de brief. Ook de wacbttijden bij de beantwoording vindt men te lang: 30%
moet langer dan een maand wachten.

Ervaringen en beeld van ambtelijke dienstverlening hoeven niet samen te vallen. Om
bier achter te komen is ann nile ondervraagde Nijmegenaren een nantal stellingen voor-
gelegd over de dienstverlening en de nmbtenaren. De locatie en de huisvesting van de
loketten worden vrij positief beoordeeld. Men tilt niet zo zwaar ann afstanden. Drie-
kwart van de mensen die zelf zeggen niet in de buurt te wonen van gemeentekantoren,
beeft niettemin ook geen behoefte nan een kantoor met diensten dichterbij in de buurt.
De oordelen over de ambtenaren daarentegen zijn niet altijd gunstig. Zo’n 20 tot 30%
onderschrijft uitspraken zoals ‘ambtenaren werken niet snel en efficinnt’ en ‘bandelt
brieven niet viot en correct af. Het gnat ten dele om mensen die de laatste drie janr
geen contact hadden, maarook om mensen die nnar bun mening onnodig lang moesten
wacbten op de afbandeling.

Als de Nijmegenaren een rapportcijfer mogen geven voor de gemeentelijke dienstverle-
ning, komen ze gemiddeld uit op zeven-min. Een kleine minderheid geeft een onvol-
doende (7%) en ruim 20% een acht of hoger. Mensen die ir.i bun Iaatste contact onpret-
tige persoonlijke ervaringen met ambtenarenbebben gehad, gevende laagste cijfers.
Ten opzicbte van 1991 is de tevredenheid op eenzelfde niveau gebleven. Nijmegenaren
zijn wel duidelijk tevredener over bun laatste contacten met de diensten dan de Am-
bemmers (ruim 80% tegenover 60% tevredenen).

3.5. Het beeldvan het Nilmeegs stadsbestuur

Kennen Nijmegenaren bun bestuurders?
De burgemeester heeft een ruime naambekendheid (80%); 43% van de Nijmegenaren
kan de nnam van een of meer wethouders noemen. Slechts een wethouder komt boven
de 30% uit.
Randsleden zijn veel minder bekend: slechts 12% kan een ofmeer namen noemen.

Ann de ondervraagde Nijmegenaren is een nantal stellingen voorgelegd die gaan over
de reintie tussen gemeentebestuur en burgers.
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Danruit ontstnat bet volgende beeld. De grootste groep (35 tot soms zelfs meer dan
50%) weet niet goed rand met de stellingen: zegt ‘weet niet’ of ‘niet mee eensfook niet
oneens’. -

Veel Nijmegenaren (46%) denken dat bet bestuur veel moelte doet om problemen ann
te pnkken (ruim 20% den/ct van niet, eenderde weet bet niet). Veel minder bestant de
overtuiging dat dnarbij bet bestuur rekening boudt met de wensen van de bevolldng,
weet wat er leeft onder de mensen en de oren niet te veel laat bangen naar macbtige
groepen en belangrijke beslissingen niet te veel heimelijk neemt.
De ondervrnagden acbten de invloed van bet gemeentebestuur op bet eigen leven
beperkt: bijna 80% vindt dat. Datwil niet zeggen dat men onverscbillig stant tegenover
bestuurlijke mnchtsverhoudingen: ruim 60% voelt voor een bestuur dat ten opzichte
van bet rijk meer zeggenscbap krijgtbinnen de eigen stad; de meeste overigen weten
bet niet of willen bet zo laten.

Bij de behandeling van klacbten doen burgers directe ervaringen op met bestuurders
en/of gemeentelijke diensten.
Een minderbeid (ca 20%) beeft zo’n ervaring gebad. Meestal via een ambtenaar, brief
ann bet bestuur, inspraak of een direct contact met een wethouder. Ongeveer eenderde
is na afloop ecbt ontevreden, eenderde tevreden, de overigen vinden de behandeling
normani of wisselend.
De minder persoonsgerichte nfdoening van klachten (ldacbt via brief en inspraak) leidt
eerder tot ontevreden gevoelens bij burgers.
Ongeveer de beift van de Nijmegenaren weet dat er een gemeentelijke ombudsman
is.

Bijna de heift van de Nijmegenaren vindt dat er bij politieke beslissingen onvoldoende
rekening wordt gebouden met de wensen van de bevolking; een kwart vindt van wel;
de overigen bebben geen mening. Er is gevraagd naar concrete vobrbeelden. Ruim
driekwart kon die geven. Het gnat over zeer uiteenlopende onderwerpen; de gang van
zaken rond bouwprojecten en bouwplannen springt er bet meest uit (14% van de
genoemde voorbeelden).

Het stadsbestuur wordt al gauw geYdeutificeerd met de grote stadsprojecten, omdat
deze veel nandacbt en publiciteit krijgen.
VindenNijmegenaren deze projecten belangrijk voor de toekomst van de stad?
Zo’n 60 tot 70% vindt de stedelijke vemieuwingsprojecten Brnbantse Poort, Spoorzo-
ne, Centrum 2000 en Wet ambitieuze stedelijke uitbreidingsplan de W~1sprong belang-
rijk; een kleine minderbeid (7 tot 15%) vindt deze projecten echt onbelangrijk.
Het geplande museum op Kelfkensbos, dat meer appelleert nan specifieke voorkeuren,
wordt toch nog altijd door de heift van de Nijmegenaren belangrijk gevonden voor de
toekorust; een kwart vindt bet museum echt onbelangrijk. -

Door een namital antwoorden uit de enqu~te in een scbaal te combineren, kan men de
conclusie trekken dat de groep die gd~n vertrouwen beeft in bet stndsbestuur eenderde
van nile Nijmegenaren omvat; de overigen hebben enig of veel vertrouwen (38%) of
weten bet niet (30%).
Komt een gebrek ann vertrouwen voort uit directe negatieve ervaringen met bestuur-
ders? De gro~p die gd~n vertrouwen beeft, bestaat voor eenderde uit mensen met klacb-
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ten en grieven. Bij de anderen (tweederde) spelen andere factoren en beeldvorming een
rol.

Als de Nijmegenaren een rapportcijfer mogen geven over bet gemeentebestuur, kan
eenderde daar geen antwoord op geven. De overigen komen gemiddeld uit op een zes-
plus. Ben minderbeid (19%) geeft een onvoldoendeen 6% een acht of hoger.

De Nijmeegse burgemeester is in eigen gemeente meer bekend (80%) dan deAmhemse
in zija gemeente (60%). De bekendheid van wethouders ligt in beide steden op gelijk
niveau. In Aruhem kent men de raadsleden meerbij naam dan in Nijmegen.
Het vertrouwen in bestuur en politiek ontloopt in beide gemeente elkaar niet veel. In
Nijmegen is de mate van vertrouwen ten opzichte van die gemeten in 1991 niet veel
veranderd.
Het rapportcijfer van de Nijmegenaren voor bet gemeentebestuur (zes-plus) is sinds
1991 gestegen (toen zes-min) en beter dan dat van de Arnhemmers (zes-min).

3.6. Betrokkenheidvan burgers bij staden lokaal bestuur

Welke houding hebben burgers zelf tegenover wat er gebeurt in bun omgeving, bun
wijk, bun stad?
Voor een levendige lokale democratie is bet immers uiterst belangrijk dat burgers inte-
resse bebben, deelnemen ann activiteiten die van belang zijn voor de gemeenscbap ~n,
tenslotte, van mening zijn dat ze invloed op de politiek kunnen uitoefenen.

Door meerdere gegevens uit de enqu~te over kennis van bet bestuur, bekendheid met
projecten, binding met Nijmegen, gebruik van lokale media en motieven bij stemge-
drag te combineren in een scbaal, ontstaat een beeld van de mate waarmn burgers zich
betrokken voelenbij de lokale gemeenscbap.
Dan blijkt dat er maar weinig Nijmegenaren zijn die g&in belangstelling hebben voor
en binding bebben met Nijmegen: 13% is niet of nauwel.ijks belangstellend. Zo’n 45%
kan als sterk belangstellend’ getypeerd worden en ruim 40% als ‘enigszins belangstel-
lend’.

Bekend is dat maar weinig burgers lid zijn van een politieke partij (in 1991 in Nijme-
gen: 4%). Van de andere kant blijkt uit de Stadspeiling dat 70% lid van een of meer
verenigingen is; daarbinnen is 20% zelfs zeer actief in bet verenigingsleven. Ook blij-
ken veel Nijmegenaren bereid zich in te zetten voor nanpak van problemen die in de
eigen buurt spelen.
Door dit soort gegevens te combineren, ontstaat een beeld van de mate wanrin Nijme-
genaren zich op een of meermanieren maatschappelijkinzetten. Uit die schanlconstruc-
tie blijkt dat 40% van de Nijmegenaren ~actiefbetrokken’ is bij de Nijmeegse samenle-
ving, eenkleine 40% enigszins en ruim 20%niet of nauwelijks.

Geloven burgers dat zij invloed hebben? In de houding tegenover lokale democratie en
zinvoiheid van lokani stemmen is ‘politiek zelfvertrouwen’ belangrijk: denken Nij-
meegse burgers dat de politiek zich bekommert om mensen zoals hen, dat men invloed
kan bebben en dat iedere stem telt?
Door de antwoorden op dit soort vragen in een scbaal te combineren, blijkt ruim de
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heift van de Nijmegenaren een sterk politiek zelfvertrouwen te bebben. De overigen
matig (12%) tot geen (ruim eenderde). Wanneer we dit gegeven vergelijken met andere
(middel-)grote steden (Lokale Democratie, 1991), blijkt Nijmegen gunstig af te steken.
Nijmegenaren die vinden dat ze nauwelijks of g~n invloed hebben op de politiek, beb-
ben meestal ook g~n vertrouwen in de politiek.

Na afronding van de rapportage Stadspeiling is op verzoek een vervolganalyse (Stads-
peiling 1993 Extra) uitgevoerd die meerdere dimensies combinbert: betrokkenbeid bij
de stad, vertrouwen in de locale p6litiek, vertrouwen in gekozenen, politiek zelfver-
trouwen en stembouding (wel of niet van plan te gaan stemmen bij de gemeenterands-
verkiezingen). Is er een groep die op (bijna) nile dimensies negatief reageert en als bet
ware ‘met de rug naar de stad stant’; welke kenmerken beeft deze groep? Op grond van
die analyse is geconcludeerd dat een op de vijf Nijmegenaren ‘met de rug naar de stad
stant’, nog eens 20% enigszins en 60% niet. De samenstelling van de eerstgenoemde
groep is divers. Een lageopleiding draagt bet sterkst bij tot de verklaring van geringe
betrokkenheid. Het meest tekenend is dat bij de groep jongeren met een lage opleiding
en lang inkomen: zo’n 30% van deze groep stant niet met de rug anar de stad; de overi-
gen enigszitis of sterk. Danrentegen gaan een hoger inkomen en opleidingsniveau
samenmet een sterkere belangstelling en betrokkenbeid.

InArnhem zijn onvoldoende vragen gesteld, om een vergelijking te kunnen maken. Uit
de vergelijking met 1991 (Lokale Democratie) blijkt dat er sindsdien weinig veranderd
is in de betrokkenheid van burgers bij stad en bestuur.

3.7. Informatie brengen naaren ontvangen van burgers

Gebleken is dat nog al wat Nijmegenaren geen antwoord kunnen geven op vragen over
po]itiek en bestuur of geen mening hebben. Dat roept de vraag op hoe men ann infor-
matie komt. -

Bijna 70% maakt veelvuldig gebruik van een of meer informatiekanalen; een kwart
soms en ruim 5% zeer weinig of niet. He!regionale dagblad de Gelderlander, met een
dagelijks stadskatern, wordt bet meest geraadpleegd (54% vaak; 25% soms); dan vol-
gen de gemeentepagina in bet advertentie-weekblad De Brtig en de Zondagkrant. De
bezoekers van bet gemeentelijk informatiecentrum Open Huis en de lezers van de
gemeentepagina in De Brug vinden in meerderbeid (bijnn 80, resp. ruim 60%) dat
informatie goed wordt overgebracht. De lezers van de Gelderlander hebben minder die
mening (50% g~ed) en bij de Zondagkrant bet minst (37% goed).

Is de lokale politiek duidelijk en open?
Tussen dertig tot veertig procent van de Nijmegenaren vindt dat de gemeentepolitiek te
ingewikkeld is en weet ook niet waar bet bij de gemeenteraadsverkiezingen om gnat.
Ruim de belft is bet niet eens met die stellingen en oordeelt dus positiever over de si-
tuatie.

Weet de politiek wat er leeft onder de bevolking?
Slechts bij een kwart van Nijmegenaren bestant dnarentegen de overtuiging dat politiek
en bestuur goed op de hoogte zijn van wat er leeft onder de bevolking en rekening bou-
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den met wensen van de bevolking; de overigen denken van niet of hebben hierover
geen mening. De uitsprnnk dat er meer en beter contact moet komen tussen burgers en
raadsleden en bestuur, wordt dan ook door bijna 70% van de Nijmegenaren onderschre-
yen.

Meer dan 80% van de Nijmegenaren vindt dat burgers rneer betrokken moeten worden
bij bet gemeentelijk beleid.
Ann de ondervraagden is een nantal middelen voorgelegd die daartoe kunnen dienen.
Het rechtstreeks kiezen van de burgemeester krijgt bet minst onthani (de helfi vindt dit
goed); ‘meer insprnak’ en (nog meer) ‘bet bouden van stadsgesprekken’ en ‘opiniepei-
lingen’ slaan beter nan (70 tot bijan 90%).

In de vergelijking met zowel de peiling in 1991 als die van Arnhem zijn er weinig ver-
schillen. Ten opzichte van 1991 vinden nog meer mensen dat nieuwe wijzen van infor-
matie ophalen bij burgers (stadsgesprekken, buurtbezoeken, opiniepeilingen) een goede
zaak zijn. Men wenst dus m~dr contact en vooral contact dat voor zowel bevolking als
bestuur informatie kan opleveren.

3.8. Prioriteiten in de ogen van burgers

Ann Nijmegenaren is gevraagd zaken of problemen te noemen waaraan de gemeente
meer moet doen, zowel in de stad als in hun buurt. Vervolgens is nan de ondervrangden
een lijst met allerlei taken voorgelegd: moet de gemeente bier meer of minder geld nan
uitgeven; heeft men er zeifmeer geld voor over (belastingverhoging)?

De top vijf van spontann genoemde stadsprioriteiten bestant uit: ‘bestrijding criminali-
teit’ door 35% van de respondenten genoemd, ‘bestrijding werkloosheid’ (22%), ‘op-
lossing woningnood’ (17%), ‘verbetering verkeersveiligheid’ en ‘verniindering socinle
onveiligheid’ (beide 14%).

Bij de spontaan genoemde wijkprioriteiten scoort verrassend ‘verbetering verkeersvei-
ligbeid’ bet boogst (18%); daarna komt ‘bestrijding criniinaliteit’ (16%), ‘vandalisme’
en ‘onveiligbeid’ (beide 9%), vervolgens ‘betere groenvoorzieningenl-onderhoud’ (8%).

Vindt de burger dat de gemeente hiervoor dan ook meergeld moet uitgeven?
Er is een lijstje met taken nan de ondervrangden voorgelegd. Hier ziet men de eerder
spontana genoemde stedelijke prioriteiten weer opnieuw hoog scoren. Ann ‘bestrijding
werkloosheid’ en ‘criminaliteit’ wil bijvoorbeeld 70, resp. 80% van de Nijmegenaren
meer geld uitgeven. Verkeersveiligheid, m.n. in de vorm van fietsvoorzieningen (41%
wenst meer uitgaven) is opnieuw een prioriteit. Mnar taken zoals ‘milieu’ (63%),
‘voorzieningen voor ouderen’ (46%) scoren bij deze vrnagstelling ook erg hoog als pri-
oriteit.

Om te controleren boe bard de wens tot extra inzet van gemeenschapsgeld is, is
gevraagd ofmen bereid zal zijn voor ieder van die doelen meerbelasting te betnien. Bij
de hierboven genoemde prioriteiten, is minimanl 55% (verkeers-/sociale veiligheid) tot
maximnal bijnn 70% (schoon milieu) van de mensen die rneer uitgnven voor deze doe-
len wensen, ook zelfbereid hiernan bij te dragen.
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Deze vragen zijn in Ambem niet gesteld. Wel is ten dele vergelijking met 1991 moge-
Iijk. De spontnan_door burgers genoemde stedelijke prioriteiten zijn in 1991 en in 1993
dezelfde, ook in volgorde. Door een verruimde vraagstelling (meer of minder gemeen-
scbapsgeld nan de band van een nan burgers voorgelegde takenlijst), blijken nu ook
‘milieu’ en ‘ouderenzorg’ tot de hoofdzaken te beboren.

3.9. Hetprofiel van de kiezer

Op basis van de vraagstelling zijn drie groepen naur stemgedrag onderscbeiden:
een minderheid die toen al wist dat men wnarscbijnlijk of zeker niet bij de aanstaan-
de gemeenteraadsverkiezing zou gaan stemmen (niet-stemmers: 17%);
een groep Nijmegenaren die zei zeker of waarscbijnlijk wel te gaan stemmen en ook
al een partijvoorkeur nangaf (kiezers: 53%);

— een groep die weliswaar ookz zegt zeker of waarscbijnlijk te gaan stemmen, maar
toen nog g~n partijvoorkeur nangaf (zwevers: 30%).

Voor deze drie groepen is met bebuip van de gegevens van de Stadspeiling een profiel
gescbetst. --

Er zijn grote verschillen in persoonskenmerken tussen de groepen. Het a~ntnl jongeren
binnen de categorie niet-stemmers en zwevers is groot (44 en 37%, tegenover 23% bij
de overigen). Onder de niet-stemmers zijn mensen met een lagere opleiding en lang
inkomen oververtegenwoordigd.

De leeftijdsopbouw van kiezers nnar partijvoorkeur verscbilt ook enorm: D’66 en
GroenLinks hebben een jonge nanhang met eenhoog opleidingsniveau; PvdA en vooral
CDA een relatief oude, met een lager opleidingsniveau. De andere partijen zitten tussen
die uitersten.

Verrassend is dat de verscbillen in opvattingen van kiezers per partijvoorkeur niet zo
groot zijn. Er zijn op onderdelen nccentverscbillen. VVD-annhangers bebben een mm-
der gunstig beeld van stad en bestuur en minder vertrouwen in de lokale Nijmeegse
politiek. De PvdA-kiezers geven op die punten de hoogste scores. De nanhangers van
PvdA en GroenLinks zijn bet sterkst voor een gekozen burgemeester (beide ca 55%).
Opvnllend genoeg dus meerdan bij D’66.fkiezers.
Accentverschillen zijn ook te zien bij de stedelijke prioriteiten: ‘bestrijding criminali-
teit’ is bij niet-stemmers, zwevers en bij bijna nIle kiezersgroepen de belangrijkste prio-
riteit. Bij CDA-aanhangers zonder meer. Bij D’66- en GroenLinks-kiezers zijn ‘bestrij-
ding werkloosbeid’ en ‘oplossing van de woningnood’ net zo of bijna even belangrijk.
Meer dan bij anderen is ook ‘milieu’ bij deze kiezers een prioriteit. Bij de VVD-aan-
bang is de ‘sanering gemeentefinanci~n’ een berkenbare prioriteit.

De zwevers verschillen in kennis en opvattingen niet zoveel van diegenen die wel al
een partijvoorkeur bebben.
De niet-stemmers worden gekenmerkt door minder kennis van stad en bestuur, door
een lage betrokkenbeid bij de stad en door een beperkt geloof dat men invloed kan beb-
ben op de politiek. Deze groep heeft yank geen mening of antwoordt met ‘weet niet’.
Diegenen die wel meningen hebben, onderscbeiden zich niet sterk van bet algemene
patroon.
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3.10. Conclusies en aanbevelingen

1. Nijmegenaren zijn in meerderbeid geYnteresseerd in hun stad en buurt, en ze zijn
maatschappelijk actief. In vergelijking met andere steden (Lokale Democratie,
1991) zijn veel Nijmegenaren zich bewust dat men invloed kan uitoefenen en dat
dit zin heeft.

2. In de Stadspeiling komt de Nijmeegse bevolking niet tevoorschijn als een in
maatschappelijke opvattingen en voorkeuren sterk gesegmenteerde samenleving.
De overeenkomsten in opvattingen bij nanbangers van diverse politieke ricbtin-
gen zijn groter dan de verschillen. In de aanpak van de kemproblemen van Nij-
megen lijkt er dan ook vanuit die constatering minder nanleiding tot ‘doelen-
strijd’, maar wel meer tot bezinning en discussie over de wijze waarop. Kan de
bevolking zicb herkennen in de nanpak van kernproblemen ~n kan zij effecten
gewnarworden?

3. Het aantnl burgers dat met de rug naar de stad en bet lokaal bestuur stuat is niet zo
groot, maar ook niet te veronacbtzamen. Ongeveer 20% van de Nijmegenaren
vanaf 18 jaar valt in deze categorie. Deze groep wordt o.a. gekenmerkt door lage
opleidingen en een lager inkomen, een geringe interesse in de stad en een ontbre-
kend geloof dat gaan stemmen er iets toe doet: men gnat derhalve zeer zeker niet
of waarscbijnlijk niet stemmen. De lokale politiek kan deze groep blijkbaar moei-
lijk of niet bereiken.

4. Het stadsbestuur is in de ogen van zeker 40% van cle bevolking de grote ‘onbe-
kende’. De bekendheid van bestuurders is al niet ruim, van gemeenteraadsleden
ecbter verrassend gering.
Wanneer gemeenteraadsleden volksvertegenwoordigers behoren te zija, schort
bet nogal nan bekendbeid bij de burgers. De bevolking maakt gebruik van allerlei
lokale informatiekanalen. Raadsleden spelen hierin een bescbeiden rol. Hier ligt
een overigens bekend punt van bezinning voor de lokale politiek.

5. Eenderde van de Nijmegenaren heeft niet zo’n vertrouwen in de politiek en 30%
beeft daarover geen mening.
De opvntting, dat bet bestuur maar weinig rekening houdt met wat mensen in
deze stad denken en doen, leeftbreed.
Voor een groot deel heeft dit te maken met algemene beeldvorming overpolitiek.
Voor een kleiner deel hangt dit ook samen met ongunstige ervaringen van bur-
gers: kilacbten waarmee men bleef zitten of/en bet gevoel dat bij specifieke kwes-
ties niet met bun belangen rekening werd gebouden (bijvoorbeeld bij inspraak
overbouwprojecten in woongebieden).

6. In de toekomst zullen deze situaties van ‘belangenstrijd’ eerder toe- dan afnemen.
Nijmegen wordt steeds voller. ledere toevoeging of verandering zal in de bele-
ving van burgers in bun eigen woonsfeer ingrijpen. Men heeft, blijkens de Stads-
peiling, al gauw bet gevoel dat de gemeente niet zo let op belangen van de buurt.
In de buidige praktijk wordt de bevolking geconfronteerd met in bun ogen kant-
en- klare-plnnnen, waarbij altematieve idee~n altijd bet karakter krijgen van
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bezwaren die ‘tegen’ de gemeente ingebrncbt moeten worden.
Het valt nan te bevelen om met een openerbenadering naar wijken te gnan, in bij-
eenkomsten met bet karakter van gezamenlijke discussienvonden, tezamen met
bewoners/belangbebbenden.

7. De gemeente zal veel positiever en zelfs uitnodigend moeten stnnn tegenover
klacbten. De Publieksdienst heeft in Nijmegen al eerder bet goede voorbeeld
gegeven, met een uitnodiging tot bet deponeren van klacbten. Andere diensten
zouden moeten volgen. Dit houdt wel in dat de afdoening van klacbten nan strikte
kwaliteitskriteria moet worden onderworpen, wat betreft tijd en communicatie.

8. Nijmegenaren maken ruim gebruik van lokale infonnatiekanalen. De gemeente-
pagina in De Brug kan bierin een belangrijke rol blijven vervulten: bet bereik is
beboorlijk groot en de waardering goed.
Aanbevolen wordt deze pagina nog ruimer te benutten om begrijpbare en onge-
kleurde informatie over bet doen en laten van bet gemeentebestuur naar de bevol-
king te brengen.

9. Infortiiavtie brengen is belangrijk, informatie opbalen nog belnngrijker. De bevol-
king stant open voor ooLandere metboden, dan de traditionele en misschien ook
enigszins ‘erfelijk’ belaste inspraak. Men reageert zeer positief op de mogelijk-
heid van stadsgesprekken en opiniepeilingen. Men mag dit interpreteren als een
wnardering van een houding waarbij bestuurders echt willen luisteren of informa-
tie van de burgers zelf op de politieke agenda plaatsen.

10. De dienstverlening nan burgers lijkt wel goed, maar er is op onderdelen nog best
veel te verbeteren. De Publieksdienst beeft er uit gebnald wat er in zit, qua kant-
vriendelijkheid. Andere diensten zijn nog niet zo ver. Speciale aandachtspunten
zijn: de persoonlijke en meedenkende benadering en een correcte afbandeling van
brieven. Te yank worden brieven niet of veel te lant benntwoord. Er moeten bier
barde kwaliteitskriteriavoor gesteld worden, waarop afgerekend kan worden.
De men~n zijn gevoeliger voor een zakelijke, correcte en meedenkende benade-
ring, dan voor een andere organisatie van de dienstverlening, in de zin van sprei-
ding ofjuist concentratie van loketten.

11. Wijkbebeer wordt, als een vorm van samenwerking tussen bewoners, nmbtenaren,
politie, winkeliers, woningverenigingen om problemen ann te pakken, door de
Nijmegenareneen zinvolle zank gevonden. Maar men merkt er nog te weinig van.
De nanpak onderscbeidt zich in de ogen van de burgers nog te weinig van nor-
manl onderhoud. De verdiensten van wijkbebeer kunnen veel mimer zijn, wan-
neer bewoners zicbbewust zijn van de mogelijkheden van deze nanpak: waar, bij
wie, kunnen welke zaken aangekaart worden, met nfspraken over nanpak en
oplossingen (nis die mogelijk zijn).

12. Als aanNijmegennren gevrnagd wordt een baudje te belpen om problemen in bun
strant of bourt op te lossen, zullen ze, volgens de enqu~te, niet gemakkelijk nee
zeggen. Manr ze zijn niet zo in voor vergaderen en organiseren. In de nanpak van
wijkbebeer en sociale vemieuwing zal dan ook niet teveel gesteund moeten wor-
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den op bet zelforganiserend vermogen van buurten. Wanneer bet gnat om concre-
te zaken kan, volgens de enqueteresultaten, wel gebouwd worden op de inzet van
mensen.

13. Nijmegenaren hebben een positief beeld van Nijmegen. Het beeld wordt nange-
tast door criminaliteit, onveiligheid en vervuiling. Het vertrouwen in de toekomst
is verminderd door de werkgelegenbeidssituatie.
Op wijkniveau is een vergelijkbaar beeld zicbtbaar. Rustig wonen, met goede
contacten en voorzieningen maken van veel Nijmegenaren tevreden bewoners. De
beruchte v’s doen afbreuk nan bet woongenot: gebrek nan veiligheid/criminaliteit,
verkeersproblemen, vervuiling en vandalisme. In alle stadsdelen van Nijmegen
zijn deze ‘kwnliteitsbedervers’ zichtbaar, hoewel er tussen wijken verschil in
ernst van de situatie bestann.

14. De grote stadsprojecten worden door de meerderbeid van de Nijmegenaren als
belnngrijk voor de toekomst van de stad ervaren. Men waardeert dat Nijmegen
economisch nan de weg en daardoor ann de toekomst timmert.

15. Op grond van opvattingen van burgers over zaken waaraan de gemeente met
voorrang iets moet doen in de stad en de buurt, in combinatie met zaken waarvoor
meer uitgnven nnar bun opinie gerecbtvaardigd zouden zijn, kan een ‘top-tien’
aan prioriteiten afgeleid worden:

* bestrijding criminaliteit,
* bestrijding werkloosheid,
* oplossing van de woningnood,
* nanpakvan milienproblemen,
* bestrijding vandalisme in stad en buurt,
* vergroting sociale veiligheid in stad en buurt,
* vergroting verkeersveiligbeid in stad en buurt/fietsvoorzieningen,
* goede voorzieningen voor ouderen,
* schoonhouden stad en buurtlvoldoende onderboud groen,
* voldoende speelvoorzieningen voor kinderen.
Let wel: de volgorde is indicatief, maar wat bij de eerste vijf stant en hetgeen
daaronder is niet zonder betekenis.
De ‘top-tien’ drukt niet nit waaraan de gemeente al haar middelen moet uitgeven,
maar wel waar, naar opvatting van de Nijmegenaren, beleidsaccenten ten opzichte
van de bestaande situatie geweust zijn.
Het gnat om opinies. Deze opinies zijn overigens niet vrijblijvend: pakweg 50 tot
70% van de mensen is voor dit soort prioriteiten bereid om meerbelasting te beta-
len.

4. NADESTADSPEILING 1993

Rekening houdend met bet thema-gerichte marktonderzoek dat in Nijmegen naast de
Stadspeiling uitgevoerd wordt (woningmarktonderzoek, miuieugedragsonderzoek, poli-
tiemonitor, etc.), is gekozen voor een tweejaarlijkse uitvoering van de Stadspeiling.
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Sommige thema’s zullen twee- andere vierjnarlijks herlinald worden. Inspelend op de
actualiteit, worden steeds nieuwe tbema’s toegevoegd. Inmiddels is een nieuwe Stads-
peiling in voorbereiding genomen.

Ter nfsluiting van dit artikel is bet nuttig om kort te evalueren. Heeft de Stadspeiling
1993 nog meerkunnen opleveren dan een Award? - -

Zoals eerder gezegd is, de enquete van de Stadspeiling is in het nnjaar van 1993 uitge-
voerd. De rapportage is in mnart 1994 na de gemeenteraadsverkiezing opgeleverd, nan
de vooravond van de collegevorming. M.a.w. lust-in-time’, ofwel op een ecbt strate-
giscb moment.
Het rapport Stadspeiling is ten behoeve van bet College-akkoord 1994-1998 ruim
gebruikt. Hoewel de tendens van ‘terug nnar de wijken en minder accent op de grote
stadsprojecten’ in alle grotere gemeenten in de lucbt hing, bebben bet zogenanmde
‘wijkgericht werken’, de te verbeteren communicatie, klacbtenafbandeling, knelpunten
bij ambtelijke dienstverlening en de nanpak van prioriteiten als verbetering integrale
veiligheid, werkgelegenbeidssituatie, oplossing woningnood, maar ook verbetering van
speelvoorzieningen een berkenbare plants gekregen in bet College-accoord en in latere
uitwerkingen van dnt accoord. Meestal met recbtstreekse verwijzing naar de Stadspei-
ling.

In de mnnnd mnart 1994 is er publiciteit geweest via de lokale pers en gemeentepagina
in bet advertentie-weekblad De Brug. Danma is bet betrekkelijk stil geworden met
betrekking tot de Stadspeiling. Nu, een janr later, begint de relatie tussen Stadspeiling
en beleidshandelen te vervagen, ofschoon nog steeds nieuwe acties ondernomen wor-
den die hun nanleiding vinden in de uitkomsten van de Stadspeiling: bi voorbeeld pro-
jecten tar verbetering van bet ‘markt’- en ‘klantgericbt werken’ in diensten die op dat
puntminder goed scoorden in 1993. - -

Bestuurlijkevemieuwing beeft de pretentie om de reintie tassen bestuurders en burgers
te verbelderen en, via dnarop volgende acties, te verbeteren. Het Nijmeegs college beeft
zich in de thema-keuze voor de Stadspeiling kwetsbaar durven opstellen en danrdoor
niet nagelaten de hand in eigen boezem te steken. Er is daarnaast over een breed front
gevrangd wat leeft onder de Nijmegennren. De verhelderingsfunctie voor bet bestuur en
de ambtelijke -organisatie is zonder twijfel door de Stadspeiling gediend. Het bestuur
beeft zich ontvankelijk getoond voor goede en minder goede bericbten uit de samenle-
ving en danruit conclusieswillen trekken voor bet collegeprogramma.
Terugkijkend, mag er ecliter nan getwijfeld worden of burgers nu al veel van de resulta-
ten en doorwerking in bestuur en gemeentelijk bandelen meegekregen bebben. Voor
nog a] wat zaken is de periode dnarvoor tot nu toe ecbter ook te kort geweest. Aardig is
dat toekomstige stadspeilingen ook zeifkunnen bijdrngen in evaluaties van de werking
van burgeronderzoek.
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3. Positioneringsonderzoek op basis van
(niet-)metrische data.
Overals in het marktonderzoek

*G.B. DIJKSTERHUIS en H.C.M. VAN TRIJP

SAMENVAT~1NG

In dit artikel wordt niet-metrische gegeneraliseerde canonische analyse (Overals) geYntroduceerd
als techniek voor positioneringsonderzoek. Deze techniek heeft twee voordelen boven andere
multivariate positioneringstechnieken. Er hoeft niet over respondenten geaggregeerd te worden
zodat het mogelijk wordt de respondenten op zeif gekozen attributen te laten scoren. Bovendien
kunnen de scores van elk rneetnivo zijn. Er kunnen dus norninale, ordinale en numerieke data
worden geanalyseerd. Aan de hand van een positioneringsstudie waarbij respondenten personen-
auto’s op zeif gekozen attributen beoordelen wordt gefilustreerd dat Overals een bruikbare tech-
niek is voor dit soort dataen een goed interpreteerbaarresultaat oplevert.

1. INLEIDING

In dit artikel wordt Overals, een telg uit de zogenaamde ‘Gifi-familie’ van niet-lineaire
multivariate data-analyse technieken (Gifi, 1990) besproken. Overals is een zeer alge-
meen model waar naast (Multiple) Correspondentie Analyse, ook Princals (niet-metri-
sche Principale Componenten Analyse) een speciaal geval van is. Overals kan worden
henleid tot Multiple Correspondentie Analyse (van der Burg et al. 1988). Behalve als
generalisatie van Multiple Correspondentie Analyse (Homals) kan Overals ook gezien
worden als generalisatie van Canonisehe Correlatie analyse (van der Burg, 1988). Deze
lijn wordt in dit artikel gevolgd. Overals generaliseert ‘gewone’, twee-sets, Canonisehe
Correlatie Analyse op twee manieren. Het aantal sets dat gelijktijdig geanalyseerd kan
worden is niet beperkt tot twee, en bovendien kunnen data van elk meetnivo in de ana-
lyse worden opgenomen.
Als analysetechniek in positioneringsstudies is Overals in bet bijzonder geschikt voor
de analyse van data waarbij respondenten hun produktbeoordeling gegeven hebben op
zelfgekozen altributen (vgl. Williams en Langron, 1984; Steenkamp et al. 1994) en op
niet-metnische schalen. Dit wordt in dit artikel geYllustreerd. Daarnaast kan Overals op
eenaantal andere gebieden een belangrijkebijclrage leveren aan het marktonderzoek. In
het segmentatie-onderzoek is het bijvoorbeeld vaak wenselijk om meer dan twee blok-

* Het artikel is voor een tied geschreven terwiji tie auteur werkzaarn was bij Oliemans Punter & Partners,
Sensorisch en Consumenten onderzoek,Utrecht
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ken van data aan elkaar te relateren (by. gedragsuitingen, domeinspecifieke waarden,
mediagedrag, socio-demografische kenmerken en algemene persoonlijkheidsvariabe-
len). Overals is bij uitstek geschikt voor dit soort vraagstellingen, waarbij bovendien de
ordinale variabelen (by. socio-demografica) op het meest geschikte meetniveau geana-
lyseerd kunnen worden.

2. CANONISCHE CORRELATIE ANALYSE

Bij het onderzoek naar de relaties tussen twee groepen van variabelen (sets) wordt yank
gebruik gemaakt van Canonische Correlati~Analyse. Met behulp van deze analyse-
techniek wordt nagegaan in hoeverre de twee sets in gemeescliappelijke onderliggende
dimensies zijn uit te drukken. De gebruikelijke Canonische Correlatie Analyse kent
twee beperkingen. Het nantal sets is beperkt tot twee terwijl we vaak meer dan twee
sets gelijktijdig zouden willen analyseren. Ook vereist de gewone Canonische Correla-
tie Analyse metrisch-geschanlde variabelen. Niet-metrische variabelen kunnen wel in
de analyse worden opgenomen maar moeten dan eerst tot dummie-variabelen worden
gecodeerd. Met name bij ordinale variabelen wordt hiermee onvoldoende recht gedaan
aan bet meetnivo van deze variabelen omdat rangorde-informatie verloren gant.
Overals komt tegemoet ann de twee bovengenoemde beperkingen. In ~dn ainilyse kunnen
meer dan twee sets gelijktijdig geanalyseerd worden terwijl ermet behulp van optimale
schaling recht gedaan kan wordenaan het meetniveau van de individuele variabelen.

2.] Canonische Analyse van hvee sets

In figuur 1 is Canonische Correlatie Analyse met twee sets schgmatisch weergegeven.

persoonliikheids- gedragsuitingen
variabelen

1 10 1 8

Twee sets
canonisohe van
correlatie variabelen

31

dimensles dimensies
13 13

71 71 Twee sets van1 ~ ii iineaire
maximale combinaties van
canonisohe ii oorspronkeiijke

31 Lj correlatie U variabelen

Figuiar 1. Schemnatische weergave van C’anonische Correlatie Analyse. In dit voorbeeld warden
van de oorspronkelijke 10 variabelen binnen d~h set drie paar gewogen coinbinaties genornen.
Dezedimensies siaan binnen een set loodrecht op elkaaren hebben maxirnale correlatiemet de
corresponderende dimensie van de andere set.
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Er wordt gezocht naar maximale correlatie tussen de dimensies van de twee sets. Wan-
neer de ene set bijvoorbeeld bestant uit een aantal persoonlijkheidsvariabelen en de
andere set uit bepanide gedrngsuitingen dan kan Cnnonische Correlatie Analyse een
manier zijn om de samenhang tussen de twee groepen variabelen te onderzoeken. De
correlaties tussen de varinbelen in de twee sets worden cnnonische correlaties genoemd.
Het streven is naar een linenire combinatie (vergelijk PCA) van de variabelen van de
ene set zodanig dat deze combinatie een zo hoog mogelijke correlatie heeft met een
linenire combinatie van de variabelen in de andere set. Na bet vinden van zo’n combi-
natie kan er een tweede pnar linenire combinaties gezoclit worden, die onafhankelijk
zijn van het eerste pnnr, maar onderling een zo hoog rnogelijke correlatie hebben. Op
deze manier wordt er een nantal (in figuur 1 bijvoorbeeld drie) dimensies berekend. Het
resultant van deze analyse zijn dimensies die zo goed als mogelijk overeenkomen met
de dimensies in de twee oorspronkelijke sets. Deze dimensies spannen een zogennamde
canonische ruimte op. De canonische correlatie co~fficVdnt geeft nan in welke mate een
dimensie uit de ene set overeenkomt met een dimensie nit de tweede set. De relatieve
posities van de personen in een canonische ruimte zeggen iets over de overeenkomsten
en verschillen tussen de personen met betrekking tot de gemeten variabelen. Net als bij
PCA en Factor Analyse zijn de canonische dimensies (canonische varinten) te interpre-
teren ann de hand van de Indingen. Om het benoemen van de dimensies te vereenvoudi-
gen kunnen de ladingen geroteerd worden, bijvoorbeeld door middel van een Varimax
rotatie.

2.2 Canonische Analyse van drie ofmeersets

Soms willen we de relatie tussen meer dan twee sets onderzoeken. In bet segmentatie-
onderzoek kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om de relaties tussen een set met
gedragsvarinbelen, een set met domeinspecifieke opvnttingen, een set met algemene
persoonlijkheidskarakteristieken, een set met mediagedrag en wellicht nog meer sets te
onderzoeken. In dit geval schiet gewone Canonische Correlatie Analyse te kort vanwe-
ge de beperking tot twee sets. Voor de analyse van drie of meer datasets is Gegenerali-
seerde Canonische Correlatie Analyse geschikt (Green e:n Carroll 1988). Deze techniek
berekent een cnnonische ruimte op analoge wijze als in fignur 1 voor de twee-sets ann-
lyse is weergegeven. In figuur 2 is ~dnen ander schemntisch weergegeven.

Er moeten flu voor elke set dimensies worden gevonden die binnen een set niet samen-
hangen terwiji ze iursen de sets een zo hoog mogelijke correlatie hebben. Hoe dit pre-
cies gebeurt valt buiten het bestek van dit artikel en kan worden gevonden in een nantal
technische artikelen op dit gebied (Carroll, 1968; van de Geer, 1984; van der Burg,
1988).

2.3 Gegeneraliseerde Canonische Analyse voor niet-metrische data

Gegeneraliseerde Canonische Analyse als hiervoor beschreven gnat uit van metrische
data. In veel toepassingen zal de annanme van metriciteit niet voor nile variabelen
gerechtvaardigd zijn (by. socio-demografische variabelen). Een niet-metrische versie,
die dus ook nominale en ordinale variabelen kan analyseren, is ontwikkeld door van
der Burg et al. (1988). Deze methode stant bekend onder de anam Overals. Overals
mankt gebruik van optimale schaling (Young, 1981). Hierbij worden voor de catego-
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persooniijkheids- gedragsuitingen
variabelen dimensies dimensies
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opvattingen dimensies

Figuur 2. Schetnatische weergave van Gegeneraliseerde CanonischeAnalyse voor drie groepen
variabelen. In dit voorbeeld worden van de oorspronkelijke variabelen binnen elke set twee
gewogen comnbinaties genomen. Deze dirnensies staan binnen een set loodrecht op elkaar en
hebbenmnaxiinale correlatie metde corresponderende dimensies van de andere sets.

rie~n van de niet-metrische varinbelen nienwe ‘optimale’ schnalwnarden berekend die
wel metrische eigenschappen hebben. Op basis van de nieuwe optimanl geschanlde
variabelen wordt nu een metrische Gegeneraliseerde Canonische Analyse uitgevoerd.
Dit is een iteratief proces, waarbij de optimale schaalwnarden zodanig gekozen worden
dat de homogeniteit tussen sets gemaximaliseerd wordt.
Figuur 2 liet zien dat de oorspronkelijke variabelen in een set gereduceerd worden tot
een aantal dimensies, bij Overals zit hier nog een stap tussenYde optimale schaling van
de variabelen (zie fignur 3). Het Overals programma is opgenomen in de SPSS Catego-
ries~ module (SPSS Luc., 1990). Deze module bevat onder neer de programma’s van
het zogenanmde Gifi-systeem van niet-linenire multivariate analyse (Anacor, Homals,
Princals en Overals, zie ook Gifi 1990). Hdt programma Overals kan binnen SPSS net
zo worden gebruikt als de andere technieken die in SPSS ~ijn ge~mplementeerd. De
analyse in dit artikel is ook uitgevoerdmet behulp van Overals uit SPSS Categories.

3. OVERALS ALSMETHODEVOOR POSITIONERINGS-
ONDERZOEK

Een specinal geval van meer-sets analyse doet zich voor bij de toepassing van Overals
als methode voor positioneringsonderzoek wnarbij respondenten de produkten op zelf
gekozen attributen beoordelen. De attribuutscores van verschillende respondenten zijn
dan niet mecer direct vergelijkbanr en kunnen dus niet, zoals bijvoorbeeld bij PCA,
bovenop elkaar gezet worden. Ook kan er niet over de respondenten worden gemid-
deld. In plants daarvan moeten de individuele sets nfzonderlijk behandeld worden. Een
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Figaur 3. Schematisehe weergave van Gegeneraliseerde Canonische Analyse met Optimale
Schaling i’oor drie groepen variabelen. De oorspronkelijke, camegorische, variabelen worden
vervangen door geschaalde, d.w.z., numerieke variabelen. Met de optinwal geschaalde variabe-
len wordt een normale metrische analyse als infiguur 2 uitgevoerd.

analysetechniek die veel voor dit soort data wordt gebruikt is Gegeneraliseerde Pro-
crustes Analyse, afgekort GPA (Gower 1975, zie ook Dijksterhuis en Gower 1991/2).
GPA wordt nog niet zolang in het marktonderzoek gebruikt (Steenkamp et al. 1 989a,
1989b, 1994; Leemans et al. 1992). Deze techniek veronderstelt echter dat de data op
interval nivo zijn gemeten en is dus minder geschikt voor het soort categorische gege-
vens waar het in dit artikel om gaat.1 Zoals in dit artikel gepresenteerd, is Overals
onder meer te zien als een alternatieve analyse voor GPA. Het is echter niet zo dat
Overals een niet-metrische versie van GPA is. De transformaties die Overals op de data
uitvoert verschillen fundamenteel van die die GPA uitvoert (cf. Steenkamp et al. 1994,
Dijksterhuis 1995).
Bij toepassing van Overals als methode voor positioneringsonderzoek, wordt de data-
matrix van elke afzonderlijke respondent beschouwd als een aparte set (van der Burg
en Dijksterhuis, 1989, 1993). De rijen van een set staan nu dus voor de beoordeelde
produkten en de kolommen staan voor de idiosyncratische attributen. In fignur 4 is dit
schematisch weergegeven. De attributen verschillen tussen respondenten zowel in ann-
tal als inbetekenis. Overals zoekt nu naar homogeniteit tussen de sets en dus naar over-
eenstemming tussen respondenten in de dimensies waarop de produkten beoordeeld
zijn. Het resultnat is een ‘canonische’ ruimte opgespannen door dimensies die een zo
groot mogelijke overeenstemming vertonen met lineaire combinaties van variabelen in
elk van de afzonderlijke sets. Hierbij wordt gebruik gemaakt van optimale schaling van
de variabelen. De twee processen, optimale schaling en berekening van de canonische
ruimte, wisselen elkaar af in het Overals algoritme. Net als bij Princals wordt hiervoor
de zogenaamde Alternating Least Squares (ALS) methode gebruikt.
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Figaur 4. Schematische weergave van het gebruik van Overals als positioneringstechniek. ledere
respondent is een set metzijnThaarzelfgekozen atrributen. Elke setkan bestaan uit een verschil-
lend aantal attributen. Deze atrributen worden optimaal geschaald onderde gewenste meetnivo
restricties waarna lineaire comnbinaties n’orden bereken4 zodanig dat bet resultaat, de groeps-
canonische rujmnte, bet beste overeenkomtmet die negen individuele ruimten.

In Figuur 4 is te zien dat iedere respondent wordt gerepresenteerd door een set met oor-
delen over de auto’s op zijnlhaar eigen gekozen oorspronkelijke attributen. Deze kun-
nen bestaan uit oordelen op een nominale, ordinale, numerieke of gemengde schaal. De
attributen worden optimaal geschaald onder de gewenste meetnivo restricties waarna
lineaire combinaties worden berekend. Het uiteindelijke resultaat, de groeps-canonische
ruimte, komt het beste overeenmet de individuele ruimten van de negen respondenten.
De resulterende canonische ruimte wordt geYnterpreteerd als de groeps-perceptuele
ruimte. Interpretatie van de dimensies wordt gebaseerd op de componentladingen. Net
als bij PCA zijn dit de correlaties tussen de variabelen en de berekende dimensies.
Voor de interpretatie van de dimensies zijn evenveel correlaties beschikbaar als het
totaal aantal attributen dat de respondenten tezamen hebben gebruikt.
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4. ILLUSTRATIE VANOVERALS ALS METHODEVOOR
POSITJONERINGSONDERZOEK

Ter illustratie van het gebruik van Overals als methode voor positioneringsonderzoek
wordt hier gebruik gemaakt van een deel van de data uit van Trijp (1990). Negen
respondenten beoordeelden 17 typen personenauto op zelf gekozen attributen. Het aan-
tal attributen liep uiteen van 4 tot 7 en was gegenereerd met behulp van Kelly’s Reper-
tory Grid (Kelly 1955). Vervolgens beoordeelde elke resI)ondent de 17 autotypen op de
zelf gekozen attributen met behuip van 7-punts categorieschalen. De attribuutscores
worden in dit voorbeeld als ordinale datageanalyseerd.
Ann de attributen in tabel 1 is duidelijk te zien hoe persoonlijk de oordelen zijn. Het
begrip ‘gemiddelde gezinswagen’ bijvoorbeeld wordt door respondent 2 gebruikt als
tegenhanger van ‘exclusief, door respondent 3 als tegenhanger van ‘bedrijfswagen’ en
respondent 5 gebruikt het zelfs tweemaal, in verschillende betekenissen.
De belangrijkste resultaten van de Overals analyse van deze data bestaan uit (tussen
haakjes enkele altematieve formuleringen):
1. een overzicht van de fit van het resultaat (canonische correlaties, eigenwaarden);
2. de objectscores;
3. de componentladingen (attribuutvectoren, variabelenladingen);
4. de optimale schaalwaarden (categorie-kwantificaties, categorie-co&dinaten).

4.1 Defit van het model
Een maat die aangeeft hoe goed het met Overals gevonden resultnat is, is de fit. De fit
geeft aan in hoeverre de individuele perceptuele ruimten gemeenschappelijke onderlig-
gende dimensies hebben. Overals maximaliseert de mate van overeenstemming, of
homogeniteit, tussen de sets.
De canonische correlaties (zie tabel 2, reciter deel) zijn gelijk aan de fit-waarde. Bij
een oplossing in drie dimensies zijn de correlaties respectievelijk 0.991, 0.984 en 0.956
hetgeen zeer hoog is wanneer men bedenkt dat ze maximaal 1.000 kunnen worden.
Blijkbaar is het bij deze data mogelijk om in ~dn set, dat wil zeggen in ~n canonische
ruimte met drie dimensies, een zeer goede samenvatting van de negen individuele sets
te geven. De verdeling van het verlies (de loss, het complement van de fit; loss=1-fit)
over de negen respondenten stelt ons in staat om te kijken of alle respondenten even
goed in de groepsruimte gerepresenteerd worden. Tabel 2 (linker deel) geeft de verlie-
zen per respondent. Het gemiddelde verlies is 0.068, afgetrokken van 3 (de dimensio-
naliteit van het resultaat) geeft dit 2.932, wat ongeveer de som van de hierboven
genoemde canonische correlaties is.

In tabel 2 (linker deel) is te zien dat respondent 4 het best wordt gerepresenteerd in de
groepsruimte, het verlies is slechts 0.013. Het verlies van respondent 8 is het grootst,
0.170, zijn/haar individuele ruimte lijkt het minst op de groepsruimte. Omdat de cano-
nische correlaties zeer hoog zijn, is het resultaat in zijn geheel zo goed dat de scores
van alle respondenten goed in de canonische ruimte worden gerepresenteerd. Blijkbaar
is het gebruikte canonische correlatie model waarbij lineaire combinaties van de attri-
buten binnen de sets worden genomen, onder transformaties van de categorie~n en met
behoud van ordinale eigenschappen, een goedmodel voor de hier gebruikte data.
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Tabel 1.
Attribuut-categorie&n

2 3 4 5 6 7 I

7 minder degeiijklveiiig
3 licht
6 klein model
6 niet robuust
8 licht
2 klein/goedkoop
1 klelne middenklasse
4 niet compact
8 goedkoop
S gezinsauta
3 goedkoop
5 gezinswagen
4 middenklasser
6 age motorische kwaliteit
2 veel ruimte/comfort
7 duur/luxe
6 weinig comfort
4 degellik
3 gezinswagen
7 gewone man
9 gewone man/middenklasse
4 buma
9 degellik
8 betrouwbaar
7 sportief
5 ‘t bekende werk
1 voorkeur
1 eenheidsworst
3 oud model
2 gemiddeldegezinswagen
8 luxe
8 roest snel
3 burgelijk
3 weinig op de weg
5 conventioneel
S burgerlljk
4 wel scheurlizer
S sportief
2 degelijk
1 ouderwets/sportief
9 agressief
9 voor normani rilgedrag
9 vrij goedkoop
4 typischeuropees
1 modern
8 Iomp/nuchter
9 zuinig
2 traditioneel
6 age prestaties
9 goede motor
4 onopvallend
2 traditionele vormgeving
2 sportief/prestige
6 lelijke vormgeving
8 bekend

robuust
zwaar

groot/reiswagen
topklasse

wel compact
duur

zakenauto
duur

statusauto
topklasse

hoge motorisohe kwaliteit
weinig ruimte/comfort

goedkoop
veel comfort
niet degellik

bedrijfswagen
waarmee je je onderscheidt

zakenwagen
niet buma

meer schoonheid dan degelijkheid
niet betrouwbaar

niet sportief
vernieuwend
geen voorkeur

karakter, elgen still
nieuw model

exciusief
efficient ingericht

roest niet snel
niet burgellik

bekend
sportief, gewaagd

kiasse
geen scheurlizer

burgerlijk
minder degelijk/service gevoelig

high tech sportief
slap

voor snel rijgedrag
vrij duur

typisch japans
ouderwets

gestroomilind
minder zuinig

modern
hoge prestaties

minder goede motor
springt in het oog

moderne vormgeving
middelmatig

mooie vormgeving
onbekend

degelijklveilig -0.971 -0.025
zwaar -0.971 -0.018

groot model -0.959 -0.189
-0.93 -0.047
-0.909 -0.285
-0.89 -0.131
-0.841 -0.458
0.803 0.301
-0.778 -0.449
-0.743 -0.199
-0.743 -0.17
-0.733 -0.241
-0.731 -0.205
-0.687 0.115
0.671 0.502
0.578 0.368
-0.551 -0.541
0.551 -0.231
-0.513 -0.812
-0.511 -0.776
-0.511 -0.194
-0.51 -0.405
0.506 -0A56
0.288 -0.933
0.199 0.894
-0.068 -0.841
0.216 0.79
-0.302 -0.776
0.028 -0.684
-0.379 -0.66
0.056 0.66
-0.042 0.647
-0.31 -0.617
0.252 0.571
0.199 -0.555
-0.194 -0.482
-0.312 0.451
0.1 0.5
0.429 -0.442
-0.018 0.235
-0.087 0.099
-0.037 -0.134
-0.336 -0.371
0.325 -0.128
-0.306 0.113
0.429 -0.368
0.215 0.199
0.223 -0.148
-0.498 -0.292
0.41 -0.176
-0.249 -0.499
0.136 -0.176
0.124 0.135
-0.345 -0.388
0.216 -0.403

Resp

nr. 1

Ladingen

It I

0.23
0.231
0.143
0.233
0.089
-0.06
-0.004
-0.33
-0.314
0.461
0.477
0.615
0.501
0.048
0.344
-0.687
-0.054
0.265
0.142
0.296
0.082
0.394
0.118
-0.129
-0.35
0.122
0.125
0.446
0.125
0.326
0.141
0.676
0.553
-0.103
0.786
0.826
-0.762
-0.717
0.713
-0.668
-0.655
0.628
0.61
-0.594
0.551
-0.5
0.491
-0.473
0.44
-0.431
0.395
-0.388
-0.307
0.191
0.067
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Tabel 2. Verlieswaarden voor de negen respondenten (linker tabel), canonische correlaties (fit
waarden) voor de drie dimensies (rechter tabel).

respondent verlies

1 .119
2 .045
3 .026
4 .013
5 .026
6 .043
7 .097
8 .170
9 .075
gemiddeld .068

Dimensie canonisohe correlatie

1 0.991
2 0.984
3 0.956
Som 2.932

4.2 Attributen: de componentladingen

Een belangrijke stap in positioneringsonderzoek is de interpretatie van de gevonden
dimensies. Interpretatie van de dimensies kan worden vereenvoudigd door de matrix
van componentladingen met behuip van Varimax te roteren naar ‘simpele struktuur’.
De negen respondenten hebben in totaal 55 attributen gebruikt om de personenauto’s te
beoordelen. Tabel 1 bevat de attribuutladingen na deze rotatie. Ladingen groter dan
0.50 (in absolute waarde) zijn omkaderd.
In tabel 1 is te zien dat de eerste dimensie een combinatie vormt van een aantal begrip-
pen. Debelangrijkste begrippen zijn die met de hoogste lading. Wanneer we de begrip-
pen die hoog op deze dimensie laden bekijken zien we dat de begrippen iets met de
grootte van de auto te maken hebben. Deze dimensie zon de ‘grootte’ dimensie
genoemd kunnen worden. De tweede dimensie bevat begrippen als ‘sportief, ‘vernieu-
wend’, “t bekende werk’. Samengevat verwijst deze dimensie naar iets wat we ‘stijl’
zouden kunnen noemen. Opvallend is dat de positieve ‘stijl’ kenmerken samen lijken te
gaan met begrippen als ‘niet betrouwbaar’ en ‘roest snel’. Deze kenmerken zijn afkom-
stig van respondent nummer acht, en dit is degene wiens oordelen bet minst met de
oplossing overeenkwamen (zie tabel 2, respondent 8 heeft het grootste verlies van
0.170). De derde dimensie bevat ‘status’-begrippen als ‘burgerlijk’, ‘scheurijzer’, ‘ktas-
se’. Deze termen lijken een soort snelheids- of status dimensie aan te geven. Er is te
zien dat deze dimensie moeilijker te benoemen is. Wat de ~n sportief of ‘scheurijzer’
noemt kan voor de ander een ‘ouderwets’ of ‘lomp’ automobiel zijn.

Tabel]. (‘omponentladingen in drie dimensies van de attributen van alle respondenten, na var/-
max rotatie. Aan de hand van de bilbehorende begrippen z(jn de dimensies I, II en III te benoe-
men. De kaders omlijnen de hoogsme ladingen op een dimensie. Naar de vet gedrukte attributen
wordt in de tekst verwezen.
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4.3 Auto’s: de objeciscores

Figuur 5 laat de posities van de auto’s zien inde drie dimensionale canonische ruimte.
Van belang is dat er geen auto’s als duidelijke oudier naar voren komen. Outliers zijn
observaties die belangrijk afwijken van nIle overige observaties. Het gevaar van out-
hers is de onevenredig grote invloed die ze op het resultaat kunnen uitoefenen. In het
bijzonder bij Overals moet men uitkijken voor outliers omdat deze techniek er gevoelig
voor is. Wanneer een produkt ver van ahle overige produkten af ligt kan het verstandig
zijn om de data van dat produkt te verwijderen. In figuur 5 ligt de Citro~n BX het
meest aan de rand, maar is geen ‘outlier’ omdat hij nog redelijk dicht bij een nantal
andere auto’s higt. De BX ligt aan de ‘stijl’ kant op de tweede dimensie, evenals de
Renault 14 en de Peugeot 309, die tevens la~ag op de ‘status’ dimensie scoren. De Fiat
Tipo scoort hoger op de ‘status’-dimensie.
Hoog in de ruimte liggen de Lancia Delta en de Alfa 33 viak bij elkaar, dit zijn de
auto’s die het hoogst op de ‘status’ dimensie scoren, ze scoren lagerop de ‘stijl’ dimen-

1.5

Figuur 5. De 17 modellen personenauto geplot in de drie-dimnensionale canonische ruimnte. De
ditnensies zijn als volgt benoe,nd: 1-Grootte;2~Stijl; 3-Status. —
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ste. De Volvo 240, de Saab 900 en de Mercedes 190 scoren bet hoogst op de ‘grootte’-
en relatief hoog op de ‘status’ dimensie.
Rechts ligt een dicht cluster van alle overige auto’s, alleen de Volvo 240 en de Honda
Civic zijn hier enigszins te onderscbeiden. Tussen de auto’s in dit cluster wordt door de
negen respondenten blijkbaar niet in belangrijke mate gedifferentie~rd. Het zijn de
typische middenklassers (in bovengenoemd cluster) met middelmatige scores op ‘sta-
tus’ en ‘stijl’. Het valt op dat ze ook relatief laag op de ‘grootte’-dimensie scoren, deze
auto’s hebben blijkbaar het image van een relatief kleinewagen.

4.4 De optimaal geschaalde categoriei~n

De kenmerken waren als 7-punts categorieschaal aangeboden. Men kan zich afvragen
of deze scores een numerieke interpretatie recbtvaardigen. Daarom zijn ze in dit artikel
ordinaal geanalyseerd. Dit wil zeggen dat ervanuit wordt gegaan dat een score 3 boger
is dan 2, maar niet dat ze evenveel verscbillen als de scores 5 en 6, ook al is bet nume-
rieke verscbil in beide gevallen 1. Er hoeven dus geen gelijke intervallen tussen de
categorie~n te bestaan.
In de bier uitgevoerde, ordinale, analyse zijn de categorie~n herschaald met behoud van
bun volgorde. Een eigenscbap die Overals, en de andere Gifi-technieken, gemeen beeft
met Correspondentie Analyse is bet feit dat er coi5rdinaten voor de categorie~n worden
berekend. Deze co&dinaten defini~ren categorie-punten in dezelfde canonische ruimte
als waar ook de objecten en de attributen in geplot kunnen worden. Een dergelijke
weergave geeft een aantrekkelijke visuele representatie van de resultaten, maar zal bij
veel produkten en veel attributen al snel onoverzicbtelijk worden. Het voordeel van
zo’n representatie is dat er een relatie tussen de produkten en de attributen gelegd kan
worden. Het interpreteren van deze relatie gebeurt op grond van de afstand tussen de
produkten en de attributen.
Het leek ons interessant om een aantal individuele termen die de ‘stijl’- en de ‘status’-
dimensie opbouwen eens nader te bekijken. Hiertoe is bet vlak van de tweede en derde
dimensie (bet achtervlak uit figuur 5) nogmanls geplot met daarin de 17 auto’s en de
categorie-punten beborende bij de begrippen met de hoogste scores op de tweede en
derde dimensie (zie figuur 6).

Boven in figuur 6 liggen de Alfa Romeo en de Lancia I)elta temidden van de catego-
rie~n ‘Idasse’, ‘sportief/gewaagd’, ‘scheurijzer’. Respondent 2 beoordeelt deze auto’s
als ‘minderdegelijklservice gevoelig’.
Het cluster ‘middenklassers’ is ook in deze figuur terug te vinden. De categorie~n “t
bekende werk’, ‘burgerlijk’, ‘niet sportief, ‘eenheidsworst’ bescbrijven deze modellen.
Respondent 9 vindt deze modellen over bet algemeen ‘vrij goedkoop’. Opvallend is
bier het oordeel ‘gestroomlijnd’ (respondent 8). Het roestgevoelige image van Franse
auto’s vinden we in deze fignur terug (Renault 18 en Peugeot 309). Ook de Citroen BX
wordt als bet ware enigszins naar ‘roest snel’ getrokken. De Volvo 240 en de Saab 900
worden ‘typiscb Europees’ en ‘lomp/nuchter’ gevonden. De Fiat Tipo ligt bij de cate-
gorie~n ‘luxe’ en ‘voorkeur’ en is volgens respondent 8 ‘onbetrouwbaar’.
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Fignur 6. Categcrie~’n Yaiilde belangr(jkste kenmerken tezarnen met de auto ‘s getekend in het
vlak san de tweede (‘still’) en derde (‘status’) dimensie uit figuur 5. Tussen haakjes staan de
nwnrners van de respondenten waar het betreffende kenmerk vanaflcornstig is.

5 DISCUSSIE

Ervaringen met Overals geven ann dat deze techniek een nuttige techniek kan zijn bin-
nen het marktonderzoek. Hoewel de nadruk in dit artikel op het positioneringsonder-
zoek lag, zijn er tal van andere toepassingen voor Overals in bet marktonderzoek. Met
name wanneerbet doel is om meerdere sets van variabelen nan elkaar te relateren, en in
bet bijzonder wanneer de variabelen niet allemaal op interval-nivo gemeten zijn is
Overals een zeer gescbikte analysetechniek. Een dergelijke situatie kan zich bijvoor-
beeld voordoen in bet segmentatie onderzoek, maar ook bijvoorbeeld in bet relateren
van consumentenpercepties ann fysiscb-cbemiscbe, en andere, produkteigenschappen.
In dit artikel werd Overals geillustreerd in een toepassing op 9 datasets. Uiteraard is
dezelfde analyse zonder problemen uit te voeren op veel grotere groepen en de inter-
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pretatie van de resultatenverloopt analoog nan de bespreking in dit artikel.
Het voordeel van niet-metriscbe tecbnieken is dat ze bet door hun optimale scbalings-
eigenschappen mogelijkmaken om variabelen op bet meest gedigende meetnivo te ann-
lyseren. Varinbelen met verschillende meetnivo’s kunnen zonder problemen in ddn ana-
lyse gecombineerd worden. Met name voor variabelen die rangorde-informatie
bevatten (ordinale variabelen) is dit een belangrijk voordeel. Dergelijke variabelen
worden yank ten onrecbte als numerieke varmabelen gennalyseerd in een metrische ana-
lyse of als nominale variabelen bebandeld in Correspondentie Analyse. In beide geval-
len is er een betere manier van analyseren mogelijk met bebuip van bijvoorbeeld Prim-
cals of Overnis. De interpretatie van de resultaten zal hierdoorook vergemakkelijken.

NOTEN

1 Analyse van niet-metrische data is mogelijk met GPA, manr dit ligt buiten bet bestek van tilt
artikel (zie bijvoorbeeld van Buuren enDijksterhuis 1988, Grower enDijksterbuis 1994).
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4. Neurale netwerken versus statistische
methoden: een vergeli]king

K.R.E. HUIZINGH , TH.W. DE BOER en M. WEDEL

SAMENVATTING

Steeds duidelijker wordt dat de plaats van neurale netwerken is naast en soms in plaats van de
klassieke’ statistische methoden zoals die binnen hetmarktonderzoek worden gebruikt. Dit arti-
kel geeft een overzicht van de toepassingsgebiedenvan neurale netwerken en bespreekt kort de
werking van neurale netwerken. De kern van het artikel is de vergelijking van neurale netwerken
met statistische methoden. Beide methoden worden vergeleken voor wat betreft de gebruikte ont-
wikkelingsprocedures, de modellen en architectuur, schattingsaigoritmen en prestaties. De con-
clusie is dat neurale netwerken en statistische modellen vele overeenkomstenhebben. Qua pres-
taties blijkt uit de literatuur dat neurale netwerken een grotere voorspelkracht hebben dan de
kiassieke statistische methoden als regressie- en discriminantanalyse, vooral indien de onderlig-
gende relaties niet-lineair zijn. De prestaties van meer-geavanceerde statistische methoden zijn
echtervergelijkbaarmet die van neurale netwerken.

1. INLEIDING

Hoewel het basisconcept van neurale netwerken al in de jaren veertig bekend was, is
pas recentelijk de belangstefling voor marketingtoepassingen van neurale netwerken
sterk toegenomen. Het aantal wetensohappeijike publicaties stijgt, het DirectMarketing
Instituut Nederland organiseerde onlangs een vergelijkend onderzoek en de eerste con-
ferentie in Nederland over neurale netwerken in marketing (26 januari 1995 in Amster-
dam) mocht zich verheugen in de belangstelling van een groot aantal marketeers en
marktonderzoekers.
Artifici~1e neurale netwerken zijn gegevensverwerkende systemen die zowel qua struc-
tuur als wijze van functioneren een aantal overeenkomsten hebben met biologische
neurale netwerken (Fausett, 1994; Huizingh, 1995). Nog niet zo heel lang geleden wer-
den neurale netwerken gepresenteerd als de nieuwste loot aan de Artifici~le Intelligen-
tie-boom die vele marketingproblemen zou kunnen oplossen (Van der Veer et al.,
1994). Steeds duidelijker wordt echter dat de plaats van neurale netwerken is naast en
soms in plaats van de ‘kiassieke’ statistische methoden zoals die binnen het markton-
derzoek worden gebruikt. Steeds meer onderzoek richt zich dan ook op het vergelijken
van neurale netwerken en statistische modellen. Het uiteindelijke doel van dergelijk
onderzoek is regels te formuleren die op basis van kenmerken van de probleemsituatie
adviseren omtrent het te gebruiken model.
In deze bijdrage bespreken we het onderzoek dat zich richt op vergelijking van statisti-
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sche modellen en neurale netwerken. Webeginnen met een kort overzicht van de groe-
pen van problemen waarvoor neurale netwerken toepasbaar worden geacht. Daarna
volgt een korte introductie van neurale netwerken die duidelijk maakt hoe het wiskun-
dige model achter het neurale netwerk is opgebouwd. Na deze twee introducerende
paragrafen volgt de kern van onze bijdrage: de vergelijking tussen statistische modellen
en neurale netwerken. Deze bespreking vindt plaats vanuit een viertal invaishoeken: de
ontwikkeling van modellen, de structuur van modellen, de gebruikte schattingsalgorit-
men en de prestaties van beide soorten modellen.

2. TOEPASSINGSGEBIEDEN VANNEURALE NETWERKEN

Neurale netwerken, in het vervoig zullen we de gebruikelijke afkorting ANN (Artificil~-
le Neurale Netwerken) gebruiken, kunnen in verschillende situaties worden gebruikt.
Potenti~1e marketingtoepassingen zija in drie groepen in te delen, namel1jk neurale net-
werken voor classificatie, voorspellingen en optimalisatie.

2.1 Classificatie en clustering

Het doel van classificatie is het vaststellen van de identiteit van een object, waarbij
deze identiteit vaak een patroon is dat verborgen ligt tussen irrelevanre gegevens en
‘achtergrond mis’ (Tubb, 1993). ANN classificeren door het uitfilteren van de kenmer-
kende eigenschappen van dit patroon uit de grote verzameiing van beschikbare gege-
vens en het rangschikken van de resultaten. Marketingtoepassingen zijn onder meer het
analyseren van uitgavenpatronen van consumenten, het evalueren van direct marketing
activiteiten, clustering en segmentatie.

2.2 Voorspelling

Neurale netwerken zijn in bet bijzonder effectief voor bet voorspellen van bet gedrag
van niet-lineaire of ‘chaotische’ systemen (Tubb, 1993). Dit is mogelijk door het opne-
men van een zogenaamde niet-lineaire activeringsfunctie (we komen bier in paragraaf3
nog op terug). Marketing voorbeelden zijn onder meer het voorspellen van de verko-
pen, consumenten trends, de respons op een direct marketing activiteit (zie Pouwels,
1994) en het aantal kijkers naar televisie-programma’s (zie Fitzsimons et al., 1993),
aismede varianten hiervan.

2.3 Optirnalisatie

Voor bepaalde soorten optimalisatieproblemen hebben neurale netwerken enkele
belangrijke voordelen in vergelijking met traditionele technieken (Fausett, 1994, p.
337). ANN kunnen snel bijna-optimale oplossingen vinden voor complexe problemen.
Ze kunnen ook omgaan met situaties waarin sommige restricties zwak zijn, dat wil zeg-
gen wenselijk maar niet noodzakelijk. Fausett bespreekt bet bekende probleem van de
rondtrekkende handeisreiziger (‘the traveling salesman problem’). De handeisreiziger
moet elke plaats uit een gegeven verzameling plaatsen een keer bezoeken en ann het
einde van de reis terugkeren in de plaats waar de tocht begon. Het doel is minimalisatie
van reisafstand. In dit probleem kan het wenselijk zijn elke stad slechts een keer aan te
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doen (een zwakke restrictie) maaris het omnogelijk op hetzelfde ogenblik twee kianten
te bezoeken (een sterke restrictie). Tot deze categorie toepassingen behoren marketing-
problemen waarvoor nu normatieve modellen worden gebruikt. Naast bet al genoemde
handelsreizigersprobleem zijn dit onder meer media selectie en het bepalen van de
omvang van de verkoopbuitendienst.

3. HET NEURALE NETWERK MODEL

Om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van ANN in vergelijking met sta-
tistische modellen is inzicht inde werking van het ANN model noodzakelijk. ANN zijn
een nabootsing van biologische neurale netwerken. Het concept van ANN is afkomstig
uit onderzoek naar zoogdierhersenen met bet doel systemen te ontwikkelen die hun
functie nabootsen. Een ANN bestaat, naar analogie van de zoogdierhersenen, uit twee
basiscomponenten: de verwerkingselementen en hun onderlinge verbanden. In vergelij-
king met biologische neurale netwerken kennen ANN echter (nog) forse beperkingen.
Om een idee te geven van deze beperkingen: het aantal neuronen bij de mens ligt in de
orde van grootte van ~ waarbij ieder neuron is verbonden met 1O~ tot 105 andere
neuronen. Daartegenover staat ANN-programmatuur zoals Brainmaker die maximaal
acht lagen van ieder 32767 tteuronen toestaat. In deze paragraaf bespreken we in het
kort de werking van een artificieel neuron, de architectuur van ANN en het trainen van
ANN. Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we naar Van der Veer et al. (1994)
en Huizingh (1995).

3.1 De werking van een art(fiejeel neuron

Figuur 1 geeft schematisch de werking van een artificieel neuron weer. Een aantal
invoerneuronen staan in verbinding met bet neuron en versturen een signaal. Dit sig-

Uitvoer

Y-uit

Invoer Gewichten Neuron

Figuur]. De werking van een artijicieel neuron (Huizingh, 1995, p. 409).
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naal wordt versterkt of verzwakt ontvangen, athankelijk van de waarde van de gewich-
ten W1..W3. De gewogen binnenkomende signalen worden gesommeerd en vormen
daarna de invoer van een activeringsfunctie. Deze functie bepaalt of en in welke mate
het neuron eensignaal afgeeft. Dit signaal wordt doorgegeven aan alle neuronen waar-
mee dit neuron in verbinding staat.

In een ANN zijn neuronen met elkaar verbonden, de uitvoer van het ene neuron vormt
de invoer voor een volgend neuron. Door deze constructie kunnen we op grond van hun
functie drie soorten neuronen onderscheiden: invoerneuronen, uitvoemeuronen en ver-
borgen neuronen. Invoerneuronen staan aan het begin van een keten: ze ontvangen
ieder ddn signaal van de buitenwereld, verwerken dat en geven een signaal af aan ande-
re neuronen. Een uitvoemeuron staat aan het eind van eenketen: het ontvangt signalen
van ddn of ni~er andere neuronen, verwerkt die en genereert afhankelijk van de uit-
komst van zijn activeringsfunctie een signaal dat wordt afgegeven aan de buitenwereld.
Een verborgen neuron bevindt zich in de keten tussen de invoer- en uitvoerneuronen.
Het onttrekt zich als het ware aan het oog van de buitenstaander: een verborgen neuron
is slechts verbonden met andere neuronen en geeft geen rechtstreekse signalen af aun
de buitenwereld noch ontvangt rechtstreeks signalen van buiten. Vanwege hun ver-
schillende functies worden neuronen gedacht te zijn ondergebracht in verschillende
lagen (Engels: layers). De invoerneuronen bevinden zich in de invoerlaag, de uitvoer-
neuronen in de uitvoerlaag en de verborgen neuronen in de tussenliggende, verborgen
lagen. De- functies binnen de neuronen, de gewichten, de lagen in het netwerk en de
verbindingen tussen de neuronen bepalen een structuur waarmee het netwerk op basis
van invoersignalen uitvoer genereert.

3.2 De arc7iitectuur van ANN

Neurale netwerken kennenop voorhand weinig restricties waardoor de architectuur van
verschillende ANN sterk kan verschillen. De ontwerper bepaalt de architectuur van een
ANN door vooraf de volgende keuzes te maken:

• De spec~catie van de invoer- en uiti’oerlaag. De invoerlaag bestaat bij bet traveling
salesman probleem uit steden, bij marktsegmentatie uit bijvoorbeeld demografische
of levensstijlvariabelen.

• Het aantal lagen. Verplicht zijn een invoer- en uitvoerlaag. Het aantal verborgen
lagen kan vrij worden vastgesteld. -

• Het aantal neuronenper laag. Voor bet te kiezen aantal neuronen_bestaan verschil-
lende vuistregels, die echter niet voldoende houvast bieden om mechanisch op voor-
hand het aantal neuronen vast te stellen.

• De oinzeftingsfitncties binnen het neuron. De vorm van de sommerings- en active-
ringsfunctie kan vrij worden gekozen en per neuron verschillen. Veel gebruikte acti-
veringsfuncties zijn logistische en drempelfuncties.

• De i’erbindingen tussen de neuronen.In principekunnen alle neuronen in een neur-
aal netwerk met elkaar zijn verbonden. De ontwerper moet voor ieder paar neuronen
bepalen of ertussen een verbinding moet worden gelegd met een van nul verschil-
lend gewicht. Bovendien moet bij elke verbinding een initieel gewicht worden geko-
zen. In de praktijk worden verbindingen veelal beperkt tot neuronen in opvolgende
lagen. Als initieel gewicht worden vaak toevallige waarden gekozen.
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• De leerfunctie. De gewichten in het uiteindelijke neurale netwerk worden vastge-
steld aan de hand van voorbeelden of cases. De manier waarop dat gebeurt wordt de
leerfunctie of leermethode genoemd. Er zijn verschillende methodieken mogelijk,
zie paragraaf3.3.

• De toleranties. Op verschillendemomenten worden in een neuraal netwerk waarden
vergeleken. Voorafmoet worden gekozenwelke afwijkingen nog acceptabel zijn.

3.3 Het trainen vanANN

Het doel van het trainen van een neuraal netwerk is de neuronen en hun verbindingen
zodanig te bepalen, dat bij elke combinatie van de invoemeuronen de uitvoemeuronen
de gewenste signalen afgeven. De parameters waarmee de gewenste uitvoer wordt
bepaald, zijn de gewichten en de verschillende functies in de neuronen. Om in een
neuraal netwerk de juiste gewichten te verkrijgen, is bet nodig dat er voorbeelden
(cases) beschikbaar zijn. Een case bestaat uit een verzameling invoerwaarden met de
bijbehorende uitvoerwaarde(n). Bijvoorbeeld een aantal kenmerken van een prospect
en bet gegeven of deze prospect wel of niet heeftgereageerd op een mailing. Een neur-
aal netwerk traint zichzelf aan de hand van dergelijke cases. Het hiervoor meestal
gebruikte algoritme is het back-propagation algoritme, ook wel de delta-regel
genoerud. Voor classificatie-problemen wordt vaak Kohonen-leren gebruikt, een algo-
ritme dat is gebaseerd op concurrentie tussen de neuronen in een verborgen laag.
In essentie bestaatbet leren van een neurnal netwerk uit bet achtereenvolgens doorreke-
nen van voorbeelden en bet bij iedere afwijking aanpassen van de gewichten op grond
van de gevonden afwijking. Omdat er geen invloed kan worden uitgeoefend tijdens de
training van bet netwerk, moet vooraf rekening worden gehouden met een aantal pro-
blemen die zich kunnen voordoen. Zo is bij het trainen van een neuraal netwerk de
volgorde van de voorbeelden van belang. Een foute uitkoinst van bet netwerk bij een
bepaald voorbeeld leidt tot aanpassing van de gewicliten; daardoor kan een daarvoor
verkregen goede uitkomst bij een eerder voorbeeld weer fout worden. Het netwerk
traint daarom totdat alle voorbeelden juist worden gereproduceerd. Dit is fundamenteel
anders dan bijvoorbeeld bij lineaire regressie in een cross-sectie onderzoek waarbij de
volgorde van de waarnemingen geen rol speelt. Bij bet trainen van een ANN verdient
het daarom aanbeveling de voorbeelden in toevallige volgorde aan te bieden. Als de
voorbeelden gegroepeerd zijn op bijvoorbeeld de waarden van de invoemeuronen, kan
dat leiden tot een te grote aanpassing van slechts enkele gewichten. Ook dienen de
voorbeelden een rijke spreiding te kennen die zoveel mogel[ijk combinaties van invoer-
en uitvoerwaarden omvat. Dit maakt de kans bet grootst dat het getrainde ANN een
goede veralgemenisering, een abstractie, vormt van het na te bootsen systeem (bijvoor-
beeld consumentgedrag).

4. NEURALE NETWERKEN EN STATISTISCHE MODELLEN

ANN zijn afkomstig uit het vakgebied van de Artifici~le Intelligentie en vormen het
resultaat van onderzoek dat erop gericht is het menselijk brein zo goed mogelijk te
beschrijven en te modelleren. Vandaar ook dat ANN en statistische metboden in eerste
instantie als geheel separate ontwikkelingen werden gezien. Tegenwoordig lijken de
verschillen tussen beide benaderingen kleiner dan oorspronkelijk gedacht. De weder-
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zijdse belangstelling van onderzoekers van neurale netwerken en statistisch geori~n-
teerde onderzoekers voor elkaars werk is groeiende. In toenemende mate wordt bet
onderzoeksveld van neurale netwerken uitgebreid en omvat nu een aantal kiassen van
statistische methoden, terwijl de ontwikkelingen in de neurale netwerkliteratuur statisti-
ci aan het denken heeft gezet over zaken als onderlinge relaties tussen modellen, en
methoden voor het selecteren van variabelen. In deze paragraaf zullen we in bet kort
proberen een overzicbt te geven van de overeenkomsten en verschlllen tussen beide
vakgebieden. We richten ons bierbij achtereenvolgens op de volgende vragen:

I. Wat zijn de overeenkomsten in procedures die worden gebruikt bij de ontwikkeling
van statistische modellen en neurale netwerken?

2. Wat is de overeenkoutst tussen de netwerkarchitectuur en de statistische modellen?
3. Welke schattingsalgoritmen worden gebruikt, wat zijn de overeenkomsten en welke

zijn de meest bruikbare en praktische algoritmen?
4. Hoe verhouden neurale netwerken en meer ldassieke methoden zich met betrekking
tot hun prestaties?

Hierbij baseren we ons met name op dde belangrijke artikelen in dit veld (Cheng en
Titterington, 1993; Ripley, 1993; Ripley, 1994).

4.1 Ontwikkelingsprocedures

De benadering van modelbouw in de statistiek en de ANN literatuur is vergelijkbaar.
Zoals biervoor vermeld zijn de belangrijkste twee stappen in de ontwikkeling van een
ANN:

a. bet specificeren van de netwerk architectuur, en
b. bet trainen van bet netwerk.

Deze stappen komen overeen met het specificeren van een statistisch model en bet
schatten van de parameters. Verschillen in de twee benaderingen betreffen de manier
waarop de beide stappen worden ingevuld. De ANN specialist lost a) op door een net-
werk te construeren met neuronen en verbindingen daartussen, de statisticus kiest een
model, bijvoorbeeld een regressie-model of een factor-aiialyse model, en specificeert
de variabelen die daarin moeten worden opgenomen. Met betrekking tot stap b): een
neuraal netwerk wordt getraind door de uitvoervariabele in een trainingsdataset zo goed
mogelijk te voorspellen, terwijl de statisticus bet model schat met metboden als kleinste
kwadraten, maximum likelihood, enzovoorts. In beide gevallen wordt een criterium
geoptimaliseerd. Ook deze criteria lijken soms veel op elkaar.
Een voordeel van de criteria die binnen de statistiek worden gebruikt komt duidelijk
naar voren bij modelselectie. De specificatie van een statistische verdeling voor bet cri-
terium dat wordt geoptimaliseerd, maakt bet mogelijk de betrouwbaarbeid van bet sta-
tistische model te evalueren. In de neurale netwerkliteratuur wordt nog bier nog betrek-
kelijk weinigaandacht ann besteed. Het specificeren van de netwerkarcbitectuur wordt
meer gezien als een kunst dan als een wetenschap. Voor beslissingen ten aanzien van
bet aantal verborgen lagen en bet nantal neuronen per lang zijn slecbts enkele vuistre-
gels bekend. In de statistiek beeft modelselectie veel meer aandacbt gekregen. Likeli-
bood-theorie en Bayesiaanse benaderingen worden daar gebruikt voor modelselectie.
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De likelihood geeft de waarschijnlijkheid van bet model of de architectuur (A) weer,
gegeven de (trninings)dntn (D), we schrijven deze voorxvaardelijke waarschijnlijkheid
als Prob(AID). Als we nu de plausibiliteit van bijvoorbeeid twee verscbillende architec-
turen, A1 en A2, willen onderzoeken, kunnen we hiervoor de ratio
Prob(A1ID)/Prob(A2ID) gebruiken. Deze ratio wordt een Bayes-factor genoemd (zie
Cheng en Titterington, 1993, p. 22). De berekening van de Bayes-factor is echter bij-
zonder complex voor neurale netwerken en veel onderzoek is nodig voordat deze bena-
dering in de praktijk kan wordengebruikt.

4.2 Modellen en architectuur

Het is bekend dat neurale netwerken veelgebruikte statistiscbe methoden als regressie-
analyse, factoranalyse en clusteranalyse kunnen representeren. Ook varianten daarvan,
zoals bijvoorbeel spline-regressie en canoniscbe correlatie, en andere, meer geavan-
ceerde, statistische technieken zijn equivalent met neurale netwerk architecturen.
Cheng en Titterington (1993) bespreken in deze context geavanceerde multivariate
regressie, classification en regression trees (CART), geavanceerde discriminant analyse
en de niet-parametriscbe classificatie metboden (k-nearestneighbours, k-NN, genaamd).
Op enkele van deze technieken zullen wij later iets meer ingaan. Neurale netwerken zijn
zeker zeer krachtige functie-approximatie metboden. Onderzoek beeft nangetoond dat
door meer-lagige neurale netwerken een grote kiasse van wiskundige functies willekeu-
rig goed kunnen worden benaderd (Ripley, 1993, p. 56) en beter dan met een traditionele
Taylor serie-expansie (Cheng en Titterington, 1993, p. 19). In meer-lagige netwerken is
de uitvoer een gecompliceerde niet-linenire regressie-functie van de invoer, met als para-
meters de gewicbten van de verborgen neuronen. De representatie is zeer flexibel en
beeft een groot nantal bestaande metboden als speciale gevallen. De vrang is of alle, of
bijna alle statistische methoden kunnen worden gerepresenteerd als neurale netwerken
en wat de voor- en nadelen van dergelijke representaties zijn.

Twee belangrijke trainingsmetboden van ANN zijn ‘supervised’ en ‘unsupervised’
leren, respectievelijk classificatie en clustering genoemd in de statistische literatuur.
Classificatie betreft toewijzen van invoergegevens nan een nantal bekende categode~n.
Clustering betreft bet groeperen van de invoergegevens in onbekende categorie~n.
Voor beide typen problemen, zijn traditionele statistiscbe metboden beschikbaar.

Class Ficatie
Een van de meest eenvoudige ANN dat gebruikt wordt voor classificatieproblemen is
het netwerk met ddn neuron, een of meerdere invoervariabelen en ddn binnire (Oil) uit-
voervariabele. Netwerken met meer (verborgen) lagen (MLN) zijn ecbter yank krachti-
ger predictiemechanismen. Voor een k-klasse probleem kan een netwerk met k uitvoer-
neuronen worden gebruikt, waarbij het algoritme voor een bepanide trainingscase bet
uitvoerneuron selecteert dat de boogste waarde levert.
Statistische procedures die concurreren met de ANN benadering zijn discriminantanaly-
se en logistische regressie. Deze technieken zoeken die linenire combinaties van invoer-
variabelen die ‘optimnal’ twee of meerkiassen onderscheiden. Het is mogelijk deze bei-
de stntistiscbe technieken als ANN te representeren. Ook andere discriminantregels.
zoals kwadratische regels, die flexibeler zijn in bet representeren van met groepen kun-
nen door ANN worden gerepresenteerd. De verzameling van statistische classificatie en
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discriminatiemethoden is ecbter veel breder en er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. De
methoden ult de statistiek zijn veelal gebaseerd op Bayesinanse beslissingstheorie. Ver-
schillende pogingen zija gednan om de equivalentie van meer-lagige netwerken met
Bayesinanse beslissingsregels nan te tonen, maar beperkingen liggen nog in de grootte
van de trainingsdataset en de complexiteit van bet netwerk (Ripley, 1993, p. 70).

Clustering
De meest elementaire ANN voor clusteringproblemen zija enkel-lagige netwerken met,
zegk, uitvoemeuronen (voor k clusters) die nIle volledig verbonden zijn met de invoer-
neuronen. De keuze van k is, evenals bij stntistische methoden, niet voor de hand hg-
gend. In de ANN-literatuur is nog weinlWonderzoek gednan naar methoden om k te
kiezen, terwijl daarover in. de ~tatistischeliterntuur meerbekend is. De neurale netwerk
benadei-ing van clusteringproblemen vertoont sterke overeenkomsten met bet k-means
algoritme. Dit is een niet-hi&arcbiscbe clusteringmetbode, wanrin uitgnande van een
toevallige indeling in clusters, cases worden uitgewisseld tussen clusters, totdnt geen
verbetering meer van bet classificatie-criterium wordt verkregen. Ook overlappen neur-
ale netwerken met sommige fuzzy c1uster1n~ algoritmen.

Een ander terrein waar rnakvlakken bestnan tussen neurale netwerken en statistische
methoden is de produktie van beslissingsnetwerken. In machine-leren worden bi~rnr-
cbische regel-inductie-systemen ontwikkeld door neurale netwerken. Deze technologie
lijkt sterk op de zogenaamde regressie-netwerken, de automatische interactie-detection
(AID) en verwante technieken (CART). In deze metboden wordt een steekproef item-
tief opgesplitst in grOepen, op basis van eeri nantal invoervariabelen dk ofwel catego-
risch zija ofwel worden gecategoriseerd. In iedere stap van tIe algoritmen wordt nage-
gann of de ontstane groepen weer kunnen worden gesplitst in nieuwe groepen. Het
resultant is een netwerk, of beslissingsboom, waarbij de uiteinden bestnnn uit klassen.

Als veel bekende statistiscbe methoden kunnen worden gerepresenteerd door neurale
netwerk modellen, betekent dit dan dat ANN in de toekomst statistiscbe methoden
geheel zullen gana vervangen? Op dit monient moet die vmaag nog ontkennend worden
beantwoord. Een eerste probleem is dat ANN meestal als black-box worden gebruikt,
waarbij tIe voorspelling meer dan de interpretatie van de resultaten bet primnire doel is.
In de statistiek ligt de nadruk op bet ontwikkelen en toetsen van modellen die geba-
seerd zijn op Je inhoudelijke theorie van een toepassingsgebied, zoals de marketing.
Dit leidt tot een toenemend begrip van bet ncbterliggende probleem. Dit is bij toepass-
ingen van ANN niet bet geval, ni zijn em ontwikkelingen in de richting van interpretatie
van de verborgen neuronen in MLN.
Een tweede probleem van ANN dat momenteel (nog) speelt, is dat de modelspecifica-
tie, of nrcbitectuur, geen rekening boudt met storingstermen, en meetfouten. Meetfou-
ten in tIe gegevens kunnen de informatie-waarde van tmniningsdatn verminderen, voomal
als niet exphiciet rekening wordt gehouden met bet voorkomen van dergelijke fouten.
Statistische methoden doen dit wel, en zijn meestal gebaseerd op kansverdelingen die
voor de gegevens worden gespecificeerd. Naast bet model-specificatie- en bet schat-
tingsprobleem, heeft de statistiek tmaditioneel veel aandacht besteed nan bet toetsings-
probleem: geeft een gescbnt model een voldoende representatie van de werkelijkheid?
Dit probleem rankt ann problemen van overfitting en generalizeerbnarheid van neurale
netwerken. Bij overfitting is de vrnag: wanrieer representeeft bet model nog de syste-
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matiscbe structuur in de gegevens en wanneer gann meetfouten de schattingen beYn-
vloeden? Bij ANN is overfitting een groot probleem, nangezien bet nantal parameters
dat wordt gescbat meestal zeer groot is in verhouding tot de grootte van de trainingsda-
taset. Een belangrijk resultant is dat een 2-lagig MLN een trainingsset van tenminste
N=#W/e nodig heeft om een succes-rate van tenminste l-e voor de trniningsset te
garanderen, waarbij #W het nantal geschntte gewicbten is (Ripley, 1994).
In statistiscbe modellen wordt generaliseerbnarbeid bereikt door eenkansmodel te spe-
cificeren, waardoor uitspraken over de betrouwbaarbeid van bet op de steekproef ge-
schatte model voor de populatie mogelijk worden. Vank is bet mogelijk een (asymp-
totiscbe, dat wil zeggen voor oneindig grote steekproeven geldende) verdeling van tIe
parameters af te leiden, waardoor toetsing van de parameters mogelijk wordt. Asympto-
tiscbe resultaten voorANN zijn zeer waarscbijnlijk irrelevant door het grote nantal para-
meters dat wordt gescbat in relatie tot de omvang van tIe trainingsset. De specificatie
van een kansmodel is echter tegelijkertijd ook een zwakte van statistiscbe modellen: tIe
parameter-schattingen zijn afhankelijk van de specifieke vorm van bet kansmodel dat
gepostuleerd wordt. (Robuuste en niet-parametriscbe methoden zijn ook beschikbnar.)

Samenvattend, zijn de buidige problemen in tIe toepassing van ANN genernliseerbaar-
beid, toetsbnarbeid, modelselectie en interpreteerbaarheid. Ann deze aspecten is in tIe
statistiek veel aandacbt besteed. Een ander probleem dat in tIe ANN literatuur onderbe-
licbt is, is modelidentificatie. In boeverre zijn de verkregen parameterscbattingen uniek
of kunnen meerdere sets van parameters dezelfde resultaten geven? Ook over dit pro-
bleem is voor statistiscbe methoden veel bekend. Ann tIe andere kant zijn neurale net-
werken sterk in automatische selectie van variabelen en kenmerken. In tIe statistiek zijn
sinds tIe ontwikkeling van stapsgewijze procedures in regressie en discriminantanalyse
betrekkelijk weinig vorderingen meergemaaktop dit terrein.

4.3 Schattingsalgoritmen

Het trainen van neurale netwerken gebeurt door procedures die een predictie-fouten cri-
terium E(W) minimaliseren als functie van tIe gewichten, W. Vank is dit criterium een
Euclidiscbe norm, E(W)=~1IIz1-y~II

2, waarbij z en y de vectoren zijn van respectievelijk
tIe trainingsdata en tIe voorspellingen voor subject i. Daarmee is bet criterium dat gemi-
nimaliseerd wordt equivalent ann bet in de statistiek veelvuldig gebruikte kleinste
kwadraten criterium (of de log-likelihood van modellen voor normani verdeelde vain-
belen). Als y een vector met kansen is en z een vector met indicatoren, dan is een alter-
natief dat in de neurale netwerk literatuur gebruikt wordt: E(W)=-~

1z1log(y1), de Kull-
back-Leiber mant. Deze mant is equivalent met entropiematen die in tIe statistiek
worden gebruikt en de log-likelihood voor modellen met discrete variabelen.
Het in de neurale netwerkliterntuur meest gebruikt algoritine om bovenstaande maten te
minimaliseren, is het back-propagation algoritme. Dit algoritme kan gezien worden als
een grndi~ntmetbode, gebaseerd op de eerste orde afgeleiden van het criterium naar tIe
parameters, tIE(W)/dW. Ditzelfde algoritme wordt in statistiscbe modelbouw toegepast
maar er worden dna ook andere algoritmen gebruikt, zoals conjugate gradient (geba-
seerd op eerste orde afgeleiden en gescbikt voor een groot nantal parameters) en Quasi-
Newton methoden (maakt gebruik van een benadering van tIe tweede orde afgeleiden).
Deze metboden zijn getest bij neurale netwerken en zijn over het algemeen effectiever
bevonden, in die zin dat ze lagere wnarden van bet criterium sneller bereiken.
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Een probleem dat in tIe neurale netwerkliteratuur on~oldoentIe aandncht beeft gekre-
gen, is bet probleem van lokale minima. Hierbij wordt wel een minimum van bet crite-
rium bereikt, maar niet bet absolute. Hierdoor zijn gevonden parameterscbnttingen niet
tIe best tIenkbare. De optimaliseringsroutines bij bet trainen van een ANN beginnen
vanuit toevallige startwaarden voor de parameters; verscbillende startwaartIen kunnen
tot verscbillentIe parnmeterwnarden leiden. Doordat ANN een zeer groot nantal para-
meters bevatten, zijn problemen van lokale optima te verwacbten. Oplossingen zijn bet
algoritme vanuit een groot nantal startconfiguraties te laten beginnen (betgeen nauwe-
lijks baalbaar is voor ANN gezien tIe rekentijd), of procedures te gebruiken om start-
waartIen te genereren die tIicht bij bet globale maximum liggen (bier is bij ANN nau-
welijks anntIacbt nan besteed). Ook statistiscbe motIellen kampen met problemen van
lokale optima. In tIe neurale netwerlditeratuur is dit probleem ecbter ontIerbelicbt,
mogelijk ook omtInt parameters niet of nauwelijks worden geinterpreteertI. Dit problem
wortIt geYllustreerd door tIe bevindingen van Balakvisban et al. (1995) die volledig ver-
schillende oplossingen vonden bij toepassing van ANN op dezelfde koffie-dataset.
Deconclusie is dat tIe criteria die bij bet trainen van neurale netwerken worden gemini-
maliseerd zeer sterke overeenkorusten vertonen met veelgebruikte statistisebe criteria,
maar dat effici~ntere methoden voor minimalisatie bescbikbnar zijn dan tIe op dit
moment veel gebruikte metboden. Problemen van convergentie naar lokale optima ver-
dienenmeer nandacbt.

4.4De prestaties

Ongeacbt vragen van interpreteerbnarbeid en toetsbnarbeid van neurale netwerkmodel-
len en statistiscbe modellen, is tIe volgende vraag interessant: voorspellen neurale net-
werken beter dan gangbare statistiscbe modellen?Het is duidelijk dat deze vrnag in zijn
algemeenbeid moeilijk is te beantwoorden, maa bet nantal empiriscbe vergelijkings-
studies neemt toe. De belangrijkste van deze zijn tIe studies van Ripley (1993, 1994).
Daanaast maken we bier gebruik van tIe resultaten van Hastie, Tibsbarani en Buja
(1992, zie Cheng en Titterington, 1994), Tam en Kiang (1992), Kumar et al. (1994),
Pouwels (1994), Dasgupta et al. (1994), en Balnkvisbnan et al. (1995). Bij deze stutIies
wordt gebruik gemaakt van cros-s-validatie, dat wil zeggen bet model wordt getraind of
gescbat op een deel van tIe gegevens om tInarmee een ander deel van tIe gegevens te
voorspellen, of van Monte Carlo experimenten wanrin syntbetiscbe gegevens met een
bekende structuarworden aangemaakt en geanalyseerdmet verscbillende technieken.
De conclusies van deze studies zijn als volgt. 3-lagige MLN netwerken voorspellen op
bold-out sets gemiddeld over bet algemeen iets beter dan traditionele statistische
metboden zoals (logistiscbe) regressie-anaLyse (25%) en linenire discriminantanalyse
(10-50%). Hierbij lijkt tIe mate wanrin MLN superieur is nan deze technieken sterk af
te bangen van tIe niet-lineniriteit van bet onderliggende probleem. Verbetering van net-
werken met meer verborgen neuronen (2-6-12) leverde een verbetering van voorspel-
lingen op van rond tIe 15%. Ecbter, in niet nile gevallen is tIe verbetering van ANN ten
opzichte van traditionele metboden significant. Het verscbil van MLN met geavanceer-
tIe regressie- en discriminantanalyse technieken is klein, maa nog steeds in bet voor-
deel van MLN. De interpretatie van tIe resultaten van deze metboden is ecbter veel
beter dan die van MLN, terwijl tIe benodigde rekentijd nanzienlijk korter is. Partial
Least Squares (PLS), een techniek die verwant is ann principale componenten regres-
sie, bleek bet iets beter te doen dan MLN (0-10%), leverde heter interpreteerbare resul-
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taten en bad veel minder CPU nodig. k-NN classificatiemethoden voorspellen 10%-
25% slecbter dan MLN voor sommige gegevens, maar0-30% betervoor andere. De k-
NN procedures delen ecbter met MLN dat zij, doordat ze niet parametriscb zijn, geen
verklaring leveren voor tIe gevonden structuren. CART voorspelde 20-35% slecbter
dan MLN in sommige situaties, maar25% beter in andere. Daartegenover biedt CART
bet voordeel van betere interpretatie en minder rekentijd. K-means clustering, ten slot-
te, classificeert duidelijk beter dan MLN (met Kobonen leren): tIe misclassificatie voor
K-means was 1-2%, voor MLN 2-20%. Wel was tIe prestatie van bet MLN minder
gevoelig voor mis in tIe gegevens.

5. CONCLUSIE

Het blijkt dat neurale netwerken en statistiscbe modellen vele overeenkomsten bebben.
Dit geldt zowel voor tIe gebruikte ontwikkelingsproceclures, tIe arcbitectuur en tIe
scbattingsalgoritmen. Qua prestaties blijkt uit tIe literatuur dat neurale netwerken een
grotere voorspelkracbt bebben dan tIe kiassieke statistiscbe metboden als regressie- en
discriminantanalyse, vooral indien tIe onderliggende reinties niet-linenir zijn en tIe
meetfout op tIe variabelen nagenoeg afwezig is. Modemere regressie- en discriminan-
tanalyse metboden voorspellen vrijwel evengoed als meer-lagige netwerken (MLN)
maar bebben bet voordeel van een annzienlijk kleiner nantal parameters, bekende
(asymptotiscbe) eigenschappen en betere interpretatie mogelijkheden. Stntistiscbe clas-
sificatiemetboden (CART, k-NN, K-means) kunnen beter voorspellen dan MNL. Een
praktiscb nadeel van een nantal van deze geavanceerde statistiscbe procedures is dat ze
niet algemeen bescbikbaar zijn voor gebruikers in statistiscbe paketten zoals SPSS,
BMDP of SAS. Voor bet gebruik is bovendien vereist, dat de gebruiker een gedegen
kennis beeft van tIe statistiek.
Neurale netwerken zijn tInarentegen in verscbillende paketten bescbikbaar. De gebrui-
ker beboeft geen kennis te bebben van stntistische metbodieken om tIe tecbniek te
selecteren die bet best nansluit op tIe onderbavige problematiek. De neurale netwerk
shell biedt een gemeenscbappelijk kader, waarbinneneen groot nantal vercbillende ana-
lyses met evengroot gemak kunnen worden uitgevoerd en met een voorspelkracbt die
vergelijkbaar is met die van tIe beste stntistiscbe procedures die nu bekend zijn. Dit ver-
kinart zonder enige twijfel tIe populariteit van neurale netwerken. Desalniettemin,
hopen we bier re bebben nangegeven, dat er nog verscbillende problemen moeten wor-
den opgelost, willen neurale netwerken meer gefundeerd worden toegepast. Deze pro-
blemen betreffen tIe selectie van tIe meest gescbikte architectuur, tIe (asymptotiscbe)
eigenscbappen van scbatters en tIe interpretatiemogelijkbeden. De specifieke voordelen
van ANN en de condities wanronder deze optreden moeten beter gedocumenteerd wor-
den en problemen zoals identificatie, interpreteerbnarheid. complexiteit, convergentie,
stabiliteit, robuustbeid en prestatie beter onderzocbt voordat tIe overstap van trnditio-
neel statistiscbe metboden naar ANN op grote schani gerechtvnardigd is.
Daarnnast ligt integratie tussen neurale netwerken en statistiscbe metboden op een nan-
tal punten voor tIe band. Op dit ogenblik is er onderzoek gaande dat neurale netwerken
schat op basis van tIe methode van tIe meest annnemelijke schatters. Cbu en Widjaja
(1994) bescbrijven een ANN dat wordt gebruikt om tIe meest gescbikte voorspellings-
techniek te selecteren.
Een belangrijk onderscbeid tussen neurale netwerken en stntistiscbe methoden blijft,
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dat tIe werking van een getraind neurnal netwerk een black box is. Weliswaar zijn alle
gegevens onflrent bet netwerk, zoals gewicbten en nantallen neuronen, bekend, maar
een interpretatie in termen van berkenbare concepten is niet goed mogelijk (Touretzky
en Pomerleau, 1989). Dat betekent dat, ook al kunnen neurale netwerken beter preste-
ren dan statistiscbe metboden, ze niet of slecbts in zeer beperkte mate leiden tot meer
inzicbt in tIe samenbang van verscbijnselen. Daarmee is voorlopig bun belangrijkste
toepassingsgebied bepaald. Neurale netwerken zijn goed toepasbaar als bet ‘waarom?’
niet belangrijk is. Een functie van neurale netwerken binnen tIe marketing zou kunnen
zija bet voorspellen van tIe verkopen of bet berkennen van uitbijters en andere bijzon-
dere gevallen in grote boeveelheden gegevens zoals scnnninggegevens. Het neurale
netwerk selecteert tIe bijzondere gevallen, danma kan met statistiscbe methoden wor-
den onderzocbt wat tIe ncbterliggende oorzaken zijn. Op deze wijze kunnen neurale
netwerkenen statistiscbe metboden elkaar nanvullen op elkaars zwakke punten.
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5. Het Operationaliseren en Valideren
vanAakers (1991) Model van Merkentrouw

W. VERBEKE, S. VAN DROOGENBROECK en H. BLOKLAND

SAMENvATrING

In dit artikel wordt de hypothese van Aaker (1991) dat bepaalde gedragsdimensies antecedenten
van merkentrouw zijn, getest. De vijf dimensies, namelijk goedkoopst geprijsde merken,
gewoonte, ~switchingcosts’, voorkeur, en toewijding worden eerst geoperationaliseerd en geva-
lideerd. Alleen de dimensie switching costs’ had een lage validiteit en werddaarom niet verder
meegenomen in de studie. Uit de resultaten blijkt dat gewoonte en voorkeur merkentrouw posi-
tief beYnvineden, terwiji prijs merkentrouw negatief bernvloedt. De relatie toewijding-merken-
trouw blijkt niet significant te zijn.

1. INLELDING

In de marketing literatuur wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan merken en
merkenbeleid. Een vraag, die een belangrijke rol speelt, is wat de waarde van een merk
is — brand equity’. De merkwaarde is een immaterieel activum van een onderneming
enAaker (1991) verstaat hieronder een geheel van waardevolle eigenschappen, verbon-
den aan een merknaam. E6n waardevolle eigenschap ten aanzien van de merkwaarde is
de sterkte van merkentrouw (Bloemer, 1993). Aaker (1991) heeft voorgesteld dat be-
paalde gedragsdimensies als antecedenten voor de sterkte van merkentrouw kunnen
functioneren. In dit artikel zullen deze gedragsdimensies worden geoperationaliseerd
en zal worden nagegaan door middel van een empirisch onderzoek in hoeverre deze
geoperationaliseerde dimensies inteme validiteit en voorspelkracht hebben.

2. MERKENTROUWEN DEANTECEDENTEN VAN
MERKENTROUW

Bepaalde auteurs hebben gesteld dat verschillende gedragsdimensies antecedenten kun-
nen zijn van de sterkte van merkentrouw (Aaker, 1991). In deze studie is ‘merken-
trouw’ operationeel gedefinieerd als ‘Uitgaande van je laatste vijf aankopen, hoeveel
keer kocht je je favoriete merk? en ‘Hoe waarschijnlijk is het dat je de volgende keer
weer hetzelfde merk koopt?’ Merkentrouw heeft dus betrekking op het verleden maar
ook op de (geYntendeerde ) toekomst.
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Aaker onderscheidt de volgende gedragsdimensies — die gradueel van invloed kunnen
zijn — als antecedenten van merkentrouw. Ten eerste zijn er de niet-trouwe-aankoop-
gedragingen. Deze gedragingen drukken iemands volledige onverschilligheid tegen-
over een bepaald merk nit. Elk merk wordt als even goed beschouwd en meestal kiest
men bet goedkoopst geprijsde merk (bijv. Dodson e.a., 1978). Op het tweede niveau is
koopgedrag een uitdrukking van gewoonte en tevredenheid (bijv. Beatty en Kahie,
1988). Er is geen enkele reden om van merk te veranderen. Het derde niveanbestaat uit
koopgedrag dat een tevredenheid van het moment uitdrukt en ook verband houdt met
‘switching costs.’ — waaronder de kosten van risico, tijd en geld vallen die zich bij het
wisselen van een merk kunnen voordoen. Er bestant bet risico dat een ander merk niet
geheel aan de_verwachtingen voldoet (bijv. Wernefelt, 1985). Op bet vierde niveau
bevindt zich koopgedrag van mensen die hun huidige merk gewoon goed vinden en dit
merk verkiezen boven andere merken. Deze voorkeur kan gebaseerd zijn op een positie-
ye associatie, positieve gebruikservaringen of een hogere waargenomen kwaliteit (bijv.
Day, 1989)7Het topniveau bestaat nit gedrag van mensen die een toewilding naar bet
merk toe hebben. Het merk is belangrijk voor hen in zijn functionaliteit of als een nit-
drukkingsrniddel over de persoon van de~koper. Ook is er een bepaalde trotsheid ten
aanzien van bun favoriete merk (bijv. Aaker, 1991).

Het werk van Aaker biedt een meer-dimensioneel kader om merkentrouw van consu-
menten te verkiaren. De vraag is echter of deze tbeoretiscbe concepten ook empiriscb
kunnen word~n getoetst. Daarom stellen we twee hypotbesen:

Hypothese 1.~ De dimensies zoals die zijn aangegeven doorAaker representeren werke-
lijke gedragingen van consumenten.

Hypothese 2: De gedragsdimensies functioneren als antecedenten voormerkentrouw.

3. ONTWIKKELING VANDE SCHALEN

De dimensies, vooropgesteld door Aaker (1991), werden geoperationaliseerd door
gebruik te maken van voomamelijk bestaande schalen. Sommige vragen werden, na
suggesties door experts, zeifontworpen. Voor de scbaal ‘goedkoopst geprijsde merken’
is gebruikt gemaakt van twee vragen (1.1 en 1.2) uit de ‘Coupon proneness-schaal’ van
Lichenstein e.a. (1990) en van twee zelf-geconstrueerde vragen. De vragen (2.2 t/m
2.4) van de schaal ‘gewoonte’ zijn gebaseerd op de ‘babit scbaal’ van Beatty en Kable
(1988) en V7r~ag (2.1) komt van Gill e.a. (1988).Voor de scbaal ‘switching costs’ zijn
de vragen geinspireerd door bet werk van Aaker (1991) (3.1. en 3.2.) en ‘risico avers
gedrag’ (3.3 en 3.4) van Wernefeldt (1985) . Bij de schaal’voorkeur’ is een vraag (4.6)
van Gill e.a. (1988) opgenomen, en de vragen 4.1. t/m 4.4. komen van Kerkineijer e.a.
(1993) terwiji vraag (4.5.) zeifgeconstrueerd is. Bij de scbaal toewijding is voor vragen
5.2. en 5.3 gebruik gemaakt van Beatty en Kahle (1988) eiivoor vraag 5.1. van Gill e.a.
(1988). De tbeorie van Olver en Farris (1989) was de inspiratie voor de vragen 5.4. en
5.5. Verder is vraag 5.6. zelfgeconstrueerd.
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4. VERZAMELINGVAN DE DATA

Het enqu~te formulier dat door studenten werd ingevuld bestaat uit zes scbalen. In bet
totnal moesten 26 beweringen ingevuld worden — uitgedrukt in een 5-punts-Likert
scbaal (volledig oneens-volledig eens). In bet totaal zijn er tijdens een college 200 vra-
genlijsten uitgedeeld. Er waren 60 exemplaren onbruikbaar en 19 exemplaren kwamen
niet terug. De bypothesen worden dus getest met 121 (60.5%) exemplaren. Hierbij beb-
ben er47 betrekking op boter, 41 op cola en 33 op deodorant.

5. ANALYSE VANDERESULTATEN

S.]. Interne validiteit

Het testen van de inteme validiteit is uitgevoerd als volgi. De vijfdimensies van Aaker
(1991) werden door een exploratorische factoranalyse geanalyseerd (‘oblique’ rotatie).
Daarna werden de resultaten confirmatorisch geanalyseerd met EQS, een ‘linear struc-
tural equation program’ (Bentler, 1989). Hiema werd de Cronbach Alpha berekend om
de betrouwbaarbeid te bepalen.

Zoals kan worden gezien in tabel 1, worden de dimensies zoals ze worden vooropge-
steld niet volledig teruggevonden d.m.v. een exploratorische factoranalyse. De factor
‘switching costs’ levert moeilijkheden op. Dit wil zeggen dan ze enkel partieel kon
worden gereproduceerd. Tevens werd vraag 5.1. van de factor ‘gewoonte’ verkeerd
geclassificeerd. We zullen de factor ‘switching costs’ en vraag 5.1. verder niet meer in
bescbouwing nemen.

Ter bevestiging van de factoranalyse werden de vragen aangeboden binnen EQS. De
geschiktheid van bet latente-variabelen-model werd verworpen. Door bet weglaten van
vragen die op twee factoren hoog Iaadden, werd een redelijke fit van bet model gevon-
den (x2 = 107.410, vrijbeidsgraden = 87, p .07, ‘comparative fit index’ = .98 1). De
resultatenvan de analyse kunnen teruggevonden worden inTabel 3.

De betrouwbaarheid van de verscbillende schalen (tabel 2) is boger dan .7, wat vol-
doende is (Nunnally, 1978).

5.2. Het voorspellen van merkentrouwmet de ontwikkelde schalen.

Op basis van de bekomen variabelen werd binnen EQS een semi-latent structureel
(regressie-) model gebouwd. Semi-latent omdat de afhankelijke variabele, merken-
trouw, bestaat uit twee vragen (Cronbach alpha =.79, wat hoog is voor twee vragen).
Een scbaal met twee vragen kan niet latent worden meegenomen in EQS. omdat de
latente variable niet voldoende gefdentificeerd is. De resultaten worden weergegeven in
tabel 3. Uit de resultaten blijkt dat de fit van bet model voldoende boog is. Opvallend is
dat enkel drie factoren de merkentrouw voorspellen: gewoonte, voorkeur en prijs.
Enkel toewijding is niet significant. Opvallend is ook dat bepaalde dimensies boog met
elkaar correleren. Deze multicollineariteit zou de oorzaak kunnen zijn waarom toewij-
dingniet significant is.
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Tabel 1: Resultaten van de ‘oblique‘factor analyse.

Vraag Gnedkoopst
geprijsde merken

Gewoonte Switching
costs

Voorkeur Toewijding

vl.l .847 .151 -.169 .156 -.063
vl.2 .839 .037 -.152 .122 -.098
vl.3 .641 -.176 .094 -.301 .059
vl.4 .706 -.273 .155 -.025 .000
v2.1 -.135 -.610 -.359 .204 .025
v2.2 -.374 -.538 -.173 .300 .024
v2.3 -.091 -.627 -.291 .186 .057
v2.4 -.131 -.740 -.346 .142 -.143
v3.l .139 -.869 .134 -.137 .002
v3.2 .198 -.566 .074 -.020 .052
v3.3 135 -.174 -.715 -.025 .235
v3.4 .106 -.182 -.626 .058 .377
v4.1 -.023 -.004 -.037 .666 .119
v4.2 -.fl96 -.163 .166 .602 .280
v4.3 .025 -.034 .054 .713 .245
v4.4 .027 -.098 .079 .819 -.039
v4.5 .072 .172 -.123 .781 -.082
v4.6 -.061 -.194 .072 .690 .171
vS.l .024 -.178 .422 .355 310
vS.2 .036 .005 -.171 .003 .760
vS.3 -265 -.173 -.030 .089 .530
v5.4 -.077 .119 .034 -.022 .867
v5.5 .002 .059 -060 .023 .812
v5.6 .015 -.019 .014 .254 .595

Tabel 2: Cronbach alpha ian de uiteindelijke schalen.

Dirnensie — Cronhadi7Alpha

Goedkoopst geprijsde merken .77
Gewoonte .80
Voorkeur .80
Toewijding .81
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Tabel 3: Resultaten confirmatorische factor analyse en semi-latentmodel.

Coefficienten Confinnatorische
factor analyse

Semi-latent model

prijs - vl.1
-vl.2
-vt.4

gewoonte - v2.l
- v2.3
- v2.4
-v3.2

voorkeur - v4.l
- v4.4
- v4.5
- v4.6

toewijding - vS.2
- vS.4
- vS.5
- vS.6

.763

.925

.530

.872

.865

.774

.315

.656

.733

.569

.857

.726

.741

.754

.682

.777

.907

.538

.896

.840

.772

.306

.635

.727

.558

.877

.733
.733
.752
.684

prijs — merkentrouw
gewoonte — merkentrouw
voorkeur — merkentrouw
toewijding — merkentrouw

/
/
/
/

-.162
.500
.306
.070

gewoonte— voorkeur
voorkeur — toewijding
gewoonte — toewijding

.589

.701

.447

.587

.699

.449

d
df
p
CFI

107.410
87
.07

.981

125.882
98
.03
.997

6. DISCUSSIE

6.]. Algemene bevindingen

De dimensies zoals die zijn gesteld door Aaker (1991) zijn gedeeltelijk terug te vinden.
Enkel de factor “switching costs” heeft geen inteme validiteit. De overigen schalen
bebben na bet weglaten van enkele niet-valide vragen een beboorlijke inteme validiteit.
Derhalve is bypothese 1 aanvaard. Ook hypothese 2 wordt aanvaard. “Gewoonte”,
“Voorkeur”, en “Goedkoopst geprijsde merken” voorspellen merkentrouw. “Commit-
ment” blijkt merkentrouw niet te voorspellen, maar dit zou veroorzaakt kunnen zijn
door multicollineariteit. De bevindingen sluiten nauw nan bij andere bevindingen in de
marketing literatuur. Heel wat onderzoekers hebben er bijvoorbeeld op gewezen dat
merkentrouw een gewoonte vorming is (Verhallen en Van Raaij, 1985). Ook bebben
verscbillende marketing specialisten recent erop gewezen dat merkentrouw daalt en dat
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consumenten gewoon kopen op prijs of gewoonte. De praktijk zou dit door hebben en
vooral investeren op promoties. Promoties, zo blijkt uit de literatuur, hebben echter de
rol om koopgewoonten te doorbreken (Leeflang, 1992). Onze resultaten tonen dit
gedeeltelijk aan.

6.2. Verdere toepassingen en limitaties

Aaker is ~n van de meest gelezen auteurs in Nederland omtrent merkentrouw. Zijn
begrippen worden alom gestudeerd door studenten en praktijkmensen. Het is daarom
belangrijk dat deze begrippen empiriscb worden getest in Nederland. Dit artikel paper
was gericht om de merkwaarde te conceptualizeren en te meten en dan de mate van
merkentrouw te voorspellen. Ecbter merkentrouw is zoals vernoemd een meer-dimen-
sionaal begrip. De schaal die hier ontwikkeld is, zou kunnen gebruikt worden om een
genuanceerd begrip van merkentrouw te meten.

Omdat bet aantal observaties te beperkt was, kon niet worden onderzocbt of de factor-
structuur van de verscbillende dimensies per produkt van elkaar verscbilden, of dat de
structurele relaties tussen de variabelen per produkt verscbilden. In de toekomst zou
kunnen gekeken worden of de gevonden relaties stabiel zijn perproduktgroep.

Ofschoon deze studie nantoont dat gewoonte een belangrijke rol speelt, dient toch te
worden gesteld dat een empiriscbe validatie van de schaal zou wenselijk zijn. Dat wil
zeggen bet zou goed zijn een koppeling te maken tussen wat mensen zeggen en wat
mensen doen. Eenout of stock experiment zou hierbij tot de mogelijkheden horen.
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Appendix

De gehanteerde schalen

Goedkoopst geprijsde merken

t.l Als er eeamerk in de aanbieding (5 tot 10 cent goedkoper) is. koop ik dit merk eerderdan wanneer
dit niet het geval is.

1.2. 1k vind het fijn om andere merken uit te proberen als deze in de aanbieding (5 tot 100 cent goedko-
per) zijn.

1.3. Ads ik boodschappen doe, koop ik het goedkoopste merk
1.4. Ads betmerk dat ik meestal koop ineens duurder wordt, dan ga 1k over op een goedkopermerk.

Gewoonte

2.1. Ads 1k boter koop, koop ik uit gewoonte meestat hetzelfde merk.
2.2. 1k let niet op sanbiedingen, maarkoopbet merk dat 1k gewoonhik koop.
2.3. Ads een merk mij bevalt blijf ikdit uit gewoonte kopen.
2.4. 1k koop meestal hetzelfde merk omdat 1k dat aitlid gekoclit heb.

Switching costs

3.1. 1k koop meestal het zelfde merk omdat ik dan nlet moet zoeken
3.2. 1k koop meestal bet zelfde merk omdat ik weinig tijd heb om boodschappen te doen.
3.3. 1k koop meestal bet zelfde merk omdat 1k niet weet wat 1k van andere merkenkan verwachten.
3.4. 1k koop meestal het zelfde merk omdat 1k met een andermerk misschien ontevreden kan zijn.

Voorkeur (verkiezen boven)

4.1. Mijo favoriete merk is gemaakt van de hoogste kwaliteit
4.2. 1k heb een goed gevoel over mijn favoriete merk.
4.3. 1k vind mijo favoriete merk een betermerk dan andere merken
4.4. 1k hou van de smaak vanmijn favoriete merk.
4.5. 1k vind de verpakkingvanmijo favoriete merk leukerdan van andere merken
4.6. 1k prefereermijn favoriete merk boven andere merken

Toewijding

5.1. Ads er slechte geruchten gingenover mijo favoriete merk, dan zou 1k toch bij mijo keuze blijven.
5.2. Ads mijo favoriete merk olet aanwezig is in de winkel, bet restaurant ofde automaat, vind ik bet ver-

velend om eea andermerk te moeten kopen.
5.3. Ads een andermerk voor de helft van de prijs te koop is, zal 1k in bet algemeen, ondanks deze aan-

bieding, hetmerk kopen dat 1k gewoonlijk koop.
5.4. Ads mijo favoriete merk niet aanwezig is in een winkel, dan ga 1k speciaal hier voor naar een andere

winkel.
5.5. Ads mijo favoriete merk niet aanwezig is, dan stel 1k mijn aankoop ult.
5.6. 1k ale mezelfats een zeer enthousiast koper vanmijn favoriete merk boter.
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6. Postkantoren en verruiming openingstijden
van winkels

RB. DEWIT

SAMENVATflNG

Binnenkortis het winkels toegestaan om veel langer open te blijven. Uit rnavktonderzoek blijkt,
dat postkantoren op deze ontwikkeling kunnen inhaken door verruiming van de openstelling van
postkantoren op zaterdagen van9 tot 12 uur, of eveatneel zelfs tot 14 uur, en tijdens werkdagen
van 17 tot 18 uur. Uit segmentatie-analyse blijkt, datvooral mannelijkeen/ofjongere responcten-
ten deze aanpassing op prijs zullenstellen. Dat geldt eveneens voor de meer frequentebezoekers
van postkantoren. Omdat deze maatregelen waarschijnlijk weinig extra afzet zullen opleveren
kan~ventttee1 ook een meer ‘budgetneutrale’ aanpassing van openingstijden worden overwogen:
een combinatie van verruiming van de openstelling op de hierboven aangegeven tijden met een
beperking vande openstelling op andere tijden, bijvoorbeekt tijdens werkdagen van9 tot 10 uur
of tijderis de lunclipauze.

1. INLEIDING

In maart van dit jaar heefthet kabinet besloten de openingstijden van winkels vergaand
te verruimen. Bij de Randvan State ligt momenteel nenwetsvoorstel voor advies, waar-
in is bepanid, dat winkels tussen 6 uur ‘s ochtends en 10 uur ‘s avonds open mogen
blijven. Op zondag blijven de winkels in principe dicht, maar gemeenten kunnen van
deze regelafwijken door vrijstellingen en ontheffingen.
Men wil met deze mantregelen beter inspelen op moderne arbeids- en leefpatronen,
zoals de snelle groei van d~npersoonshuishoudens en de toenemende arbeidsparticipatie
van vrouwen. ilierdoor neemt de behoefte toe om ~p artdere tijden inkopen te kunnen -

doen dan monrenteel is toegestaan.
Het kabinet heeft hoge verwachtingen van het effect van dean maatregelen. Ze moeten
in de detallhandel leiden tot een prijsdaiing, oruzet- en winststijging en een toename
van werkgelegenheid en arbeidsproduktiviteit.
De maatregelen kunnen ook een impuls geven aan verniiming van openingstljden van
organisaties in andere economische sectoren, die eveneens met dezemaatschappelijke
ontwikkelingen te maken hebben, zoals gemeenten, bedrijfsverenigingen, nutsbedrij-
yen, pensioenfondsen ~n postkantoren.
Het is daarom zinvol, dat Postkantoren BV, een in 1993 ten behoevevan de exploitatie
van de postkantoren opgezette joint venture van PTT Post en de Postbank, zich naar
nanleiding van deze ontwikkeling beraadt overhet openingstijdenbeleid.
Uitgangspunt hierbij moet de hehoefte van bezoekers van postkantoren aan uitbreiding
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van postkan-openingstijden zijn. De kiant moet aan~t~n of en hoe op~hingstijdeii van
toren ittoeten wordenaangej~ast. ‘~ - -

In dli artikel wor4t ingegaan op marktonderioek naar voorkeuren van het publiek voor
aanpassing van ~eningstijden van postkantoren. Verder wordt ingegaan op het ver-
band tussen afzet7van postkantoren en openiffgstijden. Op basis van de uitkomsten wor-
den aanbevelingen gedaan voor aanpassingV~n de openin~stijden van postkantoren.

a;
2. BESPREKING VANDEUJTKOMSTENVAN
MARKTOI~bERZOEK

- -.~•

ETIvI/Centrum y~r Retail Research (1995) ~erwijzen in hun~tudie naar~en aantal in
de afgelopen 3ar~n uitgev6&de 6nderzoek~naar de belioefi~n van coii~i.imenten aan
andere openings6jden voorwinkels. - -

In. novemberiI9~3 is voor het eerst markibnderzoek gedaan naar de voorkeur van
bezoekers vaii ~~stkantornh voor verschifl~nde moge1ifkhed~n voor a~hpassing van
openingstijden ~n postkaiitoren Het onderzoek liep mee in~en mondding omnibus-
onderzoek ondeFeen representatieve steekPi~ef van 1000 mensen van 18 jaar en ouder
eti wa~ gericht op mensen die meteenzeke~rege1maat, dat ~il zeggen miinstens 2 keer
perkwartaa1,~eii7postkantdor bezoeken. A~ii deze voorwaarde voldeden 620 mensen.

- .~

Ult een sponf~hereactie van de respondeliten op de openin~stijden v~ff’postkantoren
blijkt, dat 65~o d~ huidig&Zpenifigstijilen v6ldoende vindt. hide lagere leeftijdsklassen
(18 — 49 jaar) i~de behoefte aan ruimere b~eningstijden grofer dan in de hogere leef-
t~jdsk1assen (~ 50 jaar).v5 dez~ groepen~nden respectievelijk 44% en 19% de huidi-
ge openingsti3d5 onvoldoende. -.

Eiijna 1weedeid7e~deel van de respondenten is dus tevreden over de huidige openingstij-
den. Ilet aantal tiiensen dat verruiming vaii tpeningstijdeh opprijs stelt is echter niet te
verwaarlozeiiThvendien bestaafook de indThk, dat deze uitk6mstei~ waf7minder positief
zljn dan de iiilThmsten vaii de meeste do5~IMICentrum v~f Retail R~search (1995)
geciteerde ondefzoeken. In het volgende o~rzicht zijn de antwoorden gerubriceerd van
de respondeni~n die het postkantoor nog giii~g op andere tijden geopend willen zien:

I-

~-Ml~Id~g~ EXh~ ~~ond .Mo.gern LJ~tg

Genoemde tijdsblokkan

-4

Figuur I. Spontaze voorkeur voor verruiming openingstijden.

~
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Figuur 2. Gemiddelde voorkeurscoresper tijdsblok.

Het publiek blijkt spontaan -vooral voorkeur te hebben voor opening van postkantoren
op zaterdag na 12 uur en, tijdens werkdagen, ‘s middags van 17 tot 18 uur. Dat geldt
overigens meervooi~ mannen dan voo2r vroviwen.

De respondenten is vervolgens gevraagcl naar hun voorkeur voor een aantal ketczemo-
gelijkheden voor uitbreiding van openingstijden. De voorgelegde alternatieven liggen
met opzetniet te ver af van de dagelijkse werkelijkheid. Meer ‘extreme’ openingstijden
werden ~priori niet rendabel geacht en daarom niet in de vraagstelling opgenomen.
In figuur 2 worden de uitkomsten gepresenteerd. De voorgelegde alternatieven (tijds-
blokken) zijn daarbij gerangschikt in volgorde van voorkeur. Het betreft hier gemiddel-
de voorkeurscores. Hoe lager deze voor een tijdsblok is, des te groter is de voorkeur
van het publiek voor uitbreiding van de openstelling van postkantoren met dit tijdsblok:

Aan de rangordening waren nog enkele voorwaarden verbonden. Men mocht tijdsblok
C2: maandag tim vrijdag 18 tot 19 uur, pas kiezen na tijdsblok CI: maandag t/m vrij-
dag 17 tot 18 nur. Dit om ‘zwevende~ blokken in de voorkeursuitkomsten te voorko-
men. Het zelfde gold voor de selectie van tijdsblokken D2: zaterdag 12 tot 14 nur, (na
Dl: zaterdag 9 tot 12 uur) en D3: zaterdag 14 tot 16 uur (na D2: zaterdag 12 tot 14
uur).
De voorkeur van de respondenten gaat vooral nit naar openstelling op zaterdagoclitend
van 9 tot 12 uur. Daarna volgen openstelling tijdens werkdagen van 17 tot 18 nur en op
koopavond tot 21 uur.
De minste voorkeur hebben ‘late openstelling’ op werkdagenvan 18 tot 19 uur, ‘vroege
openstelling’ op werkdagen (dinsdag tot en met vrijdag) van 8 tot 9 uur en zaterdag-
middagopenstelling van 14 tot 16 uur. Voor enkele tijdsblokken komt dat mede door de
gestelde selectievoorwaarden.
De uitkomsten komen tamelijk goed overeen met de spontane reacties van responden-
ten die een ruimere openstelling van postkantoren op prijs stellen. Daar is ruimere
openstelling op zaterdag gesuggereerd, zij het na 12 uur~ en verder ‘s middags van 17
tot 18 uur aismede een (extra) avondopenstelling.
Tervergelijking: de door ElMiCentrum voor Retail Research (1995) geciteerde onder-
zoeken signaleren bij de consumenten met name een hehoefte aan ruimere avondopen-
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stefling van winkels en w~ tot [9 uui. O6EWreuls (1994) &nstateert ~~donsumenten
~nbij winkelier~een zekere beh~efte aan v&ruiming van op&ningstijden van winkels in
de vroege avondiiren. -

Ten slotte is de_~respondenien een aadtal k~izemoge1ijkhede voor beperking van ope-
ningstijden voo~e1egd. Ze moesten de v6&gelegde altemaffeven (tijd§I5lokken) rang-
ordenen op basis van een ‘afkeiirscl{aal’~ van I (eliiiuiniie meestV&rvelend) tot 7
(eliminatie ifiuii~t verveleWd) liep. In dit ge’7a1 waren geen viwaard verbonden aa.n
de rangordenin. -~ ~

In figuur 3 is de rangordening van de tijdsTlokken op ba~is ~fi de genuicfdelde ‘afkeur-
score~s’ per ti.jd~blok opgenomen. I{oe 1a~r de gemiddeld~ afkeursc6res zijn, des te
groter zijn dus de bezwaien van jet pub1i~Vtegen elimimitie ~an het tijdsblok.

4.’

Figuur 3. Gemijdelde a.fkeurscores per tijdsb’~I. I - -s

De uitkomstenzijn voor mm ofmeer ver~iijkbare tijdsb1o~en redelijik consistent met
die van de voo~keuren v~n bet publiek. O~allend zijn de reTatief geriti~ bezwaren van
hetpubliek tegen een sltiiting op werkda~n tijdens lunchtijd. Van de r&spondenten zou
12% sluiting o~dat tijdstip ‘het meest ve~7e1end’ vinden.
Men moet iicti~daarbij ~1 realiseren, dai7de verkregen uiikomsten ‘i~I~tief zijn: van
de voorgelegd~ altematieven ontmoet~tjvoorbeeld siuiirng van p~tkantoren van
maandag tim iaterdag van 9 tot 10 iiur ~Thswaar de minst~bezwaren, maar dat impli-
ceert niet, dat liet publiek in bet geheel g5in bezwaren heefftegen elinThiatie!
De Crelatief) g~ringe bezwaren van de resjiondenten tegen sThiting van4iostkantoren tij-
dens bovengeti~oemde tij5sblokken hebb5mogelijk te mak~n met een zekere trendma-
tige daling van het aandeel vaA winkelb8ioek tijdens de o~htenduren7en lunchtijd. Dit
blijid uit ofide7zoek van het CBS, waarvaii BIM/Centrum ~or RetaiI7~esearch (1995)
in hun studie iiielding maken.

P:Koopv.

l5-21u.

TlJdsblok

H:Ma. L:Ma-vr. G:U&.z*t.
9.13u. 12.13u. 9-lOU.



3. SEGMENTATLE MET BEL{ULP VANCLUSTER- EN
DISCRTMINANT-ANALYSE

Met behuip van clusteranalyse kunnen respondenten op basis van het integrale patroon
van hun voorkeur- en afkeurscores ineen auntal segmenten worden ingedeeld. De aldus
ontstane segmentatie kan vervolgens met behuip van discriminant-analyse worden
gerelateerd am hun socio-economische en demografische kenmerken.
Op deze manier wordt duidelijk voor welke segmenten verruiming van openingstijden
met bepaalde tijdsblokken aantrekkelijk is en voor welke segmenten beperking van
openingstijden met bepaalde tijdsblokken op bezwaren stuit.

In dit geval is geen rekening gehouden met de voorwaarde, dat bij deze multivariate
analysemethoden alleen metrische variabelen mogen worden gnbruikt. De voorkeur- en
afkeurscores zijn ordinaal van aard. Van de bij de discriminant-analyses in beschou-
wing genomen socio-economische en demografisehe variabelen is alleen ‘I.eeftijd’
metrisch. De andere variabelen -bezoekfrequentie po~tkantoren, gezinsgrootte, oplei-
ding, sociale kiasse, regio (Nielsen), urbanisatiegraad, geslacht, wellgeen bezit Post-
bankrekening, aard van bet bezoek (priv&’zakelijk), wellniet werkzaam en gezinscy-
clus- zijn ordinaal of nominaal.

Bij clusteranalyse worden respondenten op basis van kemnerken, in dit geval dus hun
voorkeur- en afkeurscores, ingedeeld in een aantal groepen. De verschillen tussen
respondenten in dezelfde groep zijn relatief klein, terwiji de verschillen tussen respon-
denten in verschillende groepen relatief groot is. Clusteranalyse levert bier de volgende
indeling op:

— Groep 1: ‘Werkdaglochtend- enwerkdag/lunchvoorkeur’:
dinsdag—=vrijdag 8T9 uur, rnaandag — zaterdag 9— 10 uur,
maandag — vrijdag 12— 13 uur + rest maandag;

— Groep 2: ‘Zaterdagvoorkeur’: zaterdag 9 —16 uur;
— Groep 3: ‘Werkdag/avond en koopavondvoorkeur’:

maandag—vrijdag 16— l9uur÷koopavond16—21 uur.
De aandelen van deze groepen in de steekproef zijn resp. 39, 31 en 30%.

De karakterisering van de groepen is gebaseerdop de gerniddelde voorkeur- en afkeur-
scores per tijdsblok voor elke-groep (clustercenters). Voor eikegroep zijn de gemiddel-
de voorkeur- en afkeurscores voor de tijdsblokken waardoor deze wordt gekarakteri-
seerd het laagst.
In figuren 4 en 5 (zie pagina 80) zijn de uitkomsten van de clusteranalyse nog eens
grafisch weergegeven:

Bij discriminant-analyse worden 1 of meerlineaire functies geschat van kenmerken die
van invloed zijn op de segmentatie: de zogenaamde discriminantfuncties. Door invul-
ling in de discriminantfunctie(s) van de scores van de respondenten opde desbetreffen-
de kenmerken worden functiewaarden verkregenop basis waarvan indeling in 1 van de
clusters mogelijk is.
De discriniinantfunctiesworden z6 gekozen, dat voor de functiewaarden de verhouding
van de variantie tussen de groepen ~n de variantie binnen de groepenmaximani is.
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Figuur S. Clustercenters a.tkeurscores per tijdsblok.

De kwaliteit van het aldus verkregen model wordt bepaald~door de tiate waarin de
geschatte indeling overeenkomt met de wei~ke1ijke indeling van de respondent.
Bij de modelscliatting is elke nominale variabele vervangen door 1 of meer dummy-
varinbelen (0/1-variabelen), afhankelijkvan het aantal categ6rie~n waaniit de nominale
variabele bestaat. Voor de variabele ‘gesIa~ht’, met dus 2 ~tegorie~n~ man en vrouw,
kan bijvoorbeeH worden volstaan met 1 dummy-variabele. t~eze is gelijjk aan 0 als de
respondent een man was en gelijk aan 1 aisTiet een vrouw beiiof.
Bij de hierboven vastgestelde clusterindefing blijken alleen geslacht, leellijd en bezoek-
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frequentie een rol te spelen. De kwaliteit van de schattingsresultaten is ecbter niet erg
hoog. Op basis van de gevondendiscriminantfuncties wordt 46% van de waarnemingen
juist ingedeeld.
In tabel 1 worden enige uitkomsten van de modelschattingen gepresenteerd.

Tabel 1. Uitkomsten discriminant-analyse.

Gestandaardiseerde
co~ffici~nten van de
discriminantfuncties
Functie 1 Functie 2

Discriminantfunctie
waarde bij groeps
gemiddelde
Functie 1 - Functie 2

Geslacht
Leeftijd
Bez.freq

0,27
0,98
0,04

0,67
-0,10
0,69

Groep 1
Groep2
Groep 3

0,40
-0,20
-0,31

-0,02
0,14
-0,12

De gestandaardiseerde co~fflci~nten zijn geschat op basis van z6danig getransformeer-
de (= gestandaardiseerde) kenmerken, dat hun gemiddelde gelijk is aan 0 en hun stan-
daardafwijking gelilk is am 1.

Bij een onderscheid in 3 groepen wordt de segmentatie door (maximnal) 2 discrimi-
nantfuncties verklaard. Interpretatie van de uitkomsten is dan niet zo eenvoudig als bij
een onderscheid in 2 groepen, waarbij slechts 1 discriminantfunctie wordt bepaald.
Mannen, lagere leeftijden en hoge bezoekfrequentie (het rangnummer is dan laag!) sco-
ren laag op discriminantfunctie 1 en vallen daardoor eerder in groepen 2 of 3, resp.
‘Zaterdagvoorkeur’ en ‘Werkdag/avond- en koopavondvoorkeur’. Hetzelfde geldt bij
discriminantfunctie 2 voor mannen, hoge bezoekfrequentie, maar nu juist met een
hogere leeftijd.
In figuur 6 (zie pagina 82) wordt de gebiedsafbakening op basis van de 2 discriminant-
functies grafisch weergegeven.

De eerste discriminantfunctie levert de grootste bijdrage aan de groepsindeling. Hij
neemt 90% van de variantie (tussen groepen) voor zijn rekening en is ook significant.
De tweede discriminantfunctie neemt 10% van de variantie voor zijn rekening en is
eigenlijk niet significant.

Bij een vergelijking met de uitkomsten van andere onderzoeken naar behoeften van
consumenten aan andere openingstijden van winkels moeten we met name kijken naar
kenmerken die van invloed zijn op de voorkeur voor zaterdag- of avondopenstelling
(clusters 2 en 3). Voor postkantoren zijn vooral geslacht (man), leeftijd (long) en
bezoekfrequentie (hoog) van invloed.
De eerste 2 kenmerken komen vaak ook in andere onderzoeken naar voren. Maar ook
andere kenmerken worden genoemd, zoals alleenstaanden, tweeverdieners met beiden
eenfull-time baan en werkenden in het algemeen.
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I Verkiaring van symbolen:
4.0.

1. afbakening gebied groep 1
2. atbakening gebied groep 2
3. afbakening gebied groep 3

2.0 . Groepsgemiddelden

Tw~ctie2 .0.

—2.0.

—4.0.
I I I I I I I

~4~0 —3!0 —2.0 —1.0 .0 1.0 2.0 3.0 4.0
E~ux±ie1

Figuur 6. Gebiedsajhakening op basis van de dircriminantfuncties.

4. HET VER~AND TUSSEN AFZET ENOPENJNGSTIJDEN: EEN
EERSTE VERKENNING

Zowel het CPB (Bemardt et al., 1995) als bet ELM (Gianotten.en Heeres, 1995) hebben
studies verricht naar de effecten van de verruiming van winkeltijden. De uitkomsten
verschilden nogal: volgens bet CPB zal de yerruiming van de openingstijden de totale
detailhandelsomzet met ongeveer een half procent doen stijgen en ca. 15000 banen
opleveren. Het ~IM verwacht bij ruimere openingstijden echter nauwelijks een stilging
van deze grootheden.
Beide studies delen de verwachting, dat vooral bet grootwinkelbedrijf de vruchten van
de liberalisering zal plukken. Het is daarom wellicht geen toeval, dat inmiddels al twee
grote winke]ketens naar aanleiding van de regeringsplannen enige voornemens met
betrekking tot hun openingstijden kenbaar hebben gemaakt. In een artikel in bet Finan-
cieele Daghiad van 18 oktober 1994 wordt melding gemaakt van bet voomemen van
Albert Heijn om zijn supermarkten in de Randstad te openen tot 20 uur. Men wil de
invulling af laten hangen van de buurt waar de winkel is gevestigd. Vroom & Drees-
mann wil de warenhuizen in grote steden tijdens werkdagen openhouden tot 19 of 20
uur als de verruiming van de openingstijden een feit is. Zo blijkt uit een artikel in bet
Algemeen Dagblad van 5 april 1995.
Ook Kremers et al. (1994) rekenen op positieve effecten van de verruiming van winkel-
tijden. Zij baseren zich daarbij vooral op ervaringen in Zweden met ruimere openstel-
ling van winkels, met name in de levensmiddelenbranche. Zij verwachten echter geen
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aantasting van de concurrentiepositie van kleine winkels.
In dit verbandmoet verder nog melding worden gemaakt van experimenten met verrui-
ming van openingstijden van winkels in een aantal steden in Nederland (Vreuls, 1994).
Voor de meeste deelnemende ondememers blijkt het experimentneutraal of gunstig uit
te werken op de bedrijfseconomische ontwikkeling van de eigen winkel. Per saldo
blijkt, dat bij gelijkblijvende prijzen een toename van de kosten zodanig wordt gecom-
penseerd door een toename van de omvang van het kiantenbestand, dat omzet en winst
stijgen.
Voor p~stkantoren is bet verband tussen afzet en openingstijden nog onderwerp van
studie. In dit artikel wordt volstaan met een eerste verkenning. De conclusies hebben
daarom ook een meer hypothetisch karakter. Tot de afzet worden bier alleen de hande-
lingen am balies of loketten gerekend. Uitbetalingen am geldautomaten blijven dus
buiten beschouwing, omdat deze in bet algemeen niet zijn gebondenaan openingstijden
van postkantoren.
Overbet causale verband tussen afzet en openingstijden bet volgende: Aanleiding voor
verruirning van openingstijden van postkantoren is tot nu toe vooral bet streven naar
verhoging van bet serviceniveau geweest door beter in te spelen op lokale bezoekpatro-
nen. Verruiming van openingstijden was dus niet direct gericht op bet genereren van
extraafzet, maar kan bier w~1 toe hebben geleid.
Bij beperking van openingstijden is bet causale verband tussen afzet en openingstijden
mogelijk anders dan bij verruiming van openingstijden. Een ongunstige afzetontwikke-
ling kan leiden tot efficiency-problemen en beperking van openingstijden.
In tabel 2 is voor kantoren die medio 1993 langer dan 30 per week uur open waren een
indexcijfer berekend voor de verhouding van de afzet in de eerste helft van 1994 tot de
afzet in de eerste helft van 1993. Bij de berekening van bet indexcijfer diende bet
gemiddelde verboudingscijfer overale bescbouwde kantoren als basis.

Tabel 2. Relatie afzet en openingsuren postkantoren.

Het aantal openings-
uren is in de tweede
heift van 1993:

Index van gemiddelde
verhouding afzet le beift
1994 t.o.v. le beift 1993

Totaal Eigen
vesti-
gingen

Postagent
schappen

• gelijk gebleven
Etoegenomen
• afgenomen

100
102
98

100
101
99

10&
101
98

Totnal 100 100 100

Uit deze tabel blijkt, dat de afzetontwikkeling bij kantoren waarvan de openingstijden
zijn verruimd in de eerst helft van 1994 gemiddeld gunstiger is geweest dan bij kanto-
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ren waarvan de openingstijdengelijk zijn gebleven of zijn beperkt.
Voor eigen vestigingen en postagentschappen samen zijn de verschillen significant. Dat
is echter niet bet geval als deze groepen afzonderlijk worden beschouwd.
Er bestaat dus enig verband tussen afzet en openingstijden, rnaar erg sterk is dit niet.
Uiteraard kan dit ook te maken hebben met de termijn waar&innen de afzetontwikke-
ling wordt geanalyseerd. Deze is vrij kort. Alle hierboven aangehaalde studies gaan
ervan uit, dat effecten van verruiming van openingstijden van winkels pas op middel-
lange termijn ziclitbaar worden.
Men moet verderbedenken, dat de afzet van postkantoren niet alleen afhankelijk is van
openingstijden. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld de penetfatie van geld- en betaal-
automaten, hebben waarschijnlijk veel me-er invloed en die is dan ook nog negatief.
Men moet daarom beslist geen al te hoge verwachtingen hebben van bet effect van een
verruiming van Ypeningstijden van postkantoren op de afzet. Met een verruiming van
openingstijden moeten daarom onk andere doelen worden gediend, dan de verboging
van de afzet, zoals bijvoorbeeld de al eerder genoemde verhoging van_het serviceni-
veau of de introductie van nieuwe diensten die een ruimere openingstijd behoeven.

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Bijna tweederde deel van de respondenten die minstens 2 keer per kwartaal een post-
kantoor bezoeken is tevreden over de openingstijden van postkantoren. Ongeveer een
derde deel stelt verruiming van de openingstijden op prijs, met name op zaterdag na 12
uur en tij denswerkdagen tot 18 uur.
Als respondenten een aantal keuzemogelijkfieden voor verruiming van openingstijden
wordt voorgelegd is de vciorkeur vooral groot voor openstelling op zaterdagochtend en
tijdens werkdagen van 17 tot 18 our. Ookkoopavondopenstelling wordt op prijs
gesteld.
Verder blijken vooral openstelling van postkantoren op werkdagen om 10 uur in plaats
van om 9 uur en sluiting tijdens lunchpauzes op weinig bezwaren van het publiek te
stuiten. Men moet daarbij w~1 bedenken, dat de verkregen uitkomsten ‘relatief zijn:
van de voorgelegde altematieven ontmoet deze optie weliswaar de minste bezwaren.
maardat impliceert nog niet dat men er in bet geheel geen bez~.Vaar tegenbeeft!

Clusteranalyse op basis van de voor- en afkeurscores levert de volgende segmentatie
van postkantoorbezoekers op:

— Groep 1: ‘Werkdag/ochtend- en flunchvoorkeur’;
— Groep 2: ‘Zaterdagvoorkeur’;
— Groep 3: ‘Werkdag/avond en koopavondvoorkeur’:

Een aantal socio-economtsche en demografische kenmerken zoals geslacht, leeftijd en
bezoekfrequentie van postkantoren, speelt ~en rol bij deze segmentatie. Zo blijkt uit
discriminant-analyse. De verklaringskracht van bet model is echter niet erg groot.

Door verruiming!van openingstijden, op zaterdagen van 9 tot 12 uur, of eventueel tot
14 uur, en tijdens werkdagen van 17 tot 18 uur, kan beter worden ingespeeld op de
behoeften van de postkantoorbezoekers. De positieve effecten daarvan op de ontwikke-
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ling van het aantal transacties zulten echter beperktblijven.
Verruiming van openingstijden moet daarom ook andere doclen dienen, zoals bijvoor-
beeld een verhoging van bet serviceniveau of de introductie van ujeuwe diensten die
een ruimere openingstijd beboeven.
Eventueel kan ook een meer ‘budgetneutrale’ aanpassing van openingstijden worden
overwogen: een combinatie van verruiming van de openstelling op de hierboven amge-
geven tijden met een beperking van de openstelling op andere tijden, bijvoorbeeld tij-
denswerkdagen van 9 tot 10 uur of tijdens de lunchpauze.
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7. Naar een versterking van de positie van
onderzoek in het marketing- en
communicatiebeleid

S.H. MULDER

SAMENVAThNG

‘De onderzoeker als adviseur’ is eenbelangrijk thema in de discussies over de verbetering van de
positie van de marktonderzoeker. De voornaamste oorzaak van de problemen lijkt een kloof tus-
sen de beleidmakers en onderzoekers te zijn: beleidmakers weten te weinig van onderzoek en
onderzoekers te weinig van het beleid. Als mogelijke oplossingen worden drie benaderingen
beschreven: ten eerste een evolutie van onderzoek in de richting van informatiemanagement, ten
tweede een visie op rol van de onderzoeker als beleidsadviseur en ten derde een optimale integra-
tie van onderzoek inhet beleidsproces. De meerwaarde van een goede onderzoeker ligt invooral
in het vermogenom managers een concurrerend instrument te bieden voor behalen van hun doel-
stellingen inde breedste zin.

1. INLEIDING

Een belangrijk thema in de discussies over de positie van de marktonderzoeker en van
de onderzoeksbureaus is de rol die zij ten opzichte van hun opdrachtgevers dienen te
spelen. Een veelgehoorde opinie is dat de positie van de onderzoeker en van de bureaus
verzwakt is ten opzichte van andere typen specialisten en adviesbureaus. Deze percep-
tie leidt vaak tot de conclusie dat het naar zich toe trekken van een strategische advies-
rol de concurrentiepositie van onderzoek en zijn beoefenaars kan doen toenemen. ‘De
onderzoeker als consultant’ wordt op menig congres en in diverse publikaties als wens-
beeld geschetst. Gezien de aard van de functie zoals ik die nu sinds 1992 bij Motivac-
tion uitoefen lijkt bet daarom een nuttig om de opgedane ervaringen te trachten samen
te vatten en daarbij suggesties te doen voor riclitingen waarmee het onderzoekers hun
rol kunnen versterken.

In dit artikel wordt eerst een korte schets van de problematiek gegeven. Daarna volgt
een visie op het verbeteren van de effectiviteit van het instrument ‘onderzoek’ in het
beleidsproces. Daarvoor worden enkele ontwikkelingsrichtingen gesuggereerd.
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2. PROBLEMEN MET DE ROL VAN ONDERZOBKIN UET
MARKETING- ENCOMMUNICATIEBELEID

Zoals gesteld, komt bet te vaak voor dat de goede afstemming tussen het marketing- en
communicatiebeleid en bet onderzoek ontbreekt. Regelmatig voorkoniende voorbeel-
den zijn:
— Bij inventariserend imageonderzoek blijkt dat de afdeling Marketing te weinig con-
tact heeft met de afdeling Documentatie en met het verkoopapparaat. Er wordt, bij-
voorbeeld onvoldoende gebruik gemaakt van de knipselverzameling (‘wie komt in
welke media met welke informatie’) en de advertentieverzameling, Ook is er te wei-
nig inzicht in wat concurrenten doen op beurzen en in de persoonlijke verkoop. Het
imageonderzoek begint daardoor vanuit een onnodige informatieacbterstand en
vraagt niet naar specifieke onderwerpen en acties die in de markt spelen.

— Bij pre-tests van advertenties ontbreekt in de briefing aan het onderzoeksbureau de
formulering van de gewenste response, waardoor de test een vorm van inventarise-
rend consume-ntenonderzoek wordt, maar dan in een te laat stadium. De campagne
wordt drastisch aangepast maar bet budget en de tijd om de nieuwe concepten te pre-
testen is erniet meer.

— Bij een effectmonitoring blijken de doelstellingen van bet beleid vaag geformuleerd
te zijn. (Bijvoorbeeld: ‘We willen als belangrijker in de markt gezien Worden.’)
Aangezien ‘effectiviteit’ het behalen van de doelstellingen is, wordt_bet vaststellen
van de effectiviteit van bet beleid vrijwel onmogelijk. Het is onduidelijk of de scores
van een organisatie of produkt op bepaalde, duidelijk gedefinieerde criteria moeten
worden gerneten of dat de beoordelingscriteria achteraf inkaart worden gebracht. De
afhankelijke variabele is soms niet tevoren gedefinieerd (verkoop, aantal aanvragen
of algemene bekendheidlwaardering). Bij de opzet van bet effectonderzoek wordt de
afhankelijke variabele achteraf vastgesteld. De presentatie van de effectmeting ont-
aardtdaardoor in interne discussies overde precieze doelstellingen van het beleid,

Met deze probleemgevallen lijkt een meer algemene problematiek samen te hangen: de
rol en de positie van markt- en communicatieonderzoek zijn zwakker dan die van ande-
re beleidsinstrumenten. Een aantal verschi.jnselen wijst in die ricbting:
— Er worden wel jaarlijks marketingplannen en communicatieplannen ontwikkeld,

maar geen onderzoeksplannen. Soms wordt er wel een financieel overzicht gemaakt
van bet uitbestede onderzoek. Maar jaarplannen met een budget en een inboudelijke
visie op de inzet van onderzoek komen sporadischvoor.

— In tegenstelling tot de kosten worden de baten van onderzoek zelden zicbtbaar
gemaakt. Dit beeft tot gevoig dat onderzoek als pure overhead wordt gezien.

— Aan de mate waarin men in een vroeg stadium bij beleidsvorming wordt betrokken,
kan goed de status van de betreffende medewerkers worden afgelezen._Onderzoekers
(intern en extern) worden zelden bij de beleidsvoorbereiding betrokken. Zij voeren
opdrachten uit van anderen, meestal van functionarissen die minder verstand bebben
van bun instrumentdan zijzelf

— De sa1ari~ring van interne en externe onderzoekers is lager dan de salari&ing van
marketing- en communicatiefunctionarissen. Dit beeft het gevoig dat ambitieuze
medewerkers bet onderzoeksvak snel verlaten. Er dreigt daardoor voor bet onder-
zoeksvak een vicieuze cirkel te ontstnan van onvoldoendekwaliteit, slecht image en
vertrek van goede mensen.
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Als we de verschillen analyseren tussen organisaties die onderzoek w~1 optimaal inzet-
ten en organisaties die dit minder effectief doen, dan blijkt dat bet management van de
laatstgenoemde organisaties onvoldoende ziclit heeft op de rol die onderzoek kan spe-
len, naast en als onderdeel van andere beleidsinstrumenten zoals distributiebeleid, corn-
municatiebeleid of automatisering. Het is voor onderzoekers misscbien wel verleidelijk
maar tegelijkertijd weinig zinvol om dit het management te verwijten. Het ligt eerder
op de weg van de vertegenwoordigers van een beleidsinstrument om voor een goede
inpassing in het beleid te vechten dan om initiatieven van anderen af te wachten.
Immers, bij de keuze van een strategie zijn er meestal diverse opties verdedigbaar, elk
met een eigen inzet van beleidsinstrumenten en verdeling van budgetten. Op de verte-
genwoordigers van die instrumenten, en dus ook van marktonderzoekers, rust de pri-
maire verantwoordelijkheid de mogelijkheden, de beperkingen en de kosten van hun
instrument bij het management onder de aandacht te brengen ~n te houden. Onderzoe-
kers slagen daar over het algemeen minder in dan bijvoorbeeld de marketing- en corn-
municatiefunctionarissen.

De voomaamste oorzaak van de problemen is een verwijdering tussen de beleidmakers
en onderzoekers: beleidmakers weten te weinig van onderzoek en onderzoekers te wei-
nig van het beleid.
Overigens is deze situatie niet nieuw en ook niet uniek. Niet nieuw want wie bijvoor-
beeld Kottler’s Idassieker ‘Marketing Management’ (1) nog eens naleest op de rol van
marktonderzoek vindt een vrijwel volledige beschrijving van de huidige problematiek.
De situatie is ook niet uniek voor marktonderzoek. Deze komt ook in de reclamesector
voor. Zo beschrijft Broadbent (2) mijas inziens terecht het succes van het DAGMAR-
rapport als een dieptepunt in de Hoof tussen reclamespecialisten en marketeers. In de
DAGMAR-benadering wordt zeer smal gedefinieerd wat aan communicatieresultaten
gemeten zou kunnen worden opdat de reclamestrategen alleen nog daarvoor verant-
woordelijk kunnen worden gehouden. Duidelijkheid over de verantwoordelijkheden
geeft zekerheid. Echter, de zekerheid van zo’ n ivoren toren is schijn omdat vroeg of
laat het algemeen management de conimunicatiebudgetten beoordeelt op de bijdrage
aan het totale beleid en niet op het behalen van zelf-bepaalde smalle doelstellingen.
Daarbij reduceert zo’n opstelling de beoefenaars van het reclamevak tot uitvoerende
specialisten zonder overzicht overen inspraak in de totale strategie. De morani is— naar
mijn mening — dat wie zich afsluit voor het totale probleem van de klant zijn eigen
positie uitholt.

Deze situatie behoeft niet overal zo te blijven. Het antwoord moet primair van de
onderzoekers komen. Zij dienen zich enerzijds goed te informeren over wat de aard van
de vragen is waarmee de beleidmakers worstekn. Anderzijds moeten zij aan de vergro-
ting van de onderzoekskennis bij het management werken. Vanuit deze twee ‘richtin-
gen’ kan de kenniskloof worden gedicht. Daarbij is geen sprake van het eenmalig corri-
geren van een probleem. Het behoud van een sterke marktpositie ten opzichte de
andere marketinginstrumenten vraagt om een voortdurend zoeken naar de beste aan-
sluiting op de behoeften van de kiant. Marktonderzoek onderscheidt zich daarmn niet
van andere diensten.

Hierna worden drie concrete benaderingen beschreven voor de verbetering van de posi-
tie van onderzoek. In de eerste plaats betreft dat een evolutie van onderzoek in de rich-
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ting van informatiemanagement en in de tweede plaats een rol van de onderzoeker als
beleidsadviseur. Ten derde wordt een uitgebreide case beschreven met een optimale
integratie van onderzoek in een communicatiebeleidsproces.

3. DE ONDERZOEKER ALS INFORMATIEMANAGER_

Een belangrijke kans om onderzoek eensterkere positie te geven is een uitbreiding van
de traditionele rol naar gefntegreerd informatiemanagernent. Traditioneel vervullen
onderzoekers vooral de rol van verzamelaars van externe informatie._Echter de active-
ring van en integratie met interne informatie blijft daar veelal bij achter. Onderzoekers
kunnen een goede integratiefunctie vervullen bij de verzameling en analyse van infor-
matie uit diverse exteme ~n internebronnen. Enige suggestins zijn:
— In samenwerking met Automatisering en/of Financi~n zijn aanvullende analyses te

maken van het klantenpakket en hun gebruik van de produktenldiensten van de
eigen organisatie. Ook deze afdelingen zijn op zoek naar mogelijkheden hun toege-
voegde waarde ut te breiden. De onderzoeker kan op die wens inspelen.

— Men kan overzichten (laten) maken van knipsels uit yak- en dagbladen en daar eigen
analyses aan toevoegen. Te denken valt aan het signaleren van nieuwe thema’s, of
het maken van overzichten van de ontwikkelingen rond bedrijvenlorganisaties en
personen. Met name ook het overzicht yan ‘wie zegt wat en wie niet’ kan heel infor-
matief zijn. Het verzamelen van reclamemateriaal (advertenties/brochures) en analy-
seren van de gebruikte claims, -de toonzetting en de keuze van medium en timing
bieden bruikbare informatie voor bet eigen communicatiebeleid. Hoewel het hand-
werkniet allemaal door de onderzoeker behoeft te worden verricht, kan hij een posi-
tie als informatiemanager vormgeven door deze activiteiten goed te organiseren en
er zijn analyses aan toe te voegen

— Bij elk onderzoek kan worden pagedacht over de wijze waarop_er_publiciteit mee
kan worden verkregen. Zo kan van de resultaten soms goed secundalr gebruik wor-
den gemaakt door deze meestal in bewerkte vorm intern te publiceren in bedrijfsor-
ganen of extern in nieuwsbrieven. -

— Elk management beoordeelt een instrument op de kosten en baten ervan. De totale
kosten van onderzoek worden soms wel geYnventariseerd. Echter, de behaalde effec-
ten worden in de praktijk hoogst zelden systematisch in kaart gebracht. Men ervaart
dit als tijdverspilling, met als gevolg dat men de investeringen in onderzoek alleen
als overhead beschouwt. De onderzoeker kan beslist_een goede bijdrage leveren aan
de positie van onderzoek door aan bet management jaarlijks een soort jaarverslag
voor te leggen met een overzicht van de onderzoeksactiviteiten. In een jaarplan kan
systematisch worden teruggezien op de kosten ~n baten. Bij ‘baten’ moet dan wor-
den gedacht aan resultaten van onderzoek en de verandering van beleid als gevolg
van die resultaten. Een overzicht van de activiteiten en wat ermee is bereikt, is al een
goede stap. Het is zeer aan te raden voor de onderzoeker om ee~ plan formuleren
voor de inzet van onderzoek in_de komendejaren met_daarbij debudgetten voor de
diverse ambities, zoals bet geven van een inteme cursu~ over onderzoek en het ont-
wikkelen van onderzoeksmanuals. Een ambitieuze ‘informatiemanager’ dient aan te
geven wat hij meer en beter kan doewmet een groter budget. De andere specialisten
doen dat narnelijk ook.
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4. DEONDERZOEKERALS BELEIDSADVISEUR

Een tweede strategie om een sterkere positie te verkrijgen is het zichzelf positioneren
als beleidsadviseur. Dit wordt door menige marktonderzoeker als een enge stap buiten
de zekerheidvan bet eigen specialisme ervaren. Meepraten over bet produktconcept, de
doelgroep, de mediakeuze en de boodschap geeft al snel het gevoel zich op glad ijs te
begeven. Die onzekerheid is waarschijnlijk terecht maar het is wel de onzekerheid
waarmn menige manager zelf ook moet opereren en waarin hij steun zoekt. Wellicht is
het daarnaast goed te bedenken dat andere specialisten w~l de vrijheid nemen om te
adviseren overde inzet van onderzoek.

Twee reacties op de onderzoeker als adviseur komen in de praktijk regelmatig voor.
Enerzijds enthousiasme over de onderzoeker die nu eindelijk echt meedenkt over bet
oplossen van het probleem. Anderzijds verzet bij degenen die dit als een oneigenlijke
uitbreiding van de traditionele territorium ervaren. Deze laatste reactie komt, niet ver-
rassend, het meest voor bij degenen die zelf een adviseursrol vervullen: de interne
marktonderzoekers, de interne cornmunicatiespecialisten en exteme adviseurs zoals
reclamebureaus en marketing consultants. Voor dit conflict blijken echter in de praktijk
meestal goede oplossingen te vinden.

De eerste stap in het verkrijgen van de adviesrol is een goede inschatting te maken van
de werkelijke behoeften van de kiant. In hoeverre is er al voorzien in een gedefinieerde
rolverdeling tussen specialisten of is ernog sprake van eenbreed probleem waarvoor het
management oplossingen zoekt bij iedereen die dat kan bieden? Onze ervaring leert dat
organisaties met een zeer professioneel niveau van marketing meestal behoefte hebben
aan specialisten op uitvoerend niveau en aan een enkele top-adviseur. Maar de minder
geprofessionaliseerde managers en organisaties hebben meer behoefte aan ‘mensen die
bun problemen oplossen’ en zijn bereid daarvoor in principe naar iedereen te luisteren.
Deze (overigens grote) groep biedt dus de beste kansen voor de onderzoeker als advi-
seur. Er zijn dan immers genoeg onderwerpen waarbij de onderzoeker bet zelfvertrou-
wen kan bebben dat bij meerkennis en ervaring beeftdan zijn opdrachtgever. De tweede
stap in het verkrijgen van een adviseursrol is het expliciet bespreken van de verwachtin-
gen en van bet adviesaanbod. Duidelijkheid daarover voorkomt teleurgestelde verwach-
tingen. Dit hele proces is samen te vatten in ‘aanvoelenen afspreken’.

Naar een goede verhouding met andere interne en externe adviseurs zal voortdurend
gezocht moeten worden. Zij blijven — en terecht — een uitbreiding van de rol van onder-
zoeker als een potentidie bedreiging ervaren. De naaximaal haalbare verhouding met
andere adviseurs blijkt vaak te zijn een samenwerking op voet van gelijkwaardigheid
met als gezamenlijk doel bet oplossen van bet totale probleem. En gelukkig beslist uit-
eindelijk de kiant wie adviezen mag geven en wie niet.

5. CASE: DE OPTIMALE INTEGRATIE VANONDERZOEK IN
COMIMUNICATIEBELEID

Het derde middel om onderzoek effectiever te laten functioneren is: bet management
bewust maken van de functies die onderzoek als beleidsinstrument kan bebben. Het is
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opvallend hoe ad hoc het inschakelen van onderzoek yank geschiedt. Dit leidt tot veel
verlies van effectiviteit en uiteindelijk tot een slechte reputatie van onderzoek. Een ver-
sterking van depositie van onderzoek begint dan ook met de kennis van de structurele
rol die bet instrument ‘onderzoek’ in heFmarketing- en communicatiebeleidsproces
dient te spelen. Door systematisch na te denken overde bijdrage van onderzoek aan het
beleid, naast bijdragen van andere instrumenten zoals communicatie en logistiek, wor-
den de kwaliteit en efficiency daarvan vergroot. Het gant niet zozeer orn m6~r onder-
zoek, maarom meer strategisch effect van de investeringen in onderzoek op het beleid.

Ilierna volgt een voorbeeld van de wijze waarop die systematische inzet kan plaatsvin-
den. De case is een analyse van een corporate-communicatiebeleidsproces en de
momenten waarmn onderzoek daaraan heeft bijgedragen. Per fase is aangegeven wat de
activiteiten in het beleid en wat de informatiebehoeften waren. Het is uiteraard geen
universeel model: elk beleid heeft een eigen historie. De doelstelling van deze case is
de lezer te stimuleren een overzicht te maken van zijn eigen communicatiebeleidspro-
ces en zich bewust te worden van de rol van informatie en onderzoek daarin. Dc
belangrijkste vraag bij de inschakeling van elk type onderzoek is: welke rol moet het
onderzoek in deze fase van bet beleid spelen?

Een communicatiebeleidsproces doorloopt een fasering zoals elk goed georganiseerd
beleidsproces. Daarvoor bestaan diverse modellen, maar hier is gekozen voor bet vol-
gende vijf-fasenmodel:

OMGEVINGSINFORMATIE

1 T~SATW

2~TELL~G

3 ~1enkeuze)

4~M~TA~

5~T1E

De case betreft een bedrijf bestaande alt een drietal winkelketens. Elke winkelketen is
een werkmaatschappij. De werkrnaatschappijen worden overkoepeldd7oor een holding-
maatschappij Vanuit de holding wordt een corporate-comirnunicatiebeleid gevoerd met
betrekking tot interne en externe doelgroepen. In tabelvorm wordt een overzicht gege-
yen van het totale corporate-communicatiebeleidsproces met een beschrijving per fase
van wat het algemene type activiteiten was en van de uitwerking in praktijk van deze
case. De vo~beelden geven een indruk van de grote diversiteit van activiteiten die
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marketing- en communicatiemanagers moeten beheersen. Hoewel de activiteiten hier
maar summier worden beschreven, ontstaat al snel de indruk van een verwarrende
diversiteit van bezigheden. De activiteiten van managers variren, soms dagelijks, tussen
abstracte discussies over de positionering van een werkmaatschappij en, bijvoorbeeld,
de budgettering van drukwerk. De uitdaging is overzicht te houden en het totaal te blij-
yen bezien in het liclit van het overkoepelende beleid en de doelstellingen.

De onderzoeksactiviteiten in de case volgen een patroon zoals dat in onderstaand sche-
ma is samengevat.

Overzicht onderzoek in corporate communicatiebeleid

Fase Onderzoeksactiviteit

1 Inventarisatie — deskresearch

— inventariserend imageonderzoek

nadruk op kwalitatief onderzoek t.b.v. inventarisatie

van argumentaties

2 Doelstelling doelstellingen formuleren in
toetsbare vorm t.b.v. effectmeting

3 Strategie duidelijk maken toepassingen, kosten en baten onder
zoek t.o.v. andere instrumenten

4 Implementatie — briefing communicatiebureaus, maakt gebruik van

onderzoek uit fase 1

— concepttesten t.b.v. ontwikkeling

communicatiemiddelen

5 Evaluatie — effectmetingen per communicatiemiddel

— totaalevaluatie t.o.v. doelstellingen

(nadruk op kwantitatieve monitoring)

— inteme /exteme presentatie resultaten

In de volgende tabellen stnat in de linker kolom het type activiteit per fase, in de mid-
delste kolom een toelichting en in de recbter kolom de beschrijving van de concrete
activiteit.

De rol van onderzoek in het totale beleidsproces van de opdrachtgever is hier optimnal
doordacht. Ret onderzoek speelt een goed geYntegreerde rol bij de discussies over uit-
gangssituatie, bij de gewenste positionering en bij de briefing aan bet reclamebureau.
Ook is al bij de aanvang nagedacht over de inzet van toekomstige, regelmatige effect-
meting van het exteme image. Op deze wijze is een zeer effectief en kostenbewust
gebruik gemaakt van onderzoek.
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6. CONCLIJSIES

Zoals in de inleidingbeschreven lijkt bet duidelijk dat er nooit lang ruimte is voor func-
tionarissen-ew bureaus die zich niet medeverantwoordelijk voelen voor de doelstellin-
gen van de beleidmakers. Een smalle rolopvatting als: ‘u brieft en wij onderzoeken’ is
in wezen een zelfgekozen reductie tot een technicus die eenvoudig uitwisselbaar is
voor, bijvoorbeeld een goedkope student. De meerwaarde van een goede onderzoeker
ligt in vooral in bet vermogen om de manager een alternatief en concurrerend instru-
ment te bie-den bij de uitvoering van het_beleid in de bree-dste zin. Voortdurend mee-
denken over de eigen bijdrage ann het beleid in alle fases is noodzakelijk om niet tot
die uitvo-erder te worden gereduceerd. De belangrijkste opdracht voor de ambitieuze
onderzoeker bestaat in de eerste plaats uit het analyseren van wat de doelstellingen van
bet beleid en van de manager daarachter zijn en daama wat de momenten zijn waarop
de kennis en ervaring vawde onderzoeker nuttig is. De mate waarin een onderzoeker op
managementniveau kan functioneren wordt sterk bepaald door zija vermogen om door
management-ogen naar zijn instrument, zijn ‘kunde’ te kijken en informatie en advies
vanuit dat perspectief nan zijn opdrachtgevers aan te bieden. Dit moet hij doen in
samenwerking -maar soms ook in concurrentie- met andere vertegenwoordigers van
beleidsinstrumenten.

NOTEN

Nederlandse literatuur over de verhouding tussen onderzoek en beleid is schaars. De problema-
tiek wordt redelijk behandeld in:
drs. J.J.R. van Minden: Inkoop van marketing-onderzoek, Stenfert Kroese, Leiden 1986, ISBN
90 207 1413 9.
A.A.M.M. Tak: Introductie desk-reseach, Stenfert Kroese,Leiden 1986, ISBN90 207 1409 0.
drs. J.P. van Ingen: Van strategie naar conceptontwikkeling: hoe worden abstracte uitgangspun-
ten concrete idee~n?, in: prof.dr. C.B.M. vaii Riel: Corporate Communication, studenteneditie,
Houten 1994, ISBN90313 177 80, p. 649-671.
Van Ingen betoogt dat de ontwikkeling van creatieve concepten geendirecte resultante is van een
systematisch doorlopen van een besluitvomiingsmodel. Er vindt ontstaat meestal een dialoog met
de strategieontwikkelaars. Tevens benadrukt hij dat een betere gestructureerde dialoog over de
rol van communicatie de effectiviteit van het middel verbetert. Alle betrokkenen, inclusief de
marktonderzoekers dienen daarbij meer vrijheid tekrijgen om de grenzen van hun specialisme te
overschrijden.
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Kotier, P. 1988: Marketing Mnn4ement, analysis, planning, implementation and control, 6th.
edition, Prentice Hall, p. 101-131.
Broadbent, S. 19~9: The advertising budget, the advertiser’s guide to budget determination, Lon-
don: McGraw-Hill, p. 9.
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8. Mystery shopping:
kwaliteitsbeleving door de ogen van de kiant

M.C.H. RIJNDERS

SAMENVAYJING

Mystery shopping geniet weer grote belangstelling. De methode is al vrij oud: in de jaren zestig
werden al mystery shoppers op pad gestuurd. Vervolgens is deze observatiemethode echter in de
ijskast verdwenen. Vanwege het groeiende besef binnen organisaties dat kwaliteit een zeer
belangrijk commercieel strategisch instrument is, is er de laatste jaren weer een toenemende
belangstelling voor deze techniek. Daaromeen overzicht van de redenen waarommen wel ofmet
mystery shopping in kan zetten en hoe een dergelijk onderzoek uitgevoerd kan worden. Hierbij
wordt alsvoorbeeld een Mystery Shopping projectgebruikt zoals dat sinds 1993 voor een retailer
uitgevoerdwordt.

1. INLEIDING

In het Jaarboek ‘94-’95 van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers wordt
een vergelijking gemaakt tussen de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘tevredenheid’ in de
dienstverlening en de relatie daartussen. De kwaliteitsperceptie van en de tevredenheid
met een dienst liggen dicht bij elkaar: dienstkwaliteit en tevredenheid worden beide
opgevat als een ‘overall’ oordeel over een dienstverlener en zijn dienstaanbod. Het
kwaliteitsoordeel komt echter meer objectieftot stand dan het tevredenheidsoordeel.
Het kwaliteitsoordeel is sleclits ddn van de dimensies waarop tevredenheid wordt geba-
seerd.
Tevredenheid wordt bepaald door de subjectieve (dis)confirmatie, door de kwaliteit en
door de perceptie van de dienst. Kwaliteit wordt volgens het jaarboek bepaald door de
afweging van verwachtingen en percepties en door de percepties van de dienstdirect.

De kwaliteitsperceptie van de core-service is echter een minimale voorwaarde voor het
ontstaan van tevredenheid. Het ontbreken van een minimale service zal onmiddellijk
leiden tot ontevredenheid, terwijl de aanwezigheid ervan niet noodzakelijkerwijs tot
tevredenheid leidt. Ben dienstverlenend bedrijf zal dus eerst aan de minimale kwali-
teitseisen van de kiant moeten voldoen. Met het leveren van kwaliteit kan men klanten
vasthouden, wat goedkoper is dan elke keer opnieuw te moeten acquireren. De meeste
kianten blijken op te stappen vanwege de onverschillige behandeling die men krijgt.
In marketing-termen spreekt men van ‘customer care’. Door bet ruime aanbod van
diensten en produkten is de houding van de kiant veranderd, met name de vraag naar
meer kwaliteit in de presentatie en serviceverlening is toegenomen. Bedrijven realise-
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ren zich dat de inspanningen die erop gericht zijn de kianten tevreden te houden zich
vertalen in winst of in bet handhaven van marktaandeel.

Bij de kwaliteit van een dienstkunnen twee niveaus onderscheiden worden:
— de technische kwaliteit: m.b.t. wat de klant krijgt bij de dienstverlening;
— de functionele kwaliteit: m.b.t. de wijzewaarop de kiant die dienstverLening kan ver-
krijgen.

Beide bepalen hoe de kiant de dienst ziet. Dat zal hij vergelijken met wat hij verwacht.
Beide niveaus bepalen het imago van de dienst en omgekeerd beinvloedt het imago de
kwaliteitsperceptie en -verwachtingen.
Duidelijk is de invloed van het overall beeld van de afzender (bet bedrijf, de dienstver-
lenende instantie), op de perceptie van de dienst op zichzelf. Ret imago is in eerste
instantie gekoppeld aan het bedrijf en in veel mindere mate aan de afzonderlijke dien-
sten.
Daarom is het erg moeilijk om een Rant tevreden te stellen wanneer hij een negatief
imago heeft van het bedrijf: de geleverde kwaliteit zal dan relatief hoger moeten zijn.

De c7omplexiteit zit hem in bet zo compleet mogelijk defini~ren van bet verwachtings-
patroon en wensenpakket van de kiant. De menselijke inbreng, het personeel en per-
soonlijk advies~ is hierbij heel belangrijk. Daaraan zijn echter weer twee aspecten ver-
bonden:
— het vaststellen van objectieve criteria voor kwaliteitsbeoordeling van de menselijke
inbreng;

— de controle daarop.
Deze twee aspecten vormen ~6nvande gi~ootste problemen bij het onderzoek naar kwa-
liteit van diensten. Tegenover de objectieve criteria staan immers de subjectieve bele-
ving van de kiant en de subjectieve interpretatie van het personeel dat de dienst moet
uitvoeren.

2. METEN VAN KWALITEIT BJTDIENSTEN -

Voor het verkrijgen van (primaire) gegevens worden twee verzamelingen van metho-
den onderscheiden:
— ondervragingsmethoden, en
— observatiemethoden.
Deze indeling geldt ook voor kwaliteitsonderzoek bij diensten. In de praktijk wordt
waarschijnlijk bet meest gebruik gemaakt van ondervraging, hoewel observatie ook een
gevalideerde methode is om kwaliteit te meten. Voor- en nadelen hiervan zijn opge-
somd in het kader.

Wanneer de kwaliteit van de dienstverlening gemeten wor-dt via observatie, kan deze
betrekking hebben op bet gedrag van mensen (individuele personen), maar ook op
‘materi~le zaken’ of met andere woorden op de resultaten van bet gedrag (bijvoorbeeld
verrichte aankopen). Hierbij kan de observator actief deelnemen aan bet proces of op
een afstand de situatie gadeslaan. Ben vorm van participerende observatie is mystery
shopping. Op deze techniek zal hiema verder ingegaan worden.
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Voor- en nadelen observatie:

3. MYSTERY SHOPPING

Ret hoofddoel van mystery shopping is het evalueren van de kwaliteit van de service
die de klant ontvangt. Het houdt in dat ‘mystery shoppers’ een winkel of een ander ver-
kooppunt (zoals bijvoorbeeld een autoshowroom, een bankfiliaal, een restaurant)
bezoeken alsof ze gewone kianten zijn die produkten willen kopen en service willen
ontvangen. Soms wordt erwerkelijk iets gekocht; vaker echter (vooral bij dure items en
services) zal dit niet het geval zijn. Hierbij wordt vooral ingehaakt op de functionele
kwaliteit van de dienstverlening, ervan uitgaande dat de technische kwaliteit in de hand
gehouden kan worden.

Tegen het gebruik van mystery shopping als techniek om de kwaliteit van de service te
meten bestaan een aantal vooroordelen. Ben vaak genoemde reden om deze techniek
niet toe te passen is dat de mystery shopper onredelijk veel tijd en dus geld verspilt van
de organisatie of de persoon die onderzocht wordt. Ben andere reden die aangevoerd

Observatie kent de volgende voordelenboven ondervraging:
1. Orudat de respondent niet actief deelneemt aan het onderzoek ontstaat geen ver-
tekening ten gevolge van bekwaamheid of bereidheid om deel te nemen. Bijvoor-
beeld respondenten, die via ondervraging moeilijk te bereiken zijn omdat ze wei-
geren hiervoor tijd vrij te maken of omdat ze een andere taal spreken, kunnen wel
geobserveerd worden.

2. Bij ondervraging neigen respondenten dikwijls het antwoord af te stemmen op de
situatie, de ondervrager, wat zij verwachten wat hij/zij graag zou horen, etc. Bij
observatie vervalt deze vertekening. Respondenten willen bijvoorbeeld niet graag
toegeven dat ze een vraag niet kunnen beantwoorden. Om dan toch een antwoord
te kuimen geven, geeft men een willekeurig antwoord. Deze vertekening in reac-
ties is bij observatie vrijwel nihil.

3. Ret gedrag van de respondentverloopt volgens zijn eigen tempo.
4. Specifieke doelgroepen, zoals kieine kinderen, zijn moeilijk te ondervragen. Dan
is observatie vaak de enige methode.

5. De registratie van gedrag is bij observatie vollediger. Bij ondervraging speelt
altijd herinneringsverlies mee, waardoor niet te achterhalen is hoe de dingen fei-
telijk zijn gegaan.

De voordelen van observatiemethoden worden echter teniet gednan wanneer de
respondenten weten dat ze geobserveerd worden.

Daarentegen biedt observatie ook duidelijke nadelen ten opzichte van ondervraging:
1. Observatie is beperkt tot feitelijk gedrag. De redenen voor dit gedrag kunnen
alleen worden afgeleid. Beoordelingen worden niet gegeven.

2. Analyse en interpretatie blijft een subjectieve nangelegenheid. De observator of
degene die analyseert kunnen vertekening veroorzaken.

3. Observeren is een moeilijke taak die opleiding vergt.
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wordt is dat volgens BSOMAR-voorschriften de resultaten van de te onderzoeken een-
heid (bijv. een outlet of een medewerker) niet geYdentificeerd mogen worden. Wanneer
de organisatie waarvan de outlets bezocht worden echter expliciet vooraf aangeeft dat
mogelijk ongernak en!of verkoopderving geaccepteerd wordt, en de medewerkers van de
outlets vooraf worden gewaarschuwd dat ze beoordeeld zullen wordnn, komen deze
tegenwerpingen te vervallen. De techniekvoldoet dan volledig aan deBSOMAR-codes.

In de jaren ‘60 werd de techniek ook al gebruikt door leveranciers, voornamelijk in de
detailhandel, waarbij de prestaties van winkeliers gemeten werd. Tegenwoordig wordt
mystery shopping voor bredere doeleinden ingezet, ondermeer voor:
— vergelijking van de wijze van dienstverlening met die van de concurrentie;
— evaluatie van de competentie van het personeel dat contact heeft metdn kiant;
— evaluatie van het v66rkotnen en gedrag van het personeel;
— metingvan cle effecten van trainings- en motivatiecampagnes voor hetpersoneel;
— wanneer een outlet ook produkten of diensten van concurrenten aanbiedt (bijv. jbij
durables of bij een reisbureau): nagaan of het eigen produkt of dienst goed gepresen-
teerd wordt in vergelijking met concurrenten. -

Mystery shopping lijkt een eenvoudige techniek: iedereen kan zich gedragen als een
kiant en eventueel kunnen ook medewerkers van een organisatie zeif de outlets bezoc-
ken. De moeilijkheid zit onder meer hierin dat de mystery shoppers bepanlde situaties
op gelijke wjjze moetenbeoordelen, met andere woorden: een subjectieve beoordeling
dient aan de hand van objectieve criteria gemeten te worden. Bijvoorbeeld een bepaal-
de mate van reinheid van het interieur van een outlet dient van elke mystery shopper
dezelfde beoordeling te krijgen. Ben ander aspect is de rapportage: naarmate de terug-
koppeling van resultaten gedetailleerder is wordt de uitvoering complexer. Wanneer
elke outlet de eigen resultaten direct te zien krijgt. dient de informatie die hier op ver-
meld is, uiteraard helemaal correct en volledig te zijn. Bike ‘foutieve’ observatie wordt
namelijk meteen opgemerkt en er mag ook absoluut geen informatie ontbreken.
Vooral wanneer een groot aantal bezoeken afgelegd moet worden, dient de organisatie
van een dergelijk project goed opgezet te zijn: welke outlets worden op welke dag
bezocht; bezoeken aan eenzelfde outlet dienen op afwisselende momenten van de dag
pinats te vinden; er dient gelet te worden op de periode tussen twee bezoeken nan het-
zelfde outlet, etc.
Daarbij komt dat rekening gehouden moet worden met eventuele gevoeligheden. Zoals
bijvoorbeeld vestigingsmanagers die niet willen dat ‘een ander’ hun ji~rsoneel beoor-
deeld. Daarom moet gezorgd worden voor draagkracht van het lokalemanagement. Dat
wil zeggen dat niet alleen de hoofddirectie van een organisatie er achter dient te staan,
maar ook de managers van de outlets.

Omdat mystely shoppinggeschiedt zonder dat de onderzoeker ingrijpt in de te bestude-
ren situatie is de training van de mystery shoppers erg belangrijk. Daarbij dient nauw-
keurig aangegeven te worden h6tgeen waargenomen moet worden en_h6e waargeno-
men moet worden. De checklist waarop de waarnemingen systematisch worden
nangetekend fungeert hierbij als handvat.
Bventueel kan een complicatie ingebracht worden door de mystery shopper een bepaal-
de opdracht mee te geven. De mystery shopper gedraagt zich dan niet meer als een
doorsnee kiant, maar observeert hoe het personeel reageert op een bepaalde situatie
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(zoals bijvoorbeeld een lastige kiant, een kiant met een specifiek probleem, een
afwachtende kiant).
In de praktijk komt het erop neer dat mystery shoppers moeten kunnen participeren,
observeren, acteren en registreren.

4. PRAKTIJKVOORBEELD

Aan de hand van onderstaand praktijkvoorbeeld wordt beschreven hoe door NSSI
Marktonderzoek een mystery shopping project uitgevoerd wordt voor een retailorgani-
satie in Nederland. Dit project is een zeer uitgebreide vorm van mystery shopping, wel-
ke op continu-basis uitgevoerd wordt.

De betreffende organisatie heeft enkele honderden vestigingen in Nederland. Naast het
feit dat men marktleider is in de branche wil de organisatie ook in alle opzichten de
beste service leveren. Ook her staat bij de dienstverlening het tevreden stellen van de
kiant centraal. Service en kiantgerichtheid is vooral een must, omdat dat ~n van de
weinige elementen is waarop je je kunt onderscheiden van de concurrent. De service
die een kiant ontvangt is mede bepalend voor de organisatie en ook de vestiging waar
men gaat kopen. Want voorkeur voor een bepaalde vestiging wordt niet alleen bepaald
door reclame of prijs; vooral wordt de keus bepaald door de ervaringen bij een vorig
bezoek.
De kwaliteit van de service begint hij de wijze waarop de medewerkers willen meeden-
ken met de klanten die de vestiging bezoeken. Dat betekent dat men een beeld moet
hebben van de wensen en hehoeften van de doorsnee kiant.

Vanwege het grote aantal vestigingen van deze organisatie is het niet eenvoudig de
kwaliteit van de service te waarborgen. Daar komt nog bij dat de retailer afhankelijk is
van de wijze waarop hun vestigingsmanagers tegen het aspect ‘dienstverlening’ aankij-
ken.
Het totale aantal vestigingen wordt daarom voor dit project opgedeeld in een aantal
kiassen, afhankelijk van de omzet en de ligging. Per kiasse zijn de vestigingen mm of
meervergelijkhaar voor w van de wensen en behoeften van de doorsnee klant.

Vanwege het grote aantal vestigingen van deze organisatie is het niet eenvoudig de
kwaliteit van de service te waarborgen. Daar komt nog bij dat de retailer afhankelijk is
van de wijze waarop hun vestigingsmanagers tegen het aspect ‘dienstverlening’ aankij-
ken.
Ret totale aantal vestigingen wordt daarom voor dit project opgedeeld in een aantal
kiassen, afhankelijk van de omzet en de ligging. Per kiasse zijn de vestigingen mm of
meer vergelijkbaar voor wat betreft de dienstverlening. Bij grote vestigingen is de
omzet weliswaar hoger, maar de persoonlijke dienstverlening is geringer dan bij een
kleinere vestiging die midden in een woonwijk ligt.

Deze retailorganisatie geeft de vestigingen richtlijnen hetreffende de service in de
ruimste zin van het woord. Door zeer gedetailleerd de kwaliteit van de dienstverlening
op de vestigingen te meten kan worden bepaald in hoeverre de vestigingen aan deze
richtlijnen voldoen en kan de service eventueel worden verbeterd. Hierbij gaat het om
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alle onderdelen bij de vestiging die door de medewerkers of de vestigingsmanagerhem-
vloed kunnen worden: dit betreft bijvoorbeeld de overzichtelijkheid, de reinheid, maar
ook de presentatie van reclamemateriaal of de aanwezigheid van bepaalde faciliteiten.
Om de service op de vestigingen en de veranderingen in het serviceniveau te kunnen
meten is daarom op continu-basis een omvangrijk mystery shopping project opgezet,
waarbij alle vestigingen in Nederland regelmatig bezocht worden door ‘mystery klan-
ten’.
De medewerkers bij de vestigingen zijn voordat het project van start ging op de hoogte
gesteld van de komst van de ‘mystery klanten’, het personeel weet echter niet wanneer
zij zullen komen.

4.1 Motivatiecainpagne

Met behuip van het mystery shopping project voert de retailorganisatie een motivatie-
campagne nit, waarbij de resultaten van de mystery bezoeken gebruikt worden om de
medewerkers te motiveren en enthousiasmeren om een betere service te verlenen. Op
basis van de beoordelingen worden de medewerkers niet alleen geconfronteerd met hun
eigen werkwijze, maar worden zij ook beloond. Ret streven is dat het personeel vanwe-
ge de incentives die gewonnen kunnen worden het uiterste doet om optimale service te
leveren. Het totale servicenivean zal daardoor op een hoger peil komen te liggen.

Ben belangrijk instrument dat daarbij gebruikt wordt is de individuele terugkoppeling.
dat wil zeggen dat de resultaten per bezciek gerapporteerd worden aan de betreffende
vestiging. Deze weet dan meteen waar het aan toe is en kan direct eventtieel corrigeren-
de maatregelen nemen. Naast de onderdelen die beoordeeld worden, worden relevante
opmerkingen gemaakt door de mystery kianten. Ook deze opmerkingen worden in
objectieve termen teruggekoppeld per vestiging.

Cm een correcte terugkoppeling te kunnen geven, is het zeer belangrijk dat er een goc-
de mystery shopper training plaatsvindt. Vanwegehet continue karakter van dit project
is een groot aantal enqu~teurs opgeleid en wordt voortdurend het verloop van het corps
in de gaten gehouden. Doordat bet corps groot genoeg is, bestaat de mogelijkheid mys-
tery shoppers te selecteren naar kwaliteit van bet werk. Ben ander voordeel is dat ver-
schillende mystery shoppers steeds verschillende vestigingen kunnen bezoeken.
Ret corps van mystery shoppers is een afspiegeling van de doelgroep van de retailorga-
nisatie: jong I oud, man / vrouw, regionaal gespreid etc. Onide kwahTnit van dit corps
op peil te houden is het van belang met het corps continu tussentijdse evaluaties te hou-
den, onder meer om normvervaging tegen te gaan. De kwaliteit van bet werk van de
mystery shoppers wordt automatisch gecontroleerd door de terugkoppeling naar de yes-
tigingen: wanneer een observatie niet ldopt zal de betrefferide vestiging hierop vast en
zeker reageren. Daamaast worden de mystery shoppers ook intern gecontroleerd door
bijvoorbeeld de gemiddelde scores -die de vestigingen halen per mystery shopper bij te
houden.
Tijdens de training wordt uitgelegd hoe men bepaalde situaties dient te beoordelen en
hoe men zich op dient te stellen. Van de mystery shopper wordt in dit geval verwacht
dat hij/zij een passieve rol speelt. Zo groet de mystery shopper bij binnenkomst nooit
als eerste, vraagt nooit zelf naar de kassabon en vertrekt ook zonder als eerste ‘tot
ziens’ te zeggen.
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4.2 Hardware en software

De praktijk beeft geleerd dat -ondanks de kwaliteit van de mystery shoppers en de trai-
ningen- er een beperking is aan de hoeveelheid informatie die opgenomen kan worden
tijdens een mystery bezoek. Juist door de individuele terugkoppeling komt elke onjuis-
te waarneming aan het licht. Daarom zijn de onderdelen die beoordeeld dienen te wor-
den ingedeeld in de ‘hardware’ van een vestiging en de ‘software’ van een vestiging.
Onder de hardware wordt bijvoorbeeld verstaan de reinheid van het exterieur en interi-
eur, het gebruik van promotiemateriaal, het assortiment, etc. De software bestaatuit het
gedrag van bet personeel: voldoet het personeel aan een aantal van te voren opgegeven
criteria. Dit wordt beoordeeld in termen van ‘hoe begroet men de kiant’, ‘hoe verloopt
de bandeling bij bet afrekenen’, ‘beeft men aandacht voor de kiant’, etc.

De hardware en de software van de vestiging worden door twee verschillende personen
beoordeeld: de controleur bekijkt de hardware en de mystery kiant neemt de software
in zich op. Zij bezoeken dezelfde vestiging niet tegelijkertijd.
De mystery klant heeft tot tank het gedrag van bet personeel te observeren en zijnlbaar
bevindingen achteraf te registreren op een standaard formulier. Daarbij is bet noodza-
kelijk dat alle mystery kianten zich hetzelfde gedragen: zoals een gewone kiant. Men
kijkt ‘door de ogen van de kiant’, maar conformeert zich daarbij aan de normen, zoals
die door de onderneming nan de vestigingen zijn opgelegd en/of voorgesteld. Wat men
normaal als klant slechts onbewust waameemt, dient de mystery kiant op grond van
bepaalde ricbtlijnen wel bewust te zien. De mystery kiant mag dus niet opvallen.

Daarentegen is bet bij de beoordeling van de hardware niet nodig dat de controleur
onopgemerkt blijft: de hardware is in principe objectief te beoordelen zonder dat het
personeel tijdens bet bezoek nog iets kan beYnvloeden. Ret blijft immers een moment-
opname: wanneer bet interieur op dat moment niet schoon is. dan is daar op dat
moment niets meer aan te doen.
De controleur maakt zich daarom bij bet begin van zijn bezoek bekend bij bet perso-
neel. Vervolgens loopt de controleur vrij rond om nile onderdelen te bekljken. Omdat
niet nile vestigingen hetzelfde gebouwd zijn. krijgt de controleur per vestiging een
opgave van de onderdelen die wel of niet aanwezig zijn bij die vestiging. Op deze
manier worden foute observaties, doordat degene die observeert een onderdeel over bet
hoofd ziet, uitgesloten.
Zaken die bij de beoordeling wel buiten beschouwing gelaten moeten worden, zijn bij-
voorbeeld de ouderdom en de omvnng van een vestiging. 1-lierop kan iemand nooit een
negatieve beoordeling krijgen.

Ret aantal bezoeken is afhankelijk van bet soort vestiging: grote vestigingen worden
vaker bezocht omdat bier meer verschillende personen werken. Door meer bezoeken
aan een dergelijke vestiging ontstant een betrouwbnarder beeld van de service op deze
vestiging. In totaal worden per kwartaal een groot aantal bezoeken afgelegd door de
mystery kianten en controleurs. De routes die gereden worden wisselen per kwartaal,
zodat de vestigingen steeds door verscbillende mystery kianten bezocbt worden. Op
deze manier wordt voorkomen dat de medewerkers op de vestigingen de mystery kiant
gnan herkennen, of dat bezoeken steeds op hetzelfde tijdstip plnatsvinden.
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Stroomscherna i’an de logtstiekeafliande/ing vande bezoekrapporten.

4.3 Rapportage

Op de dag van bet bezoek worden de resultaten -zowel van de controleurs als van de
mystery kianten- doorgebeld naar bet uitvoerende marktonderzoekbureau. Bij bet
invoeren van de gegevens wordt direct gecontroleerd of nile onderdelen die nanwezig
moeten zijn, ook zijn beoordeeld.
De volgende dag worden de bezoekrapporten per vestiging geprint en verzonden naar
de vestigingen en naar de opdrachtgever. De vestigingen en de managers kunnen op
deze manier zeifbijhouden wat hun score is (zie stroomscherna).

Voor de vergelijkbaarheid worden op de bezoekrapporten de beoordelingen gepresen-
teerd met behuip van puntenscores. Afhankelijk van bet belang van de individuele
items worden verschilleade punten toegekend ann de verschilLende onderdelen. Per
kwartaal worden de bezoeken van mystery klanten en controleurs per vestiging samen-
gevoegd en wordt een kwartaalscore berekend. Deze kwartanlscore krijgt de vestiging
ook in grafische vorm.

Met betrekking tot de punten die gescoord worden, heeft de onderneming een minimale
norm gesteld waaraan de vestigingen dienen te voldoen. De vestigingen die op of
boven de norm scoren worden hiervoor beloond in bet kader van de nuitivatiecampag-
ne. De best scorende vestigingen per klasse worden zelfs extra beloond. Daarentegen
wordt ann de vestigingen die onder de norm scoren speciale aandacht besteed. Rierbij
wordt wel rekening gehouden met vestigingen waarbij niet nile onderdelen aanwezig
zijn, hetzij permanent bijvoorheeld vanwege ruimtegebruik hetzij tijdelijk vanwege een
verbouwing.
Per kwartaal worden de resultaten als totnal vergeleken en wordt bekeken welke
progressie of terugval er in totnal is ten opzichte van bet vorige kwartanl. De retailer
kan vervolgens bet beleid inclusief de personeelstraiingen bijsturen op de onderdelen
die achterblijven. Op deze wijze kunnen resultaten geanalyseerd worden per regio, per
type vestiging, etc.

4.4 Marketing-inforrnatiestructuur

De motivatiecitmpagne waarvan bet mystery shopping project deel uitmaakt vormt bij
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deze retailorganisatie een zeer intensief programma dat opgezet is om een doel te berei-
ken, namelijk een vooraf vastgesteld serviceniveau dat nansluit bij de wensen van de
klant en de richtlijnen van de organisatie zelf. Om vervolgens -na het behalen van dit
serviceniveau- ‘customer care’ te waarborgen dient bet een continu-proces te zijn; de
frequentie van meten kan afhankelijk van de behanide resultaten echter bijgesteld wor-
den.
Ret is dnarbij wel van belang continu de uitkomsten intern te communiceren en op deze
wijze de medewerkers te blijven motiveren een hoge kwaliteit te leveren. ‘Customer
care’ is zoals eerder vermeld ook voor een retailorganisatie belangrijk: de informatie
zou danrom deel uit dienen te maken van de marketing-informatiestructuur. Uiteraard
dient wel rekening gehouden te worden met de -veranderende- wensen en behoeften
van de kant.
Mystery shopping is, mits bet systematisch en continu gebeurt, een goed instrument in
retail voor bet meten van kwaliteit in de presentatie en serviceverlening.
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9. Spelen om het gewin.
de ontwikkeling van kansspelen in Nederland

TH. BECKERS enM. VAN DEN HEUVEL

SAMENVATTING

In de afgelopen tien jaar hebben kansspelen hun aandeel op de vrijetijdsmarkt aanzienhijk ver-
groot. Het aanbod is groter en diverser, de omzet stijgt en verschillende maatschappelijke secto-
ren als welzijn, sport en cultuur worden steeds sterker afhankelijk van deze bron van inkomsten.
Tegelijk met bet stijgende succes van kansspelen is ook het politieke debat over het meest
gewenste beleid opgelaaid. Vanuit de kringen van hulpverlening, politie en justitie neemt de
bezorgdheid toe over negatieve effecten als versiaving en criminaliteit.In deze bijdrage wordt
versiag gedaan van enige resultaten van onderzoek naar positieve en negatieve ontwikkelingen
op kansspelmarkt, de afgelopen jaren uitgevoerd door de Vakgroep Vrijetijdwetenschappen van
de KUB. Allereerst wordt de opmerkelijke groei van alle vormen van kansspelen beschreven en
geanalyseerd. Vervolgens wordt een overzicht gegevenvan de ontwikkeling van hetNederlandse
overheidsbeleid. Tenslotte wordt gezocht naar een verkiaring van het succes en worden de kan-
sen vanverdere groei verkend.

1 .INLEJDJNG

In de afgelopen tien jaar is het aantal activiteiten waaraan consumenten in hun vrijetijd
deelnemen sterk gegroeid en heeft er een voortdurende vervanging van tijd door geld
plaatsgevonden (Beckers 1994). Nog nooit hadden zoveel mensen zo’n grote vrijheid
en zoveel eigen tijd als de post-industri~Ie consumenten. Nooit eerder was er zo’n
groot, breed gesorteerd nanbod van verleidingenin de vrijetijd. Het is ook nog nooit als
zo normaal en vanzelfsprekend beschouwd, dat iedereen een eigen priv&leven heeft,
meegeniet van de hoorn des overvloeds, meespeelt in bet spel van liefde en avontuur,
gebruik maakt van allerlei communicatie-middelen, zoveel opties heeft of neemt om
emotionele behoeften te bevredigen (Van Hengel 1993).
Wat daarbij opvalt is, dat het vooral personen zijn met relatief weinig vrijetijd die een
grote verscheidenheid aan activiteiten kennen. Dit leidt tot een voorkeur voor vrijetijds-
activiteiten die niet afhankelijk zijn van vaste tijden, lange afstanden, gesloten organi-
saties en langdurige voorbereiding en betrokkenheid (Beckers en Van der Poel 1992).
Een belangrijke implicatie van de trend van diversificatie van de vrijetijdsbesteding is
dat burgers steeds minder tijd besteden aan de vrijetijdsactiviteiten afzonderlijk. Tijd en
geld worden over steedsmeer activiteiten uitgesmeerd.
In cultureel opzicht vormen bet hebben van plezier, bet nastreven van geluk en bet
benutten van kansen een belangrijke component van de actuele vrijetijdsconsumptie.
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Anders dan rationalisme, marxisme en calvinisme ons hebben voorgehouden, wordt nu
het hebben van plezier, niet langerveroordeeld als verspillende en demonstratieve con-
sumptie, maar is steeds meer de maat geworden voor een bevredigende vrijetijdsbeste-
ding. Aanbieders spelen daar vaak succesvol op in, zoals blijkt uit de recente opmars
van kansspelen in Nederland.
De krant bericht dat voor het eerst sinds jaren tachtig de Nederlandse casino’s in 1994
niet meer bezoekers hebben getrokken’. Het aantal bleefstabiel op 4,1 miljoen, hetgeen
overigens bijna een verdubbeling is ten opzichte van 198g.
“Gambling will rank among the most visible growth industries through the decade”,
schrijft John Naisbitt in een van zijn ‘Trendletters’ (Beeken De Wit 1995:9). De
Nederlander geeft jaarlijks gemiddeld bijna 300 gulden uit aan kansspelen en komt
daarmee in Europa op een vijfde plants na Spanje, Zweden, Engeland en Frankrijk
(Beek en De Wit ibid.). De helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder neeffit nu
reeds deel aan een ofmeer kansspelen (Kingma 1993). Gm principidle redenen weigert
17% van de Nederlanders mee te doen. Loterijen zijn verr~weg het meest populair:
47% van de Nederlanders doet er wel eens aan mee. Van de Nederlanders speelt 7% op
automaten, 4% bezoekt hetcasino.
In deze bijdrage willen we aandacht besteden ann de opmerkelijke groei van de kans-
spelmarkt, nan het beleid van de overheid en ann de dubbele moraal die dnarbij wordt
gehanteerd en ann enige aan knnsspelen toegeschreven negatieve gevolgen zoals versin-
ving en criminaliteit. Tot slot proberen we een verkiaring te geven voor het opmerke-
lijk succes van deze vorm van amusement. De bijdrage is gebaseerd op een aantal stu-
dies, dat de afgelopen jaren vanuit de Vakgroep Vrijetijdwetenschappen is verricht
(Beckers en Kingma 1991; Van den Heuvel en Van Kalmthout 1994a, 1994b, 1995;
Kingma 1993).

2. DE KANSSPELMARKT INNEDERLAND

Vanaf de tweede heift van de jaren tachtig is de legale kansspelinnrkt in Nederland
sterk gegroeid. In totnal vertegenwoordigt ze een omzet van ruim 3 miljard gulden.
Vooral allerlei nieuwe vormen van loterijen, de casino s en de speelnutomaten zijn
vernntwoordelijk voor die groei. De oorzahk van de groei is gelegen in de toename en
diversificatie van het nanbod, dat handig inspeelt op de herwaardering van het kort-
stondig plezier. Zo werd de Nationnie Postcode loterij in 1989 met succes ingevoerd en
steeg het nantal vestigingsplnntsen van casino’s. Danrnaast werd in 1993 bet spel Lucky
10 ingevoerd en verscheen in mei 1994 da instant-loterij op de markt. Dat ging ten
koste van nllerlei illegale vormen van gokken, maar per saldo resteerde een spectncu-
laire stijging van het nantal gelegenheden tot het wagen van een kans op het grote
geluk. De manier waarop kansspelen worden nangeboden is aan sterke veranderingen
onderhevig. Moderne communicatiekanalen spelen bij trekkingen een grote rol. Win-
nende getallen worden via televisieshows kenbnar gemaakt, er wordt direct-mail toege-
past en er worden on-line verbindingen met op verkooppunten gestationeerde compu-
terterminals geYntroduceerd. Gezien bet succes hiervan en de voortgnande innovaties op
technologisch gebied zal deze ontwikkeling zich in de komende jaren verder doorzet-
ten. Modeme communicatiemiddelen en technologische innovaties zullen ervoor zor-
gen dat kansspelen in de naaste toekomst nog dieper kunnen doordringen in de priv6-
sfeer.
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Laten we eens kijken hoe de dde belangrijkste soorten kansspelen zich de afgelopen
jaren hebben ontwikkeld: de loterijen, de casinospelen en de speelautomaten.

2.1 Loterijen

De meest verbreide categorie kansspelen wordtgevormd door de loterijen. Ongeveer de
helft van de Nederlanders boven 18 jaar deed in 1993 aan ddn of andere vorm van lote-
rijen mee. De loterijen maakten, in tegenstelling tot de andere kansspelen, in de jaren
tachtig een moeilijke fase door. Zo verminderde de totale inleg van de door de Stich-
ting Nationale Sporttotalisator (SNS) aangeboden produkten in de tweede helft van de
jaren tachtig. De jaren negentig laten een positiever beeldzien. Nieuwe spelvormen en
een marktgerichte benadering deden de inleggelden weer stijgen. De SNS-spelen
maken een sterke groei door evenals de Postcode loterij. De SNS-spelen laten over het
jaar 1993 een inlegstijging zien van 107,1 miljoen (67%) ten opzichte van het jaar
1992. Deze opmerkelijke stijging is vooral het gevoig van de invoering van het spel
Lucky 10. Dit spel leverde een inleg op van 75 miljoen gulden in 1993. Daarmee werd
28% van de totale inleg gerealiseerd door 1 spel, dat bovendien pas in april1993 opera-
tioneel werd. De invoering van de instantloterij (‘krasloterij’) in mei 1994 heeft geleid
tot een sterke interne substitutie ten koste van de Lucky 10. Het totale marktaandeel
van de SNS groeit ecliter nog steeds. Ook de Postcode loterij, die binnen een aantal
jaren een groot marktaandeel wist te verwerven, bleef sterk groeien met een toename
van de spelinleg van 46% in 1993.

2.2 Casinospelen

In de tweede helft van de jaren tachtig maakten de door Holland Casino’s ge~xploiteer-
de casinospelen een sterke groei door. Overeen periode van zeven jaar verdrievoudig-
de het aantal casino’s in Nederland zich tot negen. Dit jaar is een nieuw casino geopend
op Schiphol. De komende jaren neemt het aanbod nog toe met geplande vestigingen in
Enschede en Utrecht. De groei van de casinospelen houdt mede verband met het suc-
cesvol terugdringen van de illegale casino’s, met een effici~nte bedrijfsvoering moge-
lijk gemaaktdoor het opzetten van ddn legale casino-organisatie, met de introductie van
nieuwe spelvormen en met de profilering van casino’s binnen het hogere segment van
de vrijetijdsmarkt.
Casinospelers zijn vooral personen in de leeftijdscategorie 25-40 jaar (Kingma 1993).
Het bestedingspatroon en de deelname-frequentie zijn geheel anders dan bij de loterij-
en. Veruit het merendeel van de casinobezoekers gaat incidenteel, minder dan ddn keer
per maand, naar het casino. Wel besteedt men meer dan bij andere spelvormen en ook
de verleiding om meer te besteden dan men van plan was, is groot.

2.3 Speelautomaten

Niet alleen de omzet van casinospelen, maarook de opbrengsten van de gelduitbetalen-
de speelautomaten stegen vanaf de tweede heift van de jaren tachtig sterk. Het spelen
op speelautomaten is de enige kansspelvorm die populair is bij een groot deel van jon-
geren tot 25 jaar. Een groot deel van de spelers speelt regelmatig, maar de bestedingen
per spelseance zijn laag. Meer dan de helfi van de spelers besteedt tien gulden of mm-
der per speelbeurt. Wel is de verleiding om meergeld uit te geven dan vooraf gepland
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Tabel I. Ontwikkelingcasinospelen.

jaar aantal
vestigingen

consumenten
bestedingen
(miljoenen
guldens)

gemiddelde
besteding
per bezoeker
(guldens)

relatieve aandeel van
spelvormen inde
opbrengst

~-=~- -~-~-~v ~-
Frans roulette 58%
Amerikaans roulette 21%
Black-jack 18%

1985 3 142 122

1992 9 535 140 Frans roulette 16%
Amerikaans roulette 15%
Black-Jack 11%
Speelautomaten 29%

1993 9 611 149 Frans roulette 14%
Amerikaans roulette 14%
BlackJack 11%
Speelautomaten 31%

~-. s--- -~
Bron: Jaarverslagen.

ook bij de speelautomaten groot. Het succes is voor een groot deel te verkiaren door de
grote geografische spreiding van dit laagdrempelige aanbod. Inzet levert, net als bij
veel loterijen, een onmiddellijk resultaat op in termen van wrnst of verlies. Deze vorm
van kansspelen is ook de meest betwiste. Het brengt veel jongeren voor bet eerst in
contact met een amusementswereld, waarin geld en plezier een dominante rol spelen.
Over de totale omzetten en winsten op de automatenmarkt zijn geen precieze gegevens
bekend. De omzet per speelautomaat is sterk afhankelijk van de plaats waar die staat
opgesteld en bet type automaat. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de omzetten
in 1992. Meer recente cijfers zijn niet voorhanden, maar de branche verwacht een
omzetdaling als gevoig van bet overheidsbeleid dat tot doel heeftbet lokale aanbod van
gelduitbetalende speelautomaten de komende jaren drastisch te verminderen.

Tabel 2. Ornzer speelautomaten.

Omzet 1992 Gemiddeldeomzet per automaat 1992

Speelautomaten in horeca 760 miljoen 20.570

Speelautomaten in speelhallen 445 mlljoen 38.057

Totaal 1.205 miljard
—

De gelijktijdige en sterke groei van deze drie categorie~n kansspelen doet vermoeden
dat er relatief weinig onderlinge concurrentie en substitutie bestaat. Dit wordt bevestigd
door recente onderzoeksresultaten. De kansspelmarkt bestaat uit betrekkelijk geschei-
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den deelmarkten met ieder een eigen publiek. De deelnemers aan loterijen vormen in
het algemeen een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking, zij het dat de
hoogste sociaal-economische kiassen en de hoogste opleidingsniveaus ondervertegen-
woordigd zijn, evenals de categorie jongeren tot 25 jaar. Binnen de laatste groep zijn de
speelautomaten vooral populair, evenals dat het geval is bij mannen uit de lagere so-
ciaal-economische kiassen. De casinospelen trekken vooral een relatief hoogopgeleid
publiek, afkomstig uit de middenklasse en 25-40 jaaroud (Kingma 1993, Van den Heu-
vel en Van Kalmthout 1994a).
Niet alleen trekken de verschillende categorie~n kansspelen een eigen publiek, ook de
motieven om aan de verschillende kansspelen deel te nemen lopen uiteen. In onder-
staande tabel is voor verschillende kansspelvormen aangegeven wat de motieven zijn
om deel te nemen.

Tabel 3.Motieven per spelvorm.

onder-
werp

3878

categorie loterijflotto bingo/kienen casino speel
N=3413 N=80 N=1ll automaten

N =274

motief
geld winnen 67% 19% 15% 33%
plezier 18% 12% 48% 41%
gezelligheid 12% 56% 36% 9%
vervelingof 1% 11% 1% 13%
afleiding

Bron: Kingma 1993

Uit de tabel blijkt duidelijk dat ‘geld winnen’ als motief bij de deelname aan loterijen
voorop staat, meer dan bij de andere kansspelen. Geld winnen als motief voor deelna-
me komt het minste voor bij de casinospelen. Bij deze laatste categorie scoren plezier
en gezelligheid hoog. Hier weerspiegelt zich het verschil in handelingscontext tussen
de loterijen en de casinospelen. Loterijen worden aangeboden in een veel anoniemere
omgeving (winkels, automatische bank- giroafschrijvingen) dan de casinospelen die
zich afspelen in een intiemere en stijivollere omgeving. Qok bij het bingo, kienen en
het spelen op automaten spelen plezier- en gezelligheidsmotieven een belangrijke rol.
Gok met betrekking tot de ‘binding’ die de spelers ervaren komt de zelfstandige positie
van ieder type kansspel naar voren. Tabel 4 laat zien hoe sterk men gehecht is aan het
spel waaraan men deelneemt.
Het meest standvastig en trouw zijn de spelers die veel geld besteden aan het bingo en
kienen en de loterijen. In mindere mate geldt dit voor de automatenspelers, terwijl de
meest casinospelers slechts incidenteel en met lage frequentie hun kans wagen. Bijna
de helft van deze laatste groep besteedt het geld net zo lief aan iets anders. De stand-
vastigheid van de spelers in loterijen blijkt eveneens uit het feit dat zij bet minst vaak
zeggen dat zij alleen spelen als er geld over is. Kennelijk vormt bij deze groep het deel-
nemen een vanzelfsprekend en routinematig onderdeel van bet dagelijks leven.
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Tabel4. Bindingmetkansspelen.

onderwerp
N=3878

categorie loterij/lotto bingo/kienen casino Speel
N=3413 N=80 N=l11 automaat

N = 274

Waarde per
spelvorm

wilmeer 16% 11% 7% 3%
geld besteden

besteedt net 30% 29% 49% 36%
zo liefaan
iets anders

alleen speten 35% 53% 40% 51%
bij geld over
wil minder 12% 6% 4% 8%
besteden

Bron: Kingma (1993)

Het lijkt op grond van bovenstaande gegevens aannemelijk dat de consument de ver-
schillende categorie~n kansspelen niet als concurrenten behandelen. Eerder valt waar te
nemen dat zij substitutie-gedrag laten zien binnen de categorie~n, met name binnen de
brede categorie loterijen. Aanwijzingen hiervoor vinden we in het evaluatie-onderzoek
van Lucky 10 (Van den Heuvel en Van Kalmthout I 994a). Lucky 10, in april 1993 op
de markt gebracht, was bij de introductie een geheel nieuwe spelvorm. Het is een dage-
lijkse lotto, waardoor in tegenstelling tot de meeste andere spelen in deze categorie,
(behalve de Instantloterij), een relatief korte tijd bestaat tussen inleg en trekking.
Bovendien ligt de frequentie hoog: zes maal per week is er een trekking. In hoeverre is
Lucky 10 eenconcurrent van andere loterijen of van kansspelenbuiten deze categorie?
Het blijkt dat de deelname aan Lucky 10 vooral ten koste gaat van andere spelvormen
binnen de categorie loterijen. Een uitsplitsing van deze categorie leert dat Lucky 10 een
concurrent is van de buitenlandse loterijen. In de praktijk betekent dit dat vooral de
Duitse lotto terrein heeft moeten prijs geven. Met dit spel bleek het grootste percentage
mensen gestopt als gevolg van de deelname aan Lucky 10. Andere kansspelvormen
zoals bingo en kienen, speelautomaten en casinospelen hadden weinig te lijden van de
introductie van Lucky 10.
Ook de succesvolle introductie van de Instantloterij een jaar later is slechts ten koste
gegaan van de andere aanbiedingen van de SNS, met name Lucky 10. Andere kansspe-
len hebben zich betrekkelijkongestoord kunnen ontwikkelen.

3. REGULERENENKANALISEREN

De (her)waardering van het plezier geldt niet alleen aan de consumenten-zijde, maar is
ook in het overheidsbeleid terug te vinden. Al vanaf de Middeleeuwen worden in ons
land kansspelen georganiseerd. Daarbij waren overwegingen van economisch nut vaak
sterker dan de moraal. We kennen een lange traditie waarin loterijen worden georgani-
seerd onder het mom van liefdadigheid, maarook ter financiering van stedelijke presti-
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geprojecten of zelfs oorlogen. Heel wat goede en minder goede doelen zijn mogelijk
gemaakt door gokkende Nederlanders, die minder het goede doel als wel hun eigen
gewin of plezier op het oog hadden. Daarbij heeft de overheid steeds geworsteld met
een dilemma: hoe kunnen de baten, die voortvloeien uit de organisatie van kansspelen
in overeensteraming worden gebracht met de lasten en de beheersing van ongewenste
gevolgen? Van Beek en De Wit (1995) spreken van ‘de hypocrisie van moraal en
gewin’. Perioden van overheidsrestrictie lijken zich bijna wetmatig af te wisselen met
perioden van liberalisering. Van Beek en De Wit (1995) menen dat een restrictief
beleid een illegaal aanbod van kansspelen oproept en een te liberaal beleid problemen
van gokverslaving schept. In ons land kunnen de jaren 1930-1960 als een periode van
restrictie worden gekenmerkt en de jaren na 1960 als een periodevan liberalisering.
In de loop van deze eeuw is het Nederlandse kansspelbeleid steeds minder moreel
bepaald en steeds meer gekenmerkt door pragmatisme (Van de Bunt 1994). De huidige
basis wordt gevormd de Wet op de Kansspelen uit 1964, die later verschillende keren is
gewijzigd. Mede dankzij de wijziging van de wet in 1972 is bet accent in het over-
heidsbeleid verschoven van een juridisch beleid gericht op beperking en controle naar
een economisch beleid gekenmerkt door geleide liberalisering. Het negatief gewaar-
deerde gokmotief werd in de benadering door de overheid vervangen door het positief
gewaardeerde ‘pleasure principle’. De vervanging in het spraakgebruik van het moreel
geladen woord ‘gokken’ door het veel neutraler kiinkende ‘kansspelen’ illustreert dit
proces (Van de Bunt 1994).
Van enige ethische beoordeling van dit ‘spel’ in de vergelijking met andere vrijetijds-
praktijken wil men op bet eerste gezicht niets meer weten. Het is een spel met de aardi-
ge bijkomstigheid dat het een democratische in plaats van meritocratische vorm van
vrijetijdsgedrag is. De drempels zijn laag, individuele vaardigheden spelen geen rol en
iedereen heeft een gelijke kans op winst of verlies. Het toeval is doorslaggevend, niet
de verdienste of de inspanning. Dit ‘onschuldig spel’ zorgt echter regelmatig voor poli-
tieke opschudding en heropening van bet morele debat, zoals bleek tijdens het specta-
culaire succes van de krasloterij.
Aanbieders van kansspelen pleiten voor eenverdere liberalisering mede met het oog op
buitenlandse concurrentie en de bestrijding van de illegaliteit. Vertegenwoordigers uit
de politidle en justitidle sfeer en de gezondheidszorg vinden juist dat bet beleid al veel
te liberaal is. “Hier dringt zich een vergelijking op met andere ‘ondeugden’ zoals soft-
drugs, sekslijnen, pomografie en prostitutie. Ondanks de houding van ‘moet kunnen’
bij burgers en overheden, dient evenwel ook ten aanzien van deze zaken geconstateerd
te worden dat volledige maatschappelijke acceptatie en integratie afwezig zijn en zullen
blijven. Gokken heeft met deze ondeugden gemeen dat bet appelleert aan heimelijke
verlangens die wij bet liefste zouden willen onderdrukken.” (Van de Bunt 1994:38).
De strekking van bet huidige beleid is kanalisering van de vraag en regulering van bet
aanbod. De regulering is erop gericht om bet kansspel-aanbod naar tijd en plaats te
ordenen. Regulering betekent dat de overheid, net als bij andere riskant geacbt vrij-
etijdspraktijken, kan bepalen waar, wanneer en onder welke voorwaarden gespeeld mag
worden. Kanalisering betekent dat de behoefte aan kansspelen wel als legitiem wordt
erkend, maar in zodanige banen wordt geleid dat excessief spelen en versiaving worden
vermeden (Van de Bunt 1994). Eenbelangrijk principe is, en bier onderscheidt bet offi-
cidle beleid zich van de opstelling van de overheid bij de meeste andere verleidingen
op de vrijetijdsmarkt, dat bet aanbod de vraag niet mag stimuleren. Kanalisering en
reguleringen hadden hoofdzakelijk tot doel een onvermijdelijke vorm van speelzucbt
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controleerbaar te maken en te onttrekken aan de invloed van puur commercidle en vaak
illegale circuits.
Naar de letter en de geest van de wet impliceert bet beleid, dat er geen reclame gemaakt
mag worden voor kansspelen. Het aanvankelijke succes van de krasloterij is echter gro-
tendeels toe te scbrijven aan een uitgekiende en tamelijk agressieve reclame-campagne.
Maar ook de maatschappelijke en politieke tegen-reactie op dit succes is mede een
gevolg van die reclame. Er is niet veel voor nodig om de sluirnerende morele tegenstel-
lingen weer te activeren. Het tijdens de campagne al te zeer benadrukken van individu-
eel gewin, van spil-schraap- en speelzucht, van agressie en demonstratieve consumptie,
beoogde wellicht en bumoristisch effect te bewerkstelligen, maar werkte in sommige
kringen averechts. Zo’n aanpak past slecht binnen de hardnekkig onderstroom van zui-
nigheid, ascese, werken voor de kost en uitgestelde beboeftebevrediging. Bovendien
werd er in de cornmunicatie geen direct verband gelegd tussen de individuele inzet en
de collectieve opbrengst van loterijen in de vorm van financidle steun aan sport, wel-
zijn en cultuur. Een dergelijke benadering zou veel beterpassen in onze culturele tradi-
tie, waarin charitas, speciaal via de media, soms tot euforische proporties kan uitgroei-
en.

4. DUBBELE MORAAL

Het optreden van de overheid wordt gekenmerkt door een dubbele moraal. Aan de ene
kant is bet beleid van justitie en volksgezondbeid erop gericht bet gokken te beperken
en de negatieve gevolgen te onderdrukken via verbodsbepalingen en straffen of te
voorkomen via preventie en voorlicbting. Aan de andere kant worden vanuit economi-
sche en fiscale overwegingen bet aanbod van kansspelen uitgebreid, de drempels ver-
Iaagd en de deelname bevorderd. Zo zijn recent twee nieuwe spelvormen (instantloterij
en Lucky 10), met steun van en ten behoeve van de overbeid, ingevoerd. Tegelijkertijd
wordt er in bet parlement en tussen departementen gediscussieerd over toenemende
kansspelverslaving en criminaliteit. Dit beeft geleid tot een verbod op de zogenaamde
piek-automaten en sterke beperking van bet aantal speelautomaten.
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de omzet van loterijen in 1993, met de
winstuitkering aan spelers (spelersrendement) en bet overzicht van ‘goede doelen’.
Bovendien vloeit een aanzienlijk deel van de opbrengsten van casinospelen en speel-
automaten rechtstreeks naar deschaLkist.

Niet alleen sommige spelers, maar ook de overbeid kan niet langer zonder de financidle
baten van kansspelen. In een periode waarin de overheid meer overlaat aan de markt en
aan de mondige burger en wil bezuinigen op collectieve uitgaven, vorrut bet stimuleren
van kansspelen in zekere zin een belastingheffing via de markt. Net als in landen als
Spanje (Once) of bet Verenigd Koninkrijk (National Lottery) worden de opbrengsten
van kansspelen benut om collectieve belangen te financieren, die tot voor kort tot bet
domein van de verzorgingsstaat werden gerekend. Zonder kansspelen zou er geen
beleid voor topsporters zijn ontwikkeld en zouden organisaties op bet maatscbappelijk
middenveld zonder bron van inkomsten zitten.
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Tabel 5. Opbrengst en besteding van een aantal kansspeten in Nederland in 1993.
-4-

totale inleg
rnilj. gulden

spelersrendement
milj. gulden %

begunstigden

SNS 268 128 47 sport, cultuur, (lotto/toto)
welzijn en volksgezondbeid

ALN/SUFA
(bank-giro loterij)

146 42 30 Juliana en Bernhard-fonds
Kath. Noden
Oorlogsslachtoffers

Staatsloterij 804 563 66 schatkist

NPL
(Postcode loterij)

238 50 21 Novib
Natuurmonumenten
Vlucbtelingenwerk

5. NEGATIEVEEFFECTEN

In reactie op de voorspoedige commerci~1e ontwikkeling van de kansspelmarkt is ook
de aandacbt voor de negatieve effecten van kansspelen toegenomen. Na een periode
van geleide liberalisering lijkt de slinger van het politiek discours terug te gaan in de
ricbting van restrictie en controle. Van verschillende kanten wordt bezorgdbeid geuit
over een toenemende gokverslaving en de verwervingscriminaliteit, die daarmee
gepaard gaat. Gewezen wordt op berichten over gokverslaving uit bet buitenland, voor-
al uit de Verenigde Staten en op signalen afkomstig van politie, justitie en hulpverle-
ning.
Ret geven van een schatting van bet aantal gokverslaafden en bet empirisch en objec-
tief vaststellen of bet aantal gokverslaafden toeneerut, is echter niet eenvoudig. Ver-
schillende schattingen circuleren, oplopend tot meer dan 100.000 gokverslaafden. De
meest recente en meest betrouwbare berekening is afkomstig van Kingma, die onder-
zoek verricbte naar de omvang van de gokverslaving in Nederland, in opdracbt van bet
toenmalige ministerie van WVC. Hij komt tot eenbodemschatting van 21.000 gokver-
slaafden en maximaal ongeveer 33.000 (Kiagma, 1993).
Evenmin als bet aantal gokverslaafden makkelijk te bepalen is, is bet probleem van de
gokverslaving en criminaliteit eenvoudig in kaart te brengen. Een aantal onderzoeken
wijst op een verband tussen bet spelen op fruitautomaten en crimineel gedrag, maar de
bewijslast heeft vaak een smalle basis en bet verband wordt nauwelijks verder toege-
licbt.
In 1995 publiceerde de Vakgroep Vrijetijdwetenschappen een verkennertde studie naar
de aard en omvang van de aan gokverslaving gerelateerde criminaliteit, gebaseerd op
uitvoerige case-studies in de regio Zutphen, de stad Eindboven en een aantal wijken in
Amsterdam (Van den Heuvel en Van Kalmthout 1995). Dit onderzoek, verricht in
opdrachtvan bet Ministerie van Justitie, richtte zich als 6~n van de weinige studies vol-
ledig op de relatie tussen gokverslaving en verwervingscriminaliteit. Over de exacte
omvang konden de onderzoekers geen algemene uitspraken doen; wel vonden zij, dat
politie, justitie en kinderbescherming relatief weinig expliciet te maken krijgt met cri-
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minaliteit die aan het gokken gerelateerd is. Dit zegt echter weinig over de werkelijke
omvang van het probleern. Uit bet onderzoek kwam verder naar voren dat gokverslaaf-
den bun toevlucht kunnen nemen tot zware vormen van criminaliteit, vari~rend van
roofovervallen tot omvangrijke fraude.

6. KANSSPELENALS EIGENTIJDS VERMAAK

De groei die de kansspelmarkt in de laatste tien jaar beeft gekend mag opmerkelijk
worden genoemd. Op alle frontenvertooade de markt een sterke groei. Met aanbod nam
toe, zowel in aanta] als in diversiteit, de participatiegraad vertoonde een stijgende ten-
dens, bestedingen en uitgekeerd prijzengeld namen alsmaar toe en ook de produkt-dif-
ferentiatie is drastisch uitgebreid. Niet eerder vormde in Nederland de kansspelen zo’n
breed geaccepteerde vorm van vermaak. Hoe valt dit te verkiaren?
Een eerste verkiaring is de hiervoor gesignaleerde liberalisering van bet overbeidsbe-
leid. Vanaf 1986 werden de gelduitkerende speelautomaten toegestaan, hetgeen tot een
spectaculaire groei van bet aantal speelautomaten leidde. Ook aan andere kansspelaan-
bieders werd vanaf de tweede heift van de jaren tacbtig toegestaan bun aanbod te ver-
ruimen. Zo verdrievoudigde bet aantal casinovestigingen inde periode 1985-1995. Dc
groci van de categorie loterijen zette zichpas goed door in ds jaren negentig. Toen ver-
leende de overheid vergunning voor de succesvol gebleken Postcode loterij, gevolgd
door bet toestaan van nieuwe spelen als Lllcky 10 en de Instantloterij die eveneens een
boog bestedingsniveau kenden. De liberalere houding van de overbeid past in de ont-
wikkeling van een terugtredende overbeid die niet meer zozeer bevoogdend en sterk
controlerend als wel kanaliserend en voorwaardescheppend wil optreden. Een kente-
ring in deze houding is thans zichtbaar. Daarbij wordt de overbeid been en weer geslin-
gerd tussea een strenger optreden in een streven naar bet voorkomen van ongewenste
maatscbappelijke effecten en een strategie die erop gericbt is de financi~1e opbrengsten
tot nut van bet algemeen te behouden of ~1fs te vergroten. -

Een tweede factor die de groei van de kansspelmarkt kan verkiaren is de sterke econo-
mische groei en de groei van de vrijetijdsconsumptie in de tweede belft van de jaren
tachtig. Na de economisch slecbte eerste helft van de jaren tacbtig, volgde een sterke
opleving. De economie groeide en de uitgaven voor vrijetijdsbesteding stegen in de
periode 1985-1990 sterk. De econ7omiseh slecbtere jaren ~1991-1994 bracbten echter
geen vermindering van de kansspeluitgaven met zich mee. Integendeel, de bestedingen
bereikten een ongekend niveau.
De groei van de kansspelmarkt moet dan ook vooral gezien worden tegen de acbter-
grond van culturele trends die zich in de jaren tachtig en negentig voordoen. Een nantal
ontwikkelingen is in dit verband te onderscbeiden. Zo passen de kansspelen in de trend
van wat de (her)waardering van bet kortstondig plezier genoemd zou kunnen worden.
De moderne consument neemt aan een steeds groter aantalactiviteiten deel, ondanks dat
de bescbikbare hoeveelheid vrijetijd, over bet algemeen, niet is toegenomen. Een sterke
diversificatie in de vrijetijdsbesteding is hiervan bet gevoig. Dit impliceert dat consu-
menten steeds minder tijd besteden aan de vrijetijdsactiviteiten afzoniderlijk. Tijd, geld
en vermaak worden over steeds meer activiteiten uitgesme~rd. Knuist (1993) spreekt in
dit verband van omnivoren in de vrijetijdsconsumptie. De vaste klant wordt verdrongen
door de incidentele bezcieker. De laagdrempelige, altijd bescbikbare en alom aanwezige
kansspelmarkt sluit goed aan bij deze behoefte nan een flexibel vrijetijdsaanbod.
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Knulst (1995) meent een overgang te bespeuren van een symboliscbe naar een wat
Sorokin de ‘sensate culture’ noemde. Bij een sensoriscbe cultuurbeleving is de verpak-
king belangrijker dan de inboud. Zintuiglijke genoegens spelen een voorname rol. Het
er goed uitzien dankzij fitness, bet combineren van bet nuttige met bet aangename
(gezondbeidstoerisme) of bet kopen van boeken in plaats van bet lezen, zijn maar een
paar voorbeelden van deze trend. Sommige veroordelen deze vorm van narcisme. Vol-
gens Knulst is ‘sensate culture’ niet betzelfde als hedonisme. Het gant niet louter om
genieten, en van onverscbilligbeid ten opzicbte van onrecbte of leed is geen sprake. Hij
ziet een verwantscbap met de sentimentaliteit uit de Romantiek.
De kansspelmarkt beeft in de afgelopeu tien jaar goed ingespeeld op een vrijetijdscon-
sumptie, waarin de verpakking belangrijker is geworden dan de inhoud. Bij de bouw
van casino’s werd veel aandacht besteed aan architectuur en ‘design’(Nijmegen, Eind-
hoven) of werd bewust gekozen voor plaatsen in bet uitgaansleven met een ‘bistori-
scbe’ uitstraling (Kurbaus, Lido). Met bun inricbting en presentatie wordt een sterk
accent gelegd op bet uitgaan op niveau in een sfeervolle en sterk visueel ingericbte
ambiance. Veel speelautomaten ballen ondergiugen, vooral de laatste jaren, een
gedaanteverwisseling van donkere gokballen tot fel verlicbte en cbique ingericbte
speelgelegenheden. Ook de wijzen wanrop loterijen aan bet publiek worden aangebo-
den veranderen. Vooral de televisiesbows maken in dit opzicbt furore en voegen aan
bet deelnemen een gezelligheids- en visuele dimensie toe. Steeds meer aanbieders op
de kansspelmarkt maken volop gebruik van de mogelijkheden van de moderue media
en technologie. De registratie van de loterij- en lottospelen verloopt per computer en
via on-line verbindingen, bet geld opnemen in de casino’s is in de loop van de jaren
steeds gemakkelijker geworden en men onderzoekt de mogelijkbeden die interactieve
televisie kan bieden. Zelfs op Internet zouden al, maar dan door illegale aanbieders,
spelmogelijkheden worden aangeboden2.
Na een periode van expansie is nu een fase van consolidatie anugebroken. De enorme
groei van de tweede helft van de jaren tachtig wordt in de jaren negentig niet meer
gerealiseerd. De markt lijkt verzadigd, bet aanbod (te) overvloedig, de consument
aiweer op zoek naar nieuwe verleidingen en geluk. De in respectievelijk 1993 en 1994
geYntroduceerde spelvormen Lucky 10 en Instantloterij waren weliswaar in bet begin
zeer succesyol, maarkwamen na de eerste maanden in rustiger en stabieler vaarwater.
Bovendien is bet denkbaar dat de Instantloterij een concurrent is gaan vormen van
Lucky 10, zodat per saldo er geen groei optreedt. Daarnaast stabiliseert bet bezoek aan
casino’s, zoals bleekuit de cijfers van Holland Casino’s overbet jaar 1994. Het aantal
bezoekers bleefin 1994 stabiel op 4.1 miljoen gulden, overigens nog altijd een verdub-
beling ten opzicbte van 1988. En daarnaast neemt bet aantal speelautomaten de komen-
de jaren af, als gevolg van bet restrictievere overheidsbeleid.
Paradoxual genoeg is de op zicbzelf gunstige ontwikkeling van een steeds gevarieerder
vrijetijdsbesteding tegelijkertijd biervoor mede verantwoordelijk. Immers, concurren-
tie, substitutie en verdringing op de vrijetijdsmarkt zijn in de loop van de jaren negentig
steeds sterk geworden en dit proces blijft de komende jaren onverminderd doorgaan.

NOTEN

1. Algemeen Dagblad en Telegraaf 28 april 1995.
2. NRC Handelsblad 16 mei 1995.
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10. The choice of a new generation?
De verraderlzjke charme van het begrip generatie

A. VAN DENBROEK

SAMENVAITING

Het begrip generatie bezit een breedgevoelde aantrekkingskracht. Zowel in het dagelijks taalge-
bruik, in de journalistiek, in reclame-uiringen als in de sociologie zijn verwijzingen naar genera-
ties te vinden. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de veronderstellingen die aan het denken in
termen van generaties ten grondslag liggen, bij de meetproblemen die zich bij onderzoek naar
generaties voordoen en bij de vraag of er in sociani-cultureel opzicht sprake is van empirisch
waarneembare verschillen tussen generaties. De teneur van dit betoog is dat het begrip generatie
minstens zo verraderlijk als aantrekkelijk is.

1. DE CHARME VAN HET BEGRIP GENERATIE

Enkele jaren geleden typeerde Leo Beenhakker een, in zijn ogen, karakterloze en
gemakzuchtige lichting voetballers als de ‘patatgeneratie’. Danrmee nam hij niet alle
voetballers van dat moment op de korrel, noch een bepaalde Ieeffijdsgroep, maar enke-
le (geboorte)jaargangen die het volgens hem ann karakter zou ontbreken. In de termino-
logie van zijn collega Rinus Michels betrof het een licliting voetballers waarmee je de
oorlog niet kuntwinnen.
Buiten de context van de voetballerij is oorlog, in dit geval de tweede wereldoorlog,
eveneens een geliefd ijkpunt om generaties van elkaar af te bakenen. In de volksmond
beet het veelzeggend te zijn tot de ‘generatie van voor de oorlog’ te behoren. Mensen
‘van voor de corlog’ weten nog van schaarste en van aanpakken. Hen worden deugden
als werkiust, spaarzaamheid en doorzettingsvermogen toegeschreven, deugden waaraan
het latere generaties zou onthreken. Een ander geliefd ijkpunt zijn de jaren zestig. De
‘generatie van de jaren zestig’, of de ‘protestgeneratie’, is een tot de verbeelding spre-
kende sociale categorie, assodaties oproepend met altematieve normen en waarden,
afwijkend uiterlijk en recalcitrant gedrag.
De neiging om hele generaties in termen van enkele eigenschappen te typeren is niet
slechts gemeengoed in het dageijiks taalgebruik, maar ook in de journalistiek. Zo ont-
spon zich in de Volkskrant enDe GroeneAmsterdammer een discussie over de ‘genera-
tie van nix’, waarin over en weer van generationele typeringen gebruik werd gemaakt.
De ‘generatie van nix’ werd afgeschilderd als een generatie die zich onder meet zou
kenmerken door een nihulistisch wereidheeld en politieke apathie. De repliek van leden
van die vermeende generatie luidde dat hier sprake was van een hersenschim van vet-
stokte wereldverbeteraars uit de ‘generatie van de jaren zestig’.
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Naast de ‘generatie van nix’ werden in de pers verschullende andere generaties ten doop
gehouden, die elk de jong voiwassenen in de huidige samenleving beoogden te karakte-
riseren. Een greep uit het aanbod levert de volgende categoriseringen op: een ‘generatie
van genieters’ (HP/De Tijd), de ‘meerkeuze generatie’ (NRC Handeisbiad), de ‘main-
moet generatie’ (Intermediair~, de ‘grenzeloze generatie’ (HP/De Tijd), de ‘stille gene-
ratie’ (Elsevier), de ‘anti-Nix generatie’ (De Groene Amsterdatnmer), de ~achterbank-
generatie’ (de Volkskrant), de ‘XTC-generatie’ (Nieuwe Revu) en de ‘laconieke
generatie’ (de Volkskrant). De verscheidenheid van deze uiteenlopende typeringen sug-
gereert bovenal dat het kennelijk onmogelijk is de hedendaagse jong voiwassenen met
6~n aansprekeiid etiket te karakteriseren (vergelijk: Van Dam, 1992). Zo werd in de
Volkskrant en De Groene Amsterdaminer vooral van de ledigheid en de lusteloosheid
van de recente ‘generatie’ gerept, terwiji in intermedjair en Elsevierjuist hoog werd
opgegeven van de ambitie en het arbeidsethos van diezelfde ‘generatie’.
Behalve in het dagelijks tanigebruik en inde journalistiek wordt ook in reclame-uitin-
gen aan het begrip generatie gerefereerd. Een frisdrank wordt als ‘de keus van een
nieuwe generatie’ gepositioneerd en een dun maandverband wordt onder de aandacht
gebracht met de kennelijk als wervend bedoelde leus ‘ik beiivan de 2nam generatie’.
In de sociologie, ten slotte, wordt het begrip generatie eveneens gehanteerd. De
Utrechtse hoogleraar Henk Becker schreefhierover tal van publikaties, waarover in de
volgende paragraaf meer. Het succes waarmee hij met zijn boek Generaties en hun
kansen (1992) ~p een brede lezerskring mikte, bevestigt eens te meer dat het denken in
termen van generaties een aansprekende wijze van categorisering is.
De charme van het begrip generatie is dat het een handzame_schets van de sociale veel-
vormigheid biedt. De huidige populariteit_van het begrip generatie kan wellicht deels
worden verklaard onder verwijzing naar momenteel gangbare begrippen als individu-
alisering enfragmentatie, die, hoewel goeddeels verstoken van empirische steun (Ester
en Halman, 1994), de indruk wekken dat oude categoriseringen aan belang hebben
ingeboet. De nandrang tot categoriseren komt evenwel niet slechts tot uiting in de aan-
trekkingskracht van het begrip generatie, maar heeft eveneens tot aansprekende type-
ringen van historische perioden en van levensfasen geleid. -

Hele decennia worden in termen van 6~n kenmerk gekarakteriseerd. Zo waren de jaren
twintig ‘roaring’, stonden de jaren dertig in het teken van de crisis en de jaren veertig in
dat van de oorlog. De jaren vijftig zouden gezapig zijn gew~est, terwijl de jaren zestig
veelal met swingend jongerenprotest worden geassocieerd, waarna het ik-tijdperk van
de jaren zeventig tamelijk karakterloos afsteekt. Gedurende de jaren tachtig, tot slot,
zou een ‘no-nonsense’ tijdgeest vaardig geworden zijn. Een kernachtige typering van
de jaren negentig mat waarschijnlijk nog -niaar kort op zich wachten.
Ook een deel van de levensloop wordt in overzichtelijke perioden van 10 jaar opge-
deeld. Ogenschijnlijk neutrale leeftijdsaanduidingen als ‘teenagers’, twintigers, derti-
gers en veertigers roepen associaties op met eigenschappen en problemen die zich in
een bepaalde levensfase manifesteren. Daarentegen ontbreekt het in Nederland zowel
aan een gangbare typering van de latere levensfase als aan differentiatie daarbinnen. Te
oordelen aan de aanduiding 65+ers worden ouderen als een homogene groep
beschouwd. Bovendien moeten ze het in ons land stellen zonder een vitaliteit suggere-
rende typering gelijk de in het Angelsaxische taalgebied wel gebezigde term ‘the grey
panthers’. Overigens zijn de ouderen recentelijk zowel in de politiek als in de reclame
als profijtelijke doelgroep ontdekt, zodat onk hier aansprekende typeringen in het ver-
schiet liggen.
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Deze drie categoriseringen — naar generatie, naar historische periode en naar leeftijds-
groep — staan evenwel op gespannen voet, in de zin dat ze onmogelijk alle drie opgeld
kunnen doen. Wanneer immers zowel opeenvolgende historische tijdvakken als opeen-
volgende levensfasen elk een volstrekt eigen karakter hebben, blijft er weinig ruimte
voor de gedachte dat generaties zich van elkaar zouden onderscheiden. Als de recalci-
tmante twintigers die in de jaren zestig oproer kraaiden zich als kalmerende dertigers
conformeerden aan het ik-tijdperk van de jaren zeventig en in de jaren tachtig als veer-
tigers met een zekere maatschappelijke positie de ‘no-nonsense’ trom roerden, is er bij-
zonder weinig aanleiding om de betreffende geboortecohorten een eigen generatie-spe-
cifieke identiteit toe te dichten.
Nog maar enkele jaren geleden was het gemeengoed om succesvolle jongeren te type-
ren als Yuppies. In de publieke beeldvorming werden aan deze sociale categorie ken-
merken als sociaal-cultureel liberalisme en sociaal-economisch conservatisme toege-
schreven, aismede geringe politieke betrokkenheid en een sterke hang naar distinctie in
leefstijl. Dit beeld werd in onderzoek echter belangrijk gerelativeerd (Dekker en Ester,
1988; Ester en Vinken, 1990).
Heden ten dage wordt over deze kort geleden nog spraakmakende sociale categorie
weinig meer vemomen. Uit de lotgevallen van het etiket Yuppies blijkt niet alleen dat
de kenmerken die aan die groep werden toegeschreven kennelijk van voorbijgaande
aard waren, en dat die dus geen blijvende eigenschap van die generatie vormden, maar
ook dat dergelijke etiketten soms maareenkort leven beschoren is.

Momenteel is het begrip generatie in zwang, hetgeen vooral tot uiting komt in de
stroom van generatie-typeringen die in de media de ronde doet. De diversiteit en tegen-
strijdigheid van die typeringen duidt evenwel niet slechts op de behoefte aan handzame
categode~n maarevenzeer op de moeilijkheid die te vinden.
In deze bijdrage gant de aandacht uit naar de sociaal-culturele betekenis van generaties.
In het navolgende wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de veronderstellingen die aan
het denken in termen van generaties ten grondslag liggen, bij theotie~n over generatie-
vorming en generationele opeenvolging aismede bij de meetproblemen die zich rond
het begrip generatie voordoen. Ten slotte worden enkele uitkomsten van onderzoek
naar generaties in de Nederlandse samenleving gepresenteerd.

2. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN VANHET BEGRIP
GENERATIE

De sociologische betekenis van het begrip generatie verwijst niet naar het verstrijken
der jaren (zoals in de uitdrukking enkele generaties geleden) noch naar familieverwant-
schap (zoals bij generaties in een stamboom). In sociologische zin duidt het begrip
generatie op een deel van de bevolking dat herkenbaar is aan eigenschappen die terug
te voeren zijn tot de omstandigheden die heersten in de tijd dat men opgroeide.
In zijn kiassieke essays over Das Problem der Generationen uit 1928 en 1929 gaf Karl
Mannheim als de eerste een dergelijke sociologische betekenis aan het begrip genera-
tie. Hij wees er op dat de door sterfte en geboorte veroorzaakte continue vervanging
van de bevolking tot gevoig heeftdat er voortdurend mensen zijn die voor het eerst met
het cultureleerfgoed in contact komen. Dat erfgoed doet zich evenwel niet aan iedereen
in dezelfde gedaante en onder dezelfde condities voor. Wel ondergaan degenen die in
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een bepaald tijdperk opgroeien dezelfde historische gebeurtenissen en veranderingen
op dezelfde leeftijd, waardoor ze in potentie een generatie vormen (Generationslage-
rung). Mannheim sprak echter pas van een generatie wanneer menseh~ich als gevoig
van de in dezelfde levensfase gemeenschappelijk beleefde historische omstandigheden
ook daadwerkelijk onderscheiden van degenen die eerderen later opgroeiden (Genera-
tionszusammenhang). De sneiheid van maatschappelijke veranderingen bepaalde vol-
gens Mannheim of ergeneraties ontstonden, en welke (Mannheim, 1952: 286-320).
Aan Mannheims theorie over generaties ligt de veronderstelling ten grondslag dat men-
sen blijvend worden beYnvloed door de historische invLoeden die ze in hun jeugd heb-
ben ondergaan. Hem in vrije vertaling citerend:

“teneinde het biografisch belang van een gebeurtenis te kunnen inschatten, is het van
belang te weten of die gebeurtenis een beslissende jeugdervaring is, dan wel of die
gebeurtenis later in het leven plaats vond, bovenop andere belangrijkejeugdervarin-
gen. Vroege impressies vloeien samen in een natuurlijk wereldbeeld, alle latere erva-
ringen ontlenen hun betekenis aan dit wereldbeeld. .. Zelfs als de rest van iemands
leven bestaat uit ~n lang proces- vanontkenning en ontkrachting van het jong ver-
worven wereldbeeld, zal de bepalende invloed van de vroege indrukken blijven
overheersen.” (Mannheim, 1952: 298)~. - —

Mannheim situeerde de levensfase waarmn vroege impressies tot een nattiurlijk wereld-
beeld samenvloeien rond de leeftijd waarop iemands intellectuele en spirituele capaci-
teiten zich manifesteren. Volgens hem omvat deze formatieve periode een aantal jaren
vanaf het zeventiende levensjaar (Mannheim, 1952: 299-301).
Overigens wawMannheirn niet van mening dat generaties eenvormige blokken zijn.
Leden van een generatie hebben weliswaar de historische omstandigheden waaronder
ze opgroeiden, en die hun ‘natuurlijk wereldbeeld’ beYnvloedden, gemeen, many ze
kunnen daar vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden uiteenlopend op
reageren (Generationseinheiten) (Mannheim, 1952: 304-309).
De grondgedachte achter het begrip generatie is dat adolescenten gevoeliger zijn voor
de tijdgeest dan volwassenen, die immers reeds blijvend beTnvloed worden door hun
eerder opgedane formatieve ervaringen, en dat de indrukken die in deze levensfase
worden opgedaan blijvend hun stempel drukken. Deze gedachte is niet zonder critici,
integendeel, ook de tegenovergestelde gedachte, dat socialisatie een levenslang leerpro-
ces is, kent aanhangers (Brim, 1965; Brim en Kagan, 1980)1 In de visie van de histori-
cus Hans Righart zijn verschillen tussen generaties slechts tijdelijk van aard, omdat
oudere generaties zich na enige tijd eveneens aan gewijzigde ourstandigheden aanpas-
sen. Hij noemde dit de proliferatie van moderne opvattingen onder traditionele genera-
ties (Righart, 1994: 20).

3. HET GENERATIEPATROON VAN BECKER

Een generatiepatroon behelst dat clusters opeenvolgende geboortecohorten zich van
andere (clusters) geboortecohorten onderscheiden op basis van gedeelde eigenschappen
die voortspruiten uit gedurende de formatieve jaren gezamenlijk ondergane invloeden.
Volgens Becker (1985; 1987; 1991; l992Ygroeiden opeenv6lgende cofiorten in Neder-
land onder dermate verschillende historische omstandigheden op dat zich een viertal
blijvend van elkaar te onderscheiden generaties vormde.
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De ‘vooroorlogse generatie’ (geboren in de periode 19 10-1930) werd getekend door de
economische en politieke crises van de jaren dertig en de daaropvolgende tweede
wereldoorlog. Om die reden zijn de leden van die generatie er sterk op gericht om eco-
nomische zekerheden veilig te stellen en rust en orde te handliaven. Dit zou zich onder
meeruiten in gezagsgetrouwheid en een hoog arbeidsethos.
De ‘stille generatie’ (de geboortejaargangen 193 1-1940 omvattend) groeide op tijdens
de wederopbouw. De inspanningen gedurende de wederophouw en de gestaag stijgende
welvaart bevestigden deze generatie in het aangereikte burgelijke waardepatroon. De
‘stille generatie’ zou niet zozeer van de ‘vooroorlogse generatie’ verschillen in haar
ori~ntaties, maarveeleer in de geboden kansen.
De ‘protestgeneratie’ (geboren in de jaren 1941-1955) kwam tot wasdom in een perio-
de van ongekende welvaartsstijging. Daardoor kreeg deze generatie vooral oog voor
zaken als democratisering en individuele ontplooiing, hetgeen tot uiting komt in op de
verwezenlijking daarvan gerichte ori~ntaties alsmede in de bereidheid die oridntaties
desnoods door middel van politiek protest op de politieke agenda te krijgen. Het cul-
tuurverschil met eerdere generaties gaat echter verder dan het politieke domein en
omvat ook de sexuele revolutie, de verminderde ori~ntatie op het gezin en de grotere
sensitiviteit voor ‘de grenzen aan de groei’.
In de jaren dat de ‘verloren generatie’ (jaargangen 1956-1970) opgroeide, groeiden de
bomen niet langer tot in de hemel. De vooruitzichten van de leden van deze generatie
waren door de economische crises van de jaren zeventig en door de omvang van de
voorafgaande generatie minder florissant. De ‘protestgeneratie’ en de ‘verloren genera-
tie’ zouden zich niettemin meer in hun economische kansen dan in hun waardenori~n-
taties van elkaar onderscheiden.
Ten slotte speculeerde Becker reeds over de vorming van een ‘pragmatische generatie’,
geboren na 1970 en getekend door de no-nonsense tijdgeest van de jaren tachtig. Waar
Mannheim de vorming van generaties als een mogelijkheid opvatte die slechts onder
bepaalde condities werkelijkheid zou worden, lijkt Becker in generatievorming veeleer
een wetmatigheid te zien. Overigens blijft de ‘pragmatische generatie’ in het vervolg
van dit betoog buiten beschouwing, want de betreffende geboortecohorten zijn dermate
jong dat ze nog nauwelijks in het ter beschikking staande onderzoeksmateriaal zijn ver-
tegenwoordigd.
Righart (1994) voerde in zijn schets van de turbulente jaren zestig twee generaties ten
tonele, de ‘vooroorlogse’ en de ‘naoorlogse generatie’, die in dat decennium allebei in
een crisis verkeerden. De oorzaak van de crisis van de ‘vooroorlogse generatie’ zou
gelegen zijn in de groeiende discrepantie tussen de traditionele waarden en verwachtin-
gen van die generatie enerzijds en de snel om zich heen grijpende maatschappelijke
veranderingen anderzijds. De crisis van de ‘naoorlogse generatie’ werd veroorzaakt
door het verschil tussen de opvoeding die men genoot en de samenleving waarin men
opgroeide. Waar de ‘vooroorlogse generatie’ in dat decennium nog overwegend vast-
hield ann vertrouwde waarden en verwachtingen, stond de ‘naoorlogse generatie’ meer
open voor moderne tijd. Righart benoemde het intergenerationeel verschil dat de jaren
zestig tot een turbulent decennium maakten dan ook in termen van de tegenstelling tus-
sen traditie enmodemiteit.
Naarmate de tijd verstreek verminderde volgens Righart de scherpte van het verschil
tussen beide generaties, als gevoig van de geleidelijke proliferatie van moderne opvat-
tingen onder de ‘vooroorlogse generatie’. Met deze opvatting over de proliferatie van
nieuwerwetse denkbeelden onder de oudere generatie distantieerde hij zich van Man-
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nheims assumptie over de blijvende invloed van bet jong verworven ‘natuurlijk wereld-
beeld’. Volgens Righart was de intergenerationele tegenstelling van de jaren zestig een
tijdelijk fenomeen, dat in de loop der tijd weer sleet.

4. GENERATIONELE OPEENVOLGING OF COHORT-
VERVANGING?

Het denken in termen van generaties kent naast voomoemde mogelijkheid dat een
patroon van generaties ontstaat nog tweede toepassing, aaffgeduid als het mechanisme
van generationele opeenvolging of cohortvervanging. D~ grondgedachte achter dit
mechanisme is dat sociaal-culturele veranderingen tot stand komen dankzij de biologi-
sche fenomenen van sterfte en geboorte.
Een schoolvoorbeeld van deze gedachtengang is terug te vinden in een column van
H.J.A. Hofland (NRC Handeisbiad, 7 september 1994) over de toekomstige invoering
van de doodstrafin Nederland. Onderzoek van het Sociaal en CultureelPlanbureau had
uitgewezen dat jongeren zich in 1993 in meerderheid voorstander van de doodstraf
toonden. Deze bevinding bracht Hofland tot een sombere beschouwing over de ‘nade-
rende meerderheid voori-de doodstraf. Trouw aan de logica van het mechanisme van
cohortvervanging verbond hij ann de constatering dat ruim de heift van de jonge Neder-
landers zich voor de doodstrafhad uitgesproken bet volgende scenario: “rekening hou-
dend met de vergrijzing en daarop volgende afsterving zou dit betekenen dat in 2010
door een overweldigende meerderheid seriens zal worden uitgekeken naar de beste
methode: strop, kogel, gas of naald”.
Een optimistischer versie van de werking van dit mechanisme werd in 1839 door de
klassieke socioloog August Comte ann bet papier toevertrouwd: “Onze sociale vooruit-
gang berust in essentie op de dood” (1969: 635). Hij kwam tot dit inzicht door een
tweetal menselijke instincten te veronderstellen: ‘1’instinct de conservation’ en
‘1 ‘instinct de innovation’. Het behoudende instinct was volgens Comte vooral vaardig
over mensen van gevorderde leeftijd, terwijl hij bet veranderingsgezinde instinct tot bet
domein van de jongeren rekende. Zonder de voortdurende vervanging van ouderen
door jongeren zou derhalve geen sociale vooruitgang mogelijk zijn. Overigens kende
Comte bet conservatieve instinct eveneens een positieve rol toe in de totstandkoming
van vooruitgang: als bet goede niet behouden werd, zou voortdurende vemieuwing
geen vooruitgang betekenen (Comte, I 9679: 636). Comte gddt hiermeTe als vroege ver-
tegenwoordiger van bet idee dat sociaal-culturele veranderingen tot stand komen langs
de weg van generationele opeenvolging of cobortvervanging.
Een bekende bedendaagse toepassing van dit idee is te vinden in de theorie van Ronald
Inglehart over de ‘stille revolutie’ (1977). Zonder naar Mannbeim te verwijzen veron-
derstelde ook Inglehart dat iemands waarden de omstandigheden weerspiegelen die
heersten in de periode dat men opgroeide (1990: 68-69). Iriglehart concentreerde zich
op de mate waarin mensen al dan niet opgroeiden in een tijdperk van economische en
fysieke veiligheid. Tervvijl de vooroorlogse generatie opgroeide onder de dreiging van
werkloosheid en oorlog, stonden de jeugdjaren van de naoorlogse geboortecohorten in
bet teken van materidie welvaart en vrede. Omdat aan hun behoefte aan economische
en fysieke veiligheid was voldaan, konden naoorlogse geboortejaargangen zich richten
op niet-materidie zaken als vrijheid en zelfontplooiing, door Inglehart als een postmate-
rialistiscbe waardenori~ntatie gekarakteriseerd. Naarmate bet mechanisme van genera-
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tionele opeenvolging de naoorlogse cohorten getaismatig sterker maakte, voltrok zich
volgens Inglehart een stille revolutie, tot uiting komend in veranderende politieke
waarden en politieke gedragsstijlen, in concreto in een toename van de postmaterialisti-
sche waardenori~ntatie en van politiek protest. Inglehart noemde die revolutie stil
omdat ze zich langs de weg van generationele opeenvolging of cohortvervanging
geruisloos voltrok.
De werking van dit mechanisme is evenwel niet voorbehouden aan eigenschappen als
postmaterialisme of politiek protest, integendeel, het kan ten grondslag liggen aan so-
ciaal-culturele verandering in het algemeen (Ryder, 1965). Dat mechanisme kan werk-
zaam zijn met betrekking tot uiteenlopende maatschappe]ijke velden als religie, gezin
en arbeid, maar ook met betrekking tot consumptiepatronen.
Stel, bij wijze van voorbeeld, dat de consumptie van jonge jenever in Nederland dras-
tisch zou zijn afgenomen. Het mechanisme van cohortvervanging zou daar debet aan
kunnen zijn wanneer recentere generaties minder fervente innemers van jonge kiare
zijn dan oudere generaties. Een dergelijk scenario is geschetst in Tabel 1, waarin voor
twee tijdstippen (1975 en 1995) de fictieve jeneverconsumptie van drie leeftijdsgroe-
pen — jongeren (21-40 jaar), middelbaren (41-60 jaar) en ouderen (6 1-80 jaar) — weer-
gegeven is. Orudat het predikaat ‘stevige innemer’ van de 61-tot-80-jarigen in 1975 in
dit voorbeeld niet gebonden is aan hun leeftijd maar ann de generatie waartoe zij beho-
ren, was er 20 jaar later geen enkele stevige innemer meerover. De 61-tot-80-jarigen in
1995 zijn maar matige innemers, net zoals ze 20 jaar eerder op middelbare leeftijd al
waren.

Tabel 1. Fictieve jeneverconsumptie van de Nederlandse bevolking tussen 2] en 80 jaar per
generatie in 1975 en 1995.

31-12-1975 31-12-1995

1895-19 14 stevige innemers
1915-1934 matige innemers matige innemers
1935-1954 af en toe een borrel af en toe een borrel
1955-1974 nooit eenborrel

Dit fictieve voorbeeld maakt duidelijk dat wanneer jeneverconsumptie een generatiege-
bonden eigenschap is en wanneer jonge jenever onder nieuwere generaties niet dezeif-
de populariteit heeft als onder oudere generaties, het mechanisme van generatievervan-
ging ingrijpende consequenties voor de totale jeneverconsumptie kan hebben. In het
tijdsbestek van 20 jaar ‘verdween’ in bovenstaand voorbeeld het segment stevige inne-
mers (geboren in de periode 1895-19 14) geheel van de markt, terwiji hun plaats werd
ingenomen door mensen die nooit jonge jenever drinken (geboortecohorten 1955-
1974). Een opmerkelijk aspect van een dergelijke volledig door generatievervanging
veroorzaakte daling in de jeneverconsumptie is dat zo’n daling tot stand komt zonder
consumptieveranderingen op individiueel niveau: niemand ging minder jenever din-
ken.

Resumerend kan worden gesteld dat het begrip generatie een populaire wijze van cate-
gorisering is, terwiji het mechanisme van cohortvervanging verstrekkende gevolgen
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kan hebben. Onderstaand wordt eerst kort ingegaan op de meetproblemen die het
begrip generatie met zich mee brengt. Vervolgens komen enkele onderzoeksuitkomsten
aan de orde, betrekking hebbend op de vraag of het mechanisme van cohortvervanging
een rol speelt in de totstandkoming van sociaal-culturele veranderingen en op de vraag
of generaties zich in sociaal-cultureel opzicht daadwerkelijk van elkaar onderscheiden.

5. MEETPROBLEMEN ROND RET BEGRIP GENERATIE

Het verstrijken van de tijd kan op drie manieren met iemands ori~ntaties en gedrag ver-
band houden. Ten eerste kan iemand, zoals met het begrip generatie wordt veronder-
steld, blijvend de invloed ondervinden van de omstandigheden die heersten toen
iemand opgroeide. Die blijvende invloed wordt in onderzoek aangeduid als cohort
effect. Jeugdig verworven ori~ntaties en gedragingen zijn evenwel niet noodzakelijker-
wijs onveranderlijk. Enerzijds kan iemand zich aan veranderende omstandigheden aan-
passen c.q. -door veranderende ourstandigheden worden beYnvloed. Dit wordt aangeduid
als het periode effect. Anderzijds kan het ouder worden als zodanig, met name vanwe-
ge de wisselende sociale rollen die iemarid in de verschillende levensfasen doorloopt,
tot een verandering in ori~ntaties en gedragingen leiden, hetgeen het leeftijd effect
genoemd wordt.
Theoretisch hebben de effecten van cohort, periode en leeftijd betrekking op verschil-
lende processen: het cohort effect verwijst naar de blijvende invloed van jeugdervarin-
gen, het periode effect naar de aanpassing ann zich wijzigende omstandigheden en het
leeftijd effect naar de verandering ten gevolge van het doorlopen van opeenvolgende
levensfasen (Cobben, 1977). Empirisch zijn deze drie effecten evenwel lastig van
elkaar te onderscheiden. Zo schiet de gebruikelijke onderzoeksopzet om een steekproef
van de Nederlandse bevolking eenmalig nan een interview te onderwerpen in dit ver-
band volledig tekort. Het is op basis van dergelijke gegevens onmogelijk om een
onderscheid temaken tussen het effect van cohort en dat van leeftijd (Riley, 1973: 37-
39). Wanneer uit cross-sectionele data blijkt dat oudere mensen meer jonge jenever
drinken dan jonge mensen, is de interpretatie dat jeneverconsumptie met het klimmen
der jaren toeneemt even gerechtvaardigd als de interpretatie dat men het drinken van
jenever vroegermeer met de paplepel kreeg ingegoten dan in recenter tijden. Desalniet-
temin zijn op basis van dergelijke cross-sectionele gegevens meer dan eens uitspraken
over generaties gedaan (Van Berkel —van Schaik en Van Snippenburg, 1991; Van
Dam, 1992).
Een longitadinale onderzoeksopzet, wanrin op meerdere momenten informatie wordt
verznmeld, biedt in piincipe wel de mogelijkheid om de effecten van cohort, periode en
leeftijd empirisch te onderscheiden, echter niet zonder een oplossing te hebben gevon-
den voor een statistisch probleem dat zich dan voordoet. Dat probleem bestaat er uit dat
de drie effecten cohort, periode en leeftijd reeds volledig door twee elfecten worden
gerepresenteerd, omdat die drie effecten perfect linenir ann elkaar gerelateerd zijn:

Cohort = Periode — Leeftijd.

Wanneer iemands leeftijd op een bepanid moment bekend is, is zijn of haar geboorte-
jnar niet langer een variabele. Bijgevolg is het niet mogelijk om 6~n ~boortecohort op
~n leeftijd op meerdere momenten te bestuderen (Mason cum suis, 1973; Hagenaars,
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1977; Hagennars en Cobben, 1977). Dit identificatieprobleem bemoeilijkt weliswaar de
bepaling van de drie nfzonderlijke effecten, mnar mnakt dat niet onmogelijk. Zonder
hier in detail te treden zij vermeld dat het mogelijk is om de effecten van cohort, perio-
de en leeftijd te schatten door gebruik te maken van het voorstel van Mason cum suis
(1973) om de onderlinge relatie tussen die drie variabelen te doorbreken door een
gelijkheidsrestrictie op te leggen nan het effect van ten minste twee categorie~n van ~n
van die drie varmnbelen (Van den Broek, 1994: 352-357; zie voor een discussie over
deze handelswijze: Te Grotenhuis, Lammers en Wolbers, 1995; Van Snippenburg,
1995; en Van den Broek, 1995b).

6.WAT IS DEBETEKENIS VANCOHORTVERVANGING?

Onderzoek naar de opvattingen van jongeren kan vaak op relatief veel belangstelling
bogen, hetgeen waarschijnlijk valt terug te voeren op het credo wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst. Dat credo indachtig zou, onder verwijzing anar het eerder geschetste
mechnnisme van cohortvervanging, hetgeen de jeugd nu denkt immers wel eens de toe-
komstig gangbare opvatting kunnen zijn (Andeweg, 1983: 156).
Afwijkende opvnttingen van de jeugd hoeven evenwel niet noodzakelijkerwijs volgens
de logica van cohortvervanging tot veranderingen te leiden. Enerzijds kunnen de afwij-
kende jeugdige opvattingen nan leeftijd of levensfase gebonden zijn, in welke geval
jeugdigen met het klimmen der jaren afstand van die opvattingen nemen. Anderzijds
kunnen de meningen van jongeren zich sneller onder de bevolking verspreiden dan via
het mechanisme van opeenvolging nileen, zoals volgens Righart na de jaren ‘60 het
geval was met de proliferatie van moderne waarden onder de ‘vooroorlogse generatie’.
In dit gevnl zou nanpassing nan veranderende omstandigheden dus niet alleen nan jeug-
digen voorbehouden zijn, maar volgen andere leeftijdsgroepen met enige vertraging de
eerst door jeugdigen ingeslagen weg. De speciale gevoeligheid voor nieuwe paden die
jeugdigen ann de dag leggen, en die zou voortkomen uit het gegeven dat ze minder dan
ouderen reeds in bestaande mnatschappelijke kaders zijn ingebed, is aangeduid als de
seismografische functie van de jeugd (Prakke, 1960).
Ter beoordeling van de betekenis van cohortvervanging is inzicht in de opvattingen van
jongeren op enig moment derhalve van minder belang dan inzicht in het verschil tussen
de opvattingen van het uittredende geboortecohort enerzijds en van bet intredende
cohort anderzijds. Bovendien gnat het daarbij uitdrukkelijk om aan cohortlidmaatschap
gebonden verschillen in opvattingen, gezuiverd van de effecten van de ‘toevallige’
mnatschappelijke constellatie en dito levensfase van het ogenblik, dat wil zeggen om de
verschillen in de netto cohort effecten tussen het uit- en het intredende cohorten, gecon-
troleerd voor de effecten van periode en leeftijd (als vermeld zijn die effecten geschat
volgens de procedure als voorgesteld doorMason cum suis, 1973).
Hier worden onderzoeksuitkomsten gepresenteerd over verschillen in de netto cohort
effecten van uit- en intredende geboortejnnrgangen met betrekking tot zeven waarden
en ~n gedragspntroon: gezinswaarden, burgerlijke vrijheden, bescherming van het
leven, rol van de vrouw, christelijke wereldbeschouwing, arbeidsethos, autoritarisme en
protest gedrag. Die ncht variabelen werden opgebouwd uit de antwoorden op 45
enqu&evragen, afkomstig uit onderzoek dnt in 1985 en 1990 onder de Nederlandse
bevolking werd uitgevoerd. Van beide jaren werd de bevolking van 20 tot 70 jaar in
ogenschouw genomen. Derhalve bestond het tussen 1985 en 1990 uittredende geboort-
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ecohort uit de geboortejaargangen 1916-1920 en werd bet cohort dat de opengevallen
plants in de bevolkingsopbouw innam geboren in de jaren 1966-19701 Per variabele
werd bekeken of het uittredende van het intredende cohort verschilde (Van den Broek,
1994: 353-a62,7369-371; 1995b: 174-175).
De leden van het recente, intredende cohort hebben minder traditionele gezinswaarden
dan de leden van bet uittredende cohort, hechten meer waarde nan burgerlijke vrijhe-
den, staan liberaler tegenover ingrepen in het leven zoals abortus en euthanasie, hebben
minder traditionele opvattingen over de rol van de vrouw, zijn minder een christelijke
wereldbeschouwing toegedaan, hebben een minder sterk ontwikkeld arbeidsethos en
zijn minder autoritaristisch. Met betrekking tot protestgedrag, tenslotte, onderscheidt
bet recente cohort zich niet van bet oudste cohort (Tabel 2), waarbij dient nangetekend
dat bet verschil tussen beide cohorten wat betreft gezinswaarden niet bijzonder groot
was. Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat van bet mecmanisme van cohortver-
vanging in zes van de acht ondexzochte variabelen een impuls tot verandering uitging.

Tabel 2. De betekenis vancohorn’eri’anging:
verschillen tussen in -en uittredende geboortejoargangen
(uitgedrukt inz-scores).

Gezinswaarden —0.34 *
Burgerlijke vnjheden 2.57 *
Bescherming vafrhet leven —1.10 *
Rol van de vrouw —1.03 *
Christelijke levensbeschouwing —1.24 *
Arbeidsethos —1.14 *
Autoritarisme - —1.55 *
Protestgedrag - 0.25

*
= siginificant p<.O5)

bran: Van den Broek, 1995b: 174

7. VERSCHILLEN GENERATIE&VAN ELKAAR?

Becker onderscheidde een viertal generaties en verwacbtte met name tussen de ‘stile
generatie’ en de ‘protestgeneratie’ aanzienlijke verschillen. Eerder onderzoek op basis
van de acbt zojuist geYntroduceerde variabelen leek op niet minder dan zeven verschil-
Len tussen die twee generaties te duiden. De ‘stille generatie’ zou van de protestgenera-
tie’ verscbillen met betrekking tot gezinswaarden, burgerlijke vrijheden, bescherming
van bet leven, rol van de vrouw, christelijke wereldbeschouwing, autoritarisme en pro-
test gedrag (Yan Berkel — yan Schaik en Van Snippenburg, 1991: 245-246). Dit onder-
zoek was evenwel op slechts ~n meetmoment gebaseerd, zodat, als vermeld, bet effect
van leeftijd niet van bet effect van generatielidmaatschap kon worden onderscheiden.
Door van twee meetmomenten gebruik te maken konden beide effecten ecbterwel wor-
den gescheiden en was bet mogelijk de netto effecten van generatielidmaatschap, en
dnarmee de verschillen tussen generaties, te bepalen. Hiertoe werd het identificatie pro-
bleemopgelost -door op de variabele cohort precies die restricties op te leggen die vol-
gen uit Beckers generatiepatroon (Van den Broek, 1994: 362-365; 199557175-176).
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De onderzoeksresultaten wijzen uit dat Beckers generaties zich in werkelijkheid slechts
zeer ten dele aftekenen (Tabel 3): op een totnal van 24 mogelijke intergenerationele
verschillen worden sleclits vi,jf significante verschillen tussen aangrenzende generaties
gevonden. Met betrekking tot de ‘pro life’ variabele verschilt de ‘stile generatie’ zowel
van de ‘vooroorlogse generatie’ als van de ‘protest generatie’. Onder de leden van de
‘protest generatie’ blijkt meer steun te bestaan voor burgelijke vrijheden dan in beide
nangrenzende generaties. Ten slotte is de ‘verloren generatie’ minder door het arbeids-
ethos begeesterd dan de ‘protestgeneratie’.
Het ontbreekt vaker wel dan niet ann empirische evidentie ten faveure van Beckers
generatiepatroon. Opmerkelijk in dit verband is dat de ‘protest generatie’ zich niet
onderscheidt wat betreft de mate wanrin ze protestgedrag ten toon spreidt, terwiji Bec-
ker die generatie juist naar dat — vermeende — kenmerk vemoemde.

Tabel 3. Het generatiepatroon van Becker: verschillen tussen aangrenzende generaties (uitge-
drukt in z-scores).

vooroorlogse
versus
stille

stille
versus
protest

protest
versus
verloren

Gezinswaarden 0.05 —0.02 0.05
Burgerlijke vrijheden —0.06 0.15 * —0.09 *
Bescherming van het leven —0.29 * —0.21 * 0.03
Rol van de vrouw 0.05 —0.02 0.03
Christelijke levensbeschouwing —0.03 —0.08 —0.07
Arbeidsethos —0.05 —0.05 —0.16 *
Autoritarisme —0.01 —0.03 0.02
Protestgedrag —0.12 0.04 —0.04
* = siginificant (p<.OS)
bron: Van denBroek, 1995b: 176

Becker achtte zijn generatiepatroon van toepassing op de westerse samenleving in het
algemeen (1991: 25). Internationanl vergelijkend onderzoek, waarvan het veldwerk
werd uitgevoerd in 1981 en 1990, maakt het mogelijk in kaart te brengen in hoeverre
het generatiepatroon van Becker in de westerse wereld opgeld doet. In concreto is zijn
patroon in 15 westerse manden getest nan de hand van vier eigenschappen, te weten:
gezinswanrden, religiositeit, postmaterialisme en politiek protest. Slechts een beschei-
den deel van de intergenerationele verschillen was beduidend (Van den Broek, 1995n).
In totnal werd 177 mani vastgesteld in hoeverre nansluitende generaties uit Beckers
generatiepatroon zich van elkaar onderscheiden. Slechts in 23 gevallen (13%) bleken
die generaties inderdand aanzienlijk van elkaar te verschillen. In internationnal perspec-
tief vond het generatiepatroon van Becker, zijn eigen claim op de intemationale toepas-
bnarheid daarvan ten spijt, dus evenmin veel ondersteuning.
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8. DEVERRADERLIJKE CHARME VAN HET BEGRIP GENERATIE

De charme van ogenschijnlijk eenduidige begrippen als cohortvervnnging en generatie-
verschillen is dat ze zowel weidse perspectieven als handzame categoriseringen bieden.
De charme van het begrip generatie is evenwel verraderlijk. Ter afsluiting worden de
hierboven gesignaleerde problemen aangaande het theoretisch uitgangspunt en de
methodologie geresumeerd en de onderzoeksuitkomsten samengevat.
1 * theoretisch uitgangspunt
Ann de logic-a van het denken in termen van generaties Iigt de veronderstelling ten
grondslag dat ervaringen uit de formatieve periode (cohort effect) blijvend hun invloed
doen gelden. Dit uitgangspunt is niet onbetwist, integendeel, het ondervindt concurren-
tie van het tegengestelde perspectiefdat mensen gedurende de gehele levensloop beYn-
vloedbaar zijn.
2 * mnethodologie
Bet is onrnogelijk om op basis van d~n niomentopnnme de effecten van leeftijd en
generatielidmaatschap te onderscheiden. Een longitudinale onderzoeksopzet is vereist.
Op basis van longitudinale gegevens kunnen echter geen uitspraken over de effecten
van cohort, periode en leeftijd worden gednan zonder het identificatieprobleem te heb-
ben opgelost. Oplossingen van dat probleem zija in het gunstigste geval plausibel, runar
nooit spijkerhard, zodat empirische uitspraken over cohorten en generaties altijd deels
op veronderstellingen van de onderzoeker berusten.
3* onderzoeksuitkomsten
De gepresenteerde onderzoeksuitkomsten ondersteunen wel het mechanisme van
cohortvervanging maar niet Beckers generatiepatroon, integendeel, die uitkomsten
nodigen nadrukkelijk uit tot een relativering van de verschillen tussen generaties.

Ter afsluiting wordt nader ingegaan op de paradoxale uitkomst dat enerzijds wel ann-
wijzingen werden gevonden dat het mechanisme van cohortvervanging werkzaam is
maar dat anderzijds weinig steun werd gevonden voor de theorie dat cell patroon van
generaties was uitgekristalliseerd. Met andere woorden: hoewel het meest recente
cohort wel van het oudste cohort verschilt ontbreekt het ann de door Becker veronder-
stelde intergenerationele verschillen.
Wanneer bet nagenoeg ontbreken van verschillen tassen generaties de enig beschikbare
informatie was geweest, zou de conclusie kunnen luiden dat van jeugdervaringen ken-
nelijk niet de blijvende invloed uitgaat die in generatie theorie~n wordt verondersteld.
De afwezigheid van generaties zou dan kunnen worden geYnterpreteerd in termen van
voortdurende nanpassing nan gewijzigde ornstandigheden gedurende de gehele levens-
loop.
Deze interpretatie wordt evenwel weersproken doordat het intredende wel van het uit-
tredende cohort blijkt te verschillen. Dit duidt er, in weerwil van het ontbreken van
generaties, op dat er wel degelijk van een cohort effect sprake is. Derhalve kan de
afwezigheid van generaties niet uit het ontbreken van de blijvende invloed van vroege-
re ervaringen worden verkinard.
Dat er geen generaties werden gevonden is niet te wijten nan het feit dat er geen ver-
schillen tussen opeenvolgende geboortecGhorten bestaan, maar ann het_feit dat de ver-
schillen tussen die cohorten dermate gelijkrnatig zijn dater zich geen generaties afteke-
nen. Cohorten verschillen van elkaar, maarclusteren niet tot generaties.
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Bovenstaande beschouwing geeftnanleiding tot een tweetal, noodzakelijkerwijs eniger-
mate speculatieve, opmerkingen aangaande de betekenis van het begrip generatie in
marktonderzoek. Ten eerste is daar de vraag of dat begrip een handzaam criterium biedt
ter identificatie van doelgroepen of consumenten-segmenten. Er van uitgaande dat con-
sumentenvoorkeuren veeleer meer dan minder veranderlijk zijn dan de boven onder-
zochte waardenori~ntaties, doelwit en vatbaar als ze zijn voor doelbewuste reclame-
campagnes, ligt het weinig voor de hand dat zich juist op het gebied van
consumentenvoorkeuren scherpe verschillen tussen generaties aftekenen. Deze inschnt-
ting vindt ondersteaning in de marketingonderzoeksbevinding dat de Nederlandse con-
sument zich meeren meer een ‘shophopper’ toont (NRCHandeisbiad, 9 mei 1995).
Ten tweede kan het begrip generatie in marketing-communicatie niettemin tochworden
gebruikt, namelijk wanneer, ondanks het ontbreken van empirisch bewijs dat generaties
bestaan, het denken in termen van generaties op grote schani ingang heeft gevonden.
Mensen die het gevoel hebben tot een generatie te behoren, kunnen op dat gevoel wor-
den nangesproken. Tot op heden ontbreekt het aspect van de subjectieve beleving van
generatielidmaatschnp echter in het onderzoek naar generaties.
Overigens dient te worden opgemerkt dat de leus ‘de keus van een nieuwe generatie’
vanuit marketingoverwegingen wellicht zeer effectief is — welke adolescent wil immers
niet tot een aleuwe generatie gerekend worden? — maar dat langdurig gebruik van die
leus op een logische tegenstrijdigheid berust. Wanneer opeenvolgende geboortejaar-
gangen zich telkens opnieuw tot ‘de keus van een meuwe generatie’ bekennen, is het
immers geen generatie maar een leeftijdsgroep die die keus mnakt. De logica van mar-
keting is in een dergelijk geval een andere dan die van heldere begripsvorming.

NOTEN

1. Strikt genomen zijn de termen generationele opeenvolging en cohortvervanging niet inwissel-
baar. Waarcohortvervanging in neutrale zin wijst op de vervanging van het ene door het ande-
re geboortecohort, suggereert generationele opeenvolging dat erwetomlijnde generaties elkaar
vervangen. Cohortvervanging kan evenwel van belang zijn zonder dat zich een patroon van
generaties heeft uitgekristalliseerd, bijvoorbeeld wanneer ieder cohort een zekere waarde iets
sterker onderschrijft dan het voorganude cohort zonder dat er in de steun voor die waarde een
duidetijke groepering van cohorten tot generaties zichtbaar is. Omdat de vraag naar de rolvan
cohortvervanging los stant van de vraag naar de vorming van generaties wordt in het vervoig
niet van generationele opeenvolging maarvan cohortvervanging gesproken.

2. De gegevens zijn afkomstig ult het SOCON-onderzoek (Sociaal-culturele ontwikkelingen in
Nederland), zie daarover: Ester en Halman, 1994; Eisinga et al., 1993; en Felling et al., 1987.

3. Overigens biedt een dergelijke aanpak slechts informatie over de mate wanrin de vooronder-
stelde ‘generaties’ gegeven de opgelegde restricties, van elkaarverschillen. Deze aanpak geeft
geen inzicht in de mate waarin de in een generatiepatroon getmpliceerde restricties gereclit-
vaardigde restricties zijn. Niet de veronderstelling datcohorten tot ‘generaties’ clusteren wordt
onderzocht, maar de verschilten tussen de vooronderstelde ‘generaties’ gegeven de aanname
dat cohorten tot die ‘generaties’ clusteren (zie voor onderzoek naar de vraag of cohorten tot
Beckers ‘generaties’ clusteren, en voor ontkennende antwoorden: Dekker en Ester, 1994 en
1995; Van den Broek, 1994: 357-361, 363).

4. De gegevens zijn afkomstig uit het EVS-onderzoek (European Values Studies), zie daarover:
Ester, Halman en DeMoor, 1993.
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11. De European Currency Unit. de adoptie en
d{ffusie van eenfinanciHe innovatie

Y.M. VAN EVERDINGEN

SAMENVAY~1NG

Onderzoeken naar de diffusie van innovaties hebben zich tot nu toe voornamelijk gericht op het
verkiaren van het tijdstip van adoptie en daarmee op de ‘inter-firm’ diffusie, dat wil zeggen de
diffusie van een innovatie tussen organisaties. Daarentegen is nauwelijks aandacht besteed aan
de ‘intra-firm’ diffusie, zijnde de diffusie van een innovatie binnen een organisatie. Het is echter
mogelijk dat de diverse afdelingen binnen een organisatie een verschillende houding hebben ten
aanzien van een innovatie en ander adoptiegedrag vertonen. Dli artikel bescbrijft een onderzoek
naar de adoptie van een financi~1e innovatie, namelijk het commerciale gebruik van de ECU,
door organisaties in vijfEuropese landen, waarbij zowel het inter-firmals het intra-firm diffusie-
proces wordt bestudeerd. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de variabelen die het
inter-firm diffusieproces belnvloeden niet noodzakelijkerwijs ook het intra-firm diffusieproces
beYnvloeden.

1. INLEIDING

De adoptie en diffusie van financi~le innovaties hebben tot nu toe vrijwel geen aan-
dacht gekregen in de marketing literatuur en voorzover financi~le innovaties zijn
besproken in de financi~le literatuur is er relatief weinig aandacht besteed aan de mar-
keting aspecten. Ross meent echter dat “... there is much to gain from an integration of
marketing analysis and finance (1989, p. 556).” Dit onderzoek komt hieraan tegemoet
door het bestuderen van een financi~le innovatie, namelijk het commercinle gebruik
van de European CurrencyUnit (ECU), vanuit eenmarketing perspectief.
De ECU werd gecre~erd in 1979 en kreeg een centrale rol binnen het Europese Mone-
taire Stelsel (EMS) ter stabilisering van de wisselkoersen binnen de Europese Unie. De
ECU is een valutamandje dat is samengesteld uit specifieke hoeveelheden van alle
valuta van de lidstaten van de Europese Unie. De ECU kan door organisaties worden
gebruikt zowel voor financi~1e doeleinden, zoals het afsluiten van leningen en het doen
van investeringen, als voor commerci~1e doeleinden, zoals inteme en exteme facture-
ringen en betalingen. In tegenstelling tot het succesvolle gebruik van de ECU voor
financi~1e doeleinden, is bet commerci~le gebruik van de ECU nog een betrekkelijk
rijeuw fenomeen in bet Europese bedrijfsleven. Het aandeel van de ECU als betalings-
instrument bij internationale im- en exportactiviteiten is gemiddeld minder dan 1% van
het totale handelsvolume (Committee of Govemors of the Central Bank, 1992). Gezien
het belang van de ECU in bet proces van monetaire integratie in Europa is er een
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onderzoek uitgevoerd met als doel te achterhalen waarom er zoveel weerstand bestaat
bij Europese managers tegen het gebruik van de ECU voor commercidie doeleinden en
hoe die weerstand kan worden verminderd.
In dit artikel zullen de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek worden uiteenge-
zet. Daarbij wordt achtereenvolgens ingegaan op het theoretisch kader van dit onder-
zoek, de gebruikte onderzoeksmethoden, de uitgevoerde analyses en de resultaten daar-
van. Tot slot zullen enkele wetenschappelijke en praktische aanbevelingen worden
gegeven.

2. THEORETISCHKADER EN PROBLEEMDEFINITJE_

Levich (1987) beschouwt de ECU als financi~le innovatie. Enerzijds is hij van mening
dat het een produktinnovatie is, gegeven het karakter als valutamandje. Anderzijds ziet
Levich de ECU ook als procesinnovatie, gezien de rol die de ECU speelt in het Europe-
se Monetaire Stelsel (EMS) bij de stabilisering van de wisselkoersen binnen de Europe-
se Unie (EU). Het commerci~le gebruik van de ECU speelt een belangrijke rol bij de
totstandkoming van een monetaire eenheid en kan als zodanig ook worden beschouwd
als een procesinnovatie. 1-let onderzoek maakt dan ook deel uit van de onderzoekstradi-
tie binnen de marketing discipline dat zich bezigboudt met “Adoptie en Diffusie van
Innovaties in de Industri~le markt”.
E~n van de belangrijkste tekortkomingen in de diffusieliteratuur is dat onderzoeken
naar de diffusie van innovaties zich tot nu toe voornamelijk hebben gericht op bet ver-
kiaren van het tijdstip van adoptie en daarmee op de ‘inter-firm’ diffusie, dat wil zeg-
gen de diffusie van een innovatie tussen organisaties. Daarentegen is nauwelijks aan-
dacht besteed aan de ‘intra-firm’ diffusi~7zijnde de diffusie van een innovatie binnen
een organisatie (Sinha & Lilien, 1992; van Everdingen, 1993). Dit onderzoek komt
tegemoet aan deze tekortkoming door he~bestuderen van zowel het inter-firm’ als het
‘intra-firm’ diffusieproces van het commerci~le gebruik van de ECU. De probleemde-
finitie van dit onderzoek is overeenkomstig gedefinieerd als:

Welkefactoren bei)ivioeden de adoptiebeslissing en de mate van adoptie met betrek-
king tot het commnerci~le gebruik van de ECU door Europese organisaties?

De adoptiebeslissing verwijst naar de beslissing om de ECU wel of niet in gebruik te
nemen bij de commerci~le activiteiten van een organisatie. Aggregatie van de uitkom-
sten van de adoptiebeslissing van individuele organisaties leidt tot inzichten in het
‘inter-firm’ diffusieproces.
De mate van adoptie geeft weer met welke intensiteit de ECU binnen een organisatie
wordt gebruikt, nadat tot invoering van de ECU in de organisatie is besloten, met ande-
re woorden het ‘intra-firm’ diffusieproces. In dit onderzoek is de mate van adoptie
gedefinjeerd als het aantal afdelingen binnen een organisatie dat de ECU gebruikt voor
commerci~le doeleinden.
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3. HET CONCEPTUELE ADOPTIEMODELENHYPOTHESES

3.1 Het conceptuele adoptiemodel

Gebaseerd op bestaande diffusietheorie~n (Rogers, 1983; Robertson & Gatignon, 1986)
is een conceptueel adoptiemodel ontwikkeld, hetgeen is weergegeven in figuur 1. Het
model in figuur 1 onderscheidt zich van andere adoptiemodellen door de aandacht aan
het ‘intra-firm’ diffusieproces, hetgeen wordt weergegeven door de schaduwboxen, die
elk verwijzen naar een bepaalde afdeling binnen een organisatie (T=treasury afdeling;
I=Inkoopafdeling; V=verkoopafdeling). Dit model laat de mogelijkheid open dat de
diverse afdelingen bun beslissing om de ECU te adopteren op verschillende gronden
nemen en dat de uitkomst van die beslissing van afdeling tot afdeling kan verschillen.
De uitkomst van het adoptiebeslissingsproces op organisatieniveall is in eerste instantie
geen ECU-gebruik of ECU-gebruik op tenminste ~n afdeling. Als de organisatie
inderdaad een ECU-gebruiker is, kan als volgende stap het intra-firm diffusieproces
worden bestudeerd, met andere woorden er kan worden bepaald op hoeveel en welke
afdelingen de ECU wordt gebruikt.
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3.2. Hypotheses

Om de probleemdefinitie te kunnen beantwoorden zijn er hypotheses geformuleerd met
betrekking tot zowel het inter-firm diffusieproces als het intra-firm diffusieproces. Dc
te toetsen hypotheses zullen hieronder na-der worden toegelicht. Hierbij zal eerst wor-
den ingegaan op de hypotheses met betrekking tot het inter-firm diffusieproces (adop-
tiebeslissing) en vervolgens zal aandacht worden besteed aan de hypotheses inzake het
intra-firm diffusieproces (mate van adoptie).

3.2.1. Hypotheses: Inter-firm diffusieproces
Uit eerdere onderzoeken (Ozanne & Churchill, 1971; Zaitman, Duncan & Holbeck,
1973; Kimberly & Evanisko, 1981; Rogers, 1983; Gatignon & Robertson, 1989; Fram-
bach, 1993) is gebleken dat percepties ten aanzien van de innovatiekarakteristieken, de
politieke en zakelijke omgeving, organisatiekarakteristieken en tot slot de interne com-
municatie belangrijke verkiarende variabelen zijn in het adoptiebeslissingsproces.

Innovatiekarakteristieken
Rogers (1983) veronderstelt een positieve relatie tussen adoptiegedrag en het relatieve
voordeel van een innovatie, hetgeen in veel diffusiestudies 6~n van de belangrijkste
voorspellers van adoptiegedrag lijkt te zijn. De voordelen van het ECU-ge ilk, die
worden verondersteld een positieve invloect uit te oefenen op bet adoptiegedrag, zijn de
kostenreductie en versimpel ing van treasury management (1J~: I a), versimpeling van
evaluatieprocedures (H0: ib), stabiliteit en neutraliteit van de ECU (H0: ic) en tot slot
valt te denken aan concurrentievoordelen (H0: id), bijvoorbeeld als gevolg van het kun-
nen bieden van stabielere prijzen (ECU Banking Association, april 1990; ECU New-
sletter, januari 1990; Commission of the European Communities, 1990; Jozzo, 1989).
Ofschoon het ECU-gebruik een organisatie veel voordelen kan opleveren, wordt de
ECU nog zeer beperkt gebruikt. De achterliggendegedachte hierbij zou kunnen zijn dat
organisaties flog te veel nadelen ervaren van bet ECU-gebruik. Op basis van de resulta-
ten van eerder onderzoek (AMUE ela., 1990) wordt in dit onderzoek verondersteld dat
de beperkingen van de financi~le ECU-markt (H0: 1 e), de huidige status van de ECU als
valutamandje (H0: lf) en de overgangskosten voor -organisaties (I’T~lg) de meest
belangrijke obstakels zijn bij het in gebruik nemen van de ECU en dus een negatieve
invloed uitoefenen op bet adoptiegedrag van organisaties. -

Naast voor- en nadelen brengt een innovatie voor potentiale adopters ook vaak onze-
kerheid met zich mee, omdat de consequenties van een innovatie nooit helemaal zeker
zijn (Webster, 1969; Gatignon & Robertson, 1985). Ook de ECU is omgeven door
onzekerheid. Ofschoon het Verdrag van Maastricht door alle EU-lidstaten is onderte-
kend, is nog lang niet iedereen ervan ovet-tuigd dat de ECU inderdaad voor het einde
van deze eeuw als gemeenschappelijk inunt wordt ingevoerd. Naarmate managers ech-
ter zekerder zijn van de komst van de ECU zal men bet huidige ECU-gebruik waar-
schijnlijk ook positiever waarderen (H0: I h).

De zakelilke en politieke oingeving
‘Network externalities’ is bet fenomeen dat bet gebruik van een produkt nuttiger is
naarmate er meerdere personen of organisaties dat produkt gebruiken. Dit geldt uiter-
aard ook voor de ECU. De ECU kan immers niet worden_gebruikt voor factureringen
en betalingen als handeispariners bet er niet mee eens zijn. Bovendien is bet waar-
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schijnlijk dat de voordelen van bet ECU-gebruik en daannee de adoptiekans toenemen
naarmate er meer handelspartners bereid zijn de ECU te gebruiken (H0:2a). Katz en
Shapiro (1986) menen dat, in de aanwezigheid van network extemalities, (potenti~le)
adopters zich niet alleen druk maken om huidige gebruikers van het produkt, maar dat
positieve verwachtingen omtrent de toename van het aantal ECU-gebruikers onder de
Europese organisaties een positieve invloed zal hebben op de adoptiekans (H0:2b).
Politieke acties, gericht op het geloofwaardig maken van de totstandkoming van een
Europese monetaire eenheid nog voor het einde van deze eeuw, zouden kunnen dienen
als catalysator in het adoptieproces van de ECU (AMUE, 1990). Met de ondertekening
van bet Verdrag van Maastricht is hieraan geboor gegeven. Positieve percepties ten
aanzien van dergelijke acties vanuit de politiek zouden managers ertoe kunnen bewe-
gen de ECU te gaan gebruiken (H0:2c). Aan de andere kant bestaat de kans dat de
financi~1e problemen binnen het EMS gedurende 1992 en 1993 een negatieve invloed
hebben uitgeoefend op de bonding van managers ten aanzien van bet ECU-gebruik
(H0:2d).
De Europese monetaire integratie, inclusief ~n Europese munt, kan een positieve bij-
drage leveren aan het functioneren van de inteme markt en de economische activiteiten
van een ondememing (AMUE, 1990). Managers die inderdaad geloven dat bet bestaan
van een Europese munt een positieve invloed heeft op bet functioneren van de inteme
markt en hun eigen organisatie kunnen het gevoel hebben dat het ECU-gebruik een
constructieve bijdrage levert aan de totstandkoming van een monetaire eenheid in
Europa en zullen waarschijnlijk eerder geneigd zijn de ECU te gaan gebmiken voor
commerciale doeleinden (H0:2e).

Organisatiekarakteristieken
Uit diverse empirische onderzoeken is gebleken dat organisatiekarakteristieken, zoals
de omvang van een organisatie (Baidridge & Burubam, 1975; Moch, 1976; Rogers,
1983) en de mate waarin een organisatie intemationaal georianteerd is (Robertson &
Gatignon, 1986), een positieve invloed uitoefenen op de adoptiebeslissing. Deze resul-
taten suggereren dat de kans dat de ECU voor commerciale doeleinden wordt geadop-
teerd positief zal worden befnvloed door de omvang van de organisatie (H0:3a) en de
mate van internationale ori~ntatie (H0:3b). Bij de acceptatie van de ECU zal, naast de
internationale orinntatie, ook bet gepercipieerde valutarisico een belangrijke rol spelen.
Beperking van bet valutarisico is immers 6~n van de incest genoemde voordelen van
bet gebruik van de ECU. Daarom wordt er verondersteld dat naarmate bet niveau van
bet valutarisico in een organisatie hoger is, men eerder geneigd zal zijn de ECU te gaan
gebruiken (H0:3c).
Bebalve structurele organisatiekarakteristieken, zoals omvang en intemationale ori~nta-
tie, verkiaren Robertson & Wind (1980) de innovativiteit van een organisatie met
behuip van variabelen zoals weerstand om te veranderen en conflict. De ECU is van
belang voor alle afdelingen van een organisatie. Naarmate de conflicten tussen de afde-
lingen groter zijn, d.w.z. naarmate er minder overeenstemming bestaat over de beslis-
sing om de ECU te gaan gebruiken, zal de kans op adoptie van de ECU kleiner zijn
(H0:3d).

interne communicatie
Rogers (1983) benadrukt bet belang van comrnunicatie tussen potenti~le adopters in bet
diffusieproces van een innovatie. Naarmate er meer gecommuniceerd wordt tussen de
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diverse afdelingen van een organisatie, zal de kans op adoptie van de ECU groter zijn
(H0:4a). Een obderzoek van Jozzo (1989) heeft aangetoond dat treasury afdeLingen als
eerste binnen een organisatie het ECU-gebruik overwogen en voorstelden. Op basis
biervan kan worden verondersteld dat naarmate de treasurers, op eigen initiatief, meer
informatie binnen de organisatie verspreiden, de kans op adoptie van de ECU groter
wordt (H0:4b). De treasury afdeling kan worden gezien als die afdeling binnen de orga-
nisatie met de meeste kennis en expertise -op het gebied van valuta en dus ook op bet
gebied van de ECU en zal daarom regelmatig andere afdelingen van advies moeten
voorzien. De kans dat de ECU binnen de organisatie geaccepteerd zal worden, zal toe-
nemen met de hoeveelbeid adviezen van de kant van de treasurers (H0:4c). Tot slot kan
top management op basis van de hiararchiscbe positie binnen de organisatie informatie
verspreiden over bet belang van de ECU voor de organisatie, hetgeen een positieve
invloed zou kunnen hebben op de adoptiekans (H0:4d).

Tot zover de hypotheses met betrekking tot bet inter-firm diffusieproces. De volgende
paragraafzal ingaan op de hypotheses betreffende bet intra-firm diffusieproces.

3.2.2 Hypotheses: Intra~firm diffusieproces
Als een organisatie de ECU eenmaal in gebruik beeft genomen, dan begint bet tweede
deel van bet diffusieproces, namelijk bet intra-firm diffusieproces (Mansfield, 1989,
1993). In dit onderzoek wordt vooral aandacht besteed aarvde varmabelen die invloed
hebben op bet aantal afdelingen dat de ECU gebruikt. -

Gebaseerd op de resultaten van een onderzoek naar de adoptie van personal computers
wordt verondersteld dat organisatie-omvawg (H0:5a) en intemationale oriantatie (H0:5b)
bet intra-firm diffusieproces p&sitief beYnvloeden (Sinba & Lilien, 1992). Daarnaast
bebben tweeEuropese organisaties (Amadeus en Arianespace), die de ECU al op uitge-
breide scbaal gebruiken, een daling van bet onoverzienbare valutarisico als belangrijk-
ste reden voor bet ECU-gebruik aangegeven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de
mate van adoptie positief zou kunnen worden beYnvloed door de boogte van bet valuta-
risico (H0:5c). -

Het intra-firm diffusieproces zal bovendien in belangrijke mate worden beYnvloed door
de communicatie tussen de afdelingen. Een onderzoek van Jozzo (1989) heeft aange-
toond dat treasurers als eerste in de organisatie bet ECU-gebiuik voorsielden. De resul-
taten van een meer recent onderroek (van Everdingen, 1993) daarentegen hebben aan-
getoond dat treasurers zich niet verplicbt voelen andere afdelingen te informeren over
de mogelijkheden om de ECU te gebruiken. Gebaseerd op deze resultaten lijken de
problemen rondom bet intra-firm diffusieproces deels te worden veroorzaakt door een
gebrek aan informatie. Het aantal afdelingen binnen een organisatie dat de ECU
gebruikt wordt verwacbt toe te nemen naarmate treasurers- meer informatie over de
ECU op eigen initiatief verspreiden (H0:5d) en naarmate er tussen de afdelingen meer
over de ECU xvdrdt gecommuniceerd (H0:5e).
Tot slot bebben de resultaten van een pilot studie (van Everdingen, 1993) aangetoond
dat ‘network extemalities’ een belangrijke rol spelen in zowel bet inter-firm als bet
intra-firm diffusieproces. Er wordt een positieve relatie verondersteld tussen bet aantal
afdelingen van een organisatie dat de ECU gebruikt en bet percentage buidige Europe-
se organisaties dat de ECU gebruikt enerzijds (H0:5f) en de verwacbte toename in bet
ECU-gebruik door Europese organisatie anderzijds (H0:5g).
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4. METHODOLOGIE

De data ten behoeve van bet toetsen van de geformuleerde hypotheses zijn verzameld
door middel van een iteratief proces, waarbij zowel kwalitatief als kwantitatiefonder-
zoek is verricht.

Kwalitatiefvooronderzoek
In eerste instantie is eind 1991 een kwalitatief vooronderzoek verricht in de vorm van
semi-gestructureerde interviews met financi~le managers van acht Nederlandse multi-
nationale organisaties. De steekproef voor dit vooronderzoek bevatte zowel organisa-
ties waarmn een relatief klein aantal Europese valuta’ s wordt gebruikt als organisaties
die veel Europese valuta’s gebruiken. Bovendien was de steekproef zodanig samenge-
steld dat er financi~le managers met een negatieve, een neutrale en een positieve hou-
ding zijn geYnterviewd. Het doel van deze voorstudie was te onderzoeken of het con-
ceptuele adoptiemodel, dat is gebaseerd op de resultaten van eerdere onderzoeken, ook
toepasbaar is op een financiale innovatie. Gebaseerd op de resultaten van dit vooron-
derzoek konden de hypotheses scherper worden geformuleerd.

Kwantitatiefveldonderzoek
Vervolgens is tussen februari en juli 1993 een kwantitatief veldonderzoek uitgevoerd
met als doel bet toetsen van de geformuleerde hypotheses. De data voor dit kwantitatie-
ye onderzoek zijn verzameld met behulp van een schriftelijke enquete. Gebaseerd op
bestaande diffusietheorie~n (Rogers, 1983; Robertson & Gatignon, 1986; Gatignon &
Robertson, 1989) zijn gesloten vragen (overwegend 5-punts schalen) geforrnuleerd met
betrekking tot percepties ten aanzien van de karakteristieken van de ECU, organisatie-
karakteristieken, de politieke en economische omgeving en tot slot de inteme conimil-
nicatie over de ECU. Verder bevatte de vragenlijst vragen inzake de houding ten aan-
zien van een monetaire eenheid en over het huidige zowel als het toekomstige gebruik
van de ECU voor commerci~le doeleinden. Tot slot is er in de vragenlijst aandacht
besteed aan de rollen die de diverse afdelingen binnen een organisatie zouden kunnen
spelen in bet adoptiebeslissingsproces.
De vragenlijsten zijn, voorafgaand aan bet verzenden ervan naar de organisaties in de
steekproef, getoetst met behulp van diversepersonen en instanties. Zo hebben een aan-
tal wetenschappers van de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit, personen
uit bet bankwezen en tot slot dde managers (inkoop, verkoop en treasury) van twee
Nederlandse organisaties deelgenomen aan de ‘pretest’. Gebaseerd op hun commentaar
zijn de uiteindelijke versies van de vragenlijsten samengesteld.

Er zijn vier versies van de vragenlijst ontwikkeld en verzonden naar top managers en
dde verschillende afdelingen van een organisatie, namelijk de treasury, inkoop- en ver-
koopafdeling, met als doel bet adoptiegedrag van verschillende afdelingen te kunnen
vergelijken. De treasury afdeling is in de steekproef opgenomen vanwege de verant-
woordelijkheid voor bet valutabeleid in organisaties. Mede daarom worden treasurers
verondersteld de meeste kennis en expertise te hebben om de mogelijke consequenties
van bet ECU-gebruik te kunnen beoordelen. De in- en verkoopafdeling zijn vooral
gekozen omdat zij zich bezighouden met im- en exportactiviteiten, waarbij ze voortdu-
rend met hun handelspartners zullen moeten onderhandelen over de te gebruiken valu-
ta. Tot slot is besloten top managers aan te schrijven in eerste instantie vanwege de
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strategische implicaties dat bet ECU-gebruik op grote schaal, nog voor de invoering
van een monetaire eenheid in Europa, met zich meebrengt. Daarnaast is tijdens bet
vooronderzoek gebleken dat bet top management van enkele organisaties de financi~le
afdeling expliciet de opdracht had gegeven om te beoordelen wat de voor- en nadelen
zoudenzijn van invoering van de ECU binnen de organisatie.
De meeste vragen in de verschillende versies zijn identiek nan elikaar. Echter een aantal
vragen wijkt van elkaar af, omdat de verscbillende afdelingen de ECU niet voor exact
dezelfde doeleinden kunnen gebruiken en ook de voor- en nadelen van bet ECU-
gebruik per afdeling kunnen verschillen. De treasury afdeling heeftde meest uitgebrei-
de vragenlijst toegezonden gekregen, omdat treasurers niet alleen is gevraagd naar hun
eigen ECU-gebruik, maar hen is ook gevraagd aan te geven in welke mate de in- en
verkoopafdelingen de ECU gebruiken voor commerci~le doeleinden.
Voor een ove7rztcht van de complete versies van de vragenlijsten wordt verwezen naar
VanEverdingen (1995).

Vanwege bet Europese karakter van bet onderzoek zijn niet alleen Nederlandse organi-
saties aangeschreven, maarook Duitse, Franse, Italiaanse en Engelse organisaties. Deze
vijf landen vertegenwoordigen landen met zowel sterke als zwakke nationale valuta.
Verder vertonen de nationale regeringen van deze landen uiteenlopende meningen over
de totstandkoming van de monetaire eenheid in Europa. Bovendien zijn deze vijf lan-
den het meest actief in intemationale handel zowel binnen de EU ats met de rest van de
wereld (The Economist, 23-10-1993). Tot slot kan worden opgemerkt dat deze vijf lan-
den 77.6% van de populatie van de gehele EU vertegenwoordigen (The Economist,
22-10-1994) __

De vragenlijsten bestonden uit exact dezelfde vragen, ongeacht bet land. Behalve de
Nederlandse managers hebben nIle managers de vragenlijst in bun eigen taal ontvnn-
gen. De definitieve Engelse versie van de vragenlijst is vertaald in bet Duits, Frans en
Italinans en weer terug vertanid in bet Engels door personen die de betreffende taal als
moedertaal hebben. Gebnseerd op de resultaten van de ‘pretest’ werden de Nederlandse
managers veroridersteld de Engelse versie zonder problemen te kunnen beantwoorden.

De getrokken sieekproef is gebaseerd op het oordeel van financiale experts en bestaat
uit organisaties die de ECU al regelmatig gebruiken, organisaties die deECU afen toe
gebruiken en organisaties die de ECU nog niet gebruiken. Er zijn in totaal 2429 vragen-
lijsten verstuurd, waarvan respectievelijk 624, 672, 557 en 576 naar respectievelijk top
managers, treasurers, inkopers en verkopers in de diverse landen. Hiervan zijn 522
bruikbare vragenlijst teruggestuurd, hetgeen een response percentage van 2 1.5% impli-
ceert. Deze 522 respondenten vertegenwoordigen 348 Europese organisaties: 75 Neder-
landse, 60 Italinanse, 67Trnns&, 74 Dtiit~ en 72 Engelse organisaties. Een verdeling
van de respondenten naarafdeling en land is gegeven in tabel 1.

Kwalitatiefveldonderzoek
Als laatste stap in bet dataverzamelingsproces is een kwalitatief veldonderzoek uitge-
voerd in bet voorinar van 1994. Dit kwalitatieve onderzoekbetrof semi-gestructureerde
persoonlijke interviews met zowel financidie nis commercidie managers van acht
Nederlandse organisaties. De vragen voor dit kwalitatief veldonderzoek zijn voomame-
lijk gebaseerd op de resultaten van bet kwantitatieve veldonderzoek.
De selectie van de organisaties voor dit kwalitatief veldonderzoek is nIs-volgt gednan.
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Tabel 1. Responsepercentages: perafdeling en per land.

Top Treasury Inkoop Verkoop Totnal
managers

No. % No. % No. % No. % No. %
Nederland 18 17.0 55 46.2 27 28.4 29 29.0 129 30.7
Ita1i~ 16 12.2 39 32.0 23 20.9 18 15.8 96 20.1
Frankrijk 19 13.8 35 25.0 23 17.7 19 14.3 96 17.7
Duitsland 19 14.1 48 35.0 25 20.5 19 15.7 111 21.6
Engeland 9 7.9 45 29.2 23 23.0 13 12.0 90 18.9
Totnal 81 13.0 222 33.0 121 21.7 98 17.0 522 21.5

In eerste instantie zijn, vanwege tijds- en budgetrestricties, alleen Nederlandse organi-
saties geselecteerd. In tweede instantie zijn alleen die organisaties geselecteerd waar-
van tenminste twee afdelingen de vragenlijst ingevuld hebben geretoumeerd. Tot slot
zijn zowel organisaties die de ECU al gebruiken als organisaties die de ECU nog niet
gebruiken voor commercidie doeleinden in de steekproef opgenomen.

Analysemethoden
Een nantal variabelen is gemeten door middel van meerdere items. Voor die variabelen
is als eerste step bij het analyseren van de gegevens een exploratieve factor analyse
(principale componenten analyse met varimax rotatie) uitgevoerd pernfdeling (nile Ian-
den samengevoegd) en per land (alle afdelingen samengevoegd). Deze analyses zijn
zowel op de ruwe data als op de gestandaardiseerde data uitgevoerd om zodoende te
kunnen beoordelen of managers van diverse afdelingen en landen verschillende ant-
woorden hebben gegeven op de schalen. De factor analyses hebben betrouwbare con-
structen opgeleverd, zowel op afdelingsniveau als op landenniveau. De zo verkregen
constructen zijn gebruikt in de volgende analysestap, namelijk bet toetsen van de hypo-
theses.
Bij de vijfgeformuleerde hypotheses is de afhankelijke variabele discreet verdeeld. Bij
de eerste vier hypotheses gnat bet om wel of geen adoptie en bij de vijfde hypothese
verwijst de afhankelijke variabele naar bet nantal afdelingen dat de ECU heeft geadop-
teerd (~n versus meerdere afdelingen). Voor bet toetsen van dergelijke hypotheses is
een binominal logit model bet meest geschikt. Er zijn vier afzonderlijke logit modellen
geschat ten behoeve van bet toetsen van de eerste vier hypotheses, terwiji voor bet toet-
sen van hypothese vijfdde afzonderlijke logit modellen zijn geschat. Hypothese vijf is
daartoe als volgt opgesplitst in dde delen: de varmabelen die betrekking hebben op orga-
nisatiekarakteristieken (a, b en c), de variabelen die te maken hebben met de inteme
communicatie (d en e) en de varmabelen die verwijzen naar omgevingsfactoren, in dit
geval ‘network extemalities’ (f en g). Multicollineariteit tussen de groepen en binnen
de groepen van vadabelen is onderzocht op basis van correlatie matrices en bleekmini-
mani te zijn.
Daar de treasurers niet alleen is gevraagd naar bet eigen ECU-gebruik, maar ook is
gevraagd aan te geven wat bet ECU-gebruikis op de andere afdelingen van zijn organi-
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satie, is voor bet toetsen van de vijfgeformuleerde hypotheses gebruik gemaakt van de
data van de treasurers. Voor bet toetsen van de eerste vier hypotheses bedraagt de totale
steekproefomvang214, waarvan 137 organisaties tot de groep niet-gebruikers behoren,
56 organisaties tot de groep ECU-gebruikers behoren, terwijl de resterende 21 organi-
saties hebben aangegeven definitieve plannen te hebben om de ECU binnenkort te gaan
gebruiken. Voor het toetsen van de vijfde hypotbese betreffende bet intra-firm diffusie-
proces wordt gebruik gemaakt van de 56 organisaties die de ECU al gebruiken. Hier-
van blijken 32 organisaties de ECU slechts op ~n afdeling te gebruiken, terwijl de ove-
rige 24 organisaties de ECU op twee of meerafdelingen gebruiken.

5. RESULTATEN -

Bij het bespreken van de resultaten zal allereerst in §5.1 worden ingegaan op het inter-
firm diffusieproces. De resultaten met betrekking tot het intra-firm diffusieproces zul-
len worden besproken in §5.2. De bespreking van de resultaten is gebaseerd op zowel
het kwantitatieve als bet kwalitatieve veldonderzoek.

5.1 Resultaten: Inter-firm diffusie

De resultaten van de vier logit analyses ten behoeve van het toetsen van de hypotheses
~n tot enmet vier zija weergegeven in tabel 2. Per variabele is bet bijbehorende hypo-
tbesenummer, de co~ffici~nt (B), de standaardfout (S.E.) en bet significantieniveau
(p=waarde) weergegeven. Eenp-waarde kleiner dan 0.05 betekent dat die variabele een
statistisch significante invloed uitoefent op de adoptiebeslissing.
Tevens staah p~r gescbat model goodness-of-fit citeria vemield. De ‘model chi-square’
toetst de hypothese dat alle geschatte co~ffici~nten bebalve de constante gelijk zijn aan
nul. Deze nulbypotbese moet voor alle vier gescbatte modellen worden verworpen (p-
waarde <0.01 voor bet eerste, tweede en vierde model en <0.10 voor bet model
betreffende de organisatiekarakteristieken). Het percentage waamemingen dat costect
geclassificeerd wordt loopt niteen van 62.7% tot 71.2%, hetgeen acceptabele percenta-
ges zijn. -

Gebaseerd op de resultaten van de logit analyses, bleken van de vooi-- en nadelen voor-
al bet gepercipicerde niveau van kostenreductie en de versimpeling van taken (1 a) als
ook percepties ten aanzien van kostennadelen (vooral overgangskosten) als gevolg van
bet ECU-gebruik (ig) een positieve invloed uit te oefenen op de adoptiekans. Geduren-
de de interviews gaven managers aan dat de overgangskosten vooral bet gevolg zijn
van de aanpassing van administratieve systemen. Organisaties blijken echter niet erg
bereidwillig deze kosten te dragen, zolang ze bet nog niet honderdprocent zeker acbten
dat de monetaire eenbeid in Europa er inderdaad op korte termijn zal komen. Met
betrekking tot de overige voor- en nadelen bleek er geen significant verscbil te bestaan
in percepties tussen de ECU-gebruikers en de niet-gebruikers. De hypotheses lb, ic,
id, le, if en lb konden derhalve niet worden bevestigd.
De resultaten van de logit analyses met betrekking tot de zakehjke en politieke omnge-
ving tonen voorts aan dat de adoptiekans kleiner wordt naarmate een organisatie van
een boger percentage andere Europese organisaties verlangt dat ze de ECU gebruiken
alvorens een organisatie zelf bereid is de ECU te gaan gebruiken. Hypotbese 2a kon

150



Tabel 2. De resultaten van de logit analyses: inter-firm d(ffusie (n=2 14).

Innovamiekarakteristieken
Kostenreductie
Performance evaluatie

Variabele

Psychologische voordelen
Concurrentievoordelen
Beperkingen ECU markt
Huidige status van de ECU
Kostennadelen
Houding t.a.v. toekomstECU
Constante

Ho B S.E.

la 0.0187 0.0095
lb —0.0114 0.0217
ic 0.0513 0.0360
id —0.0262 0.0481
le —0.0153 0.0122
If 0.0124 0.0132
ig —0.0514 0.0195
lh 0.0377 0.0917

—0.7597 0.9058

Wald p

3.9344 0.05
0.2757 0.60
2.0327 0.15
0.2974 0.59
1.5659 0.21
0.8719 0.35
6.9275 0.01
0.1688 0.68
0.7035 0.40

Model cbi-square=22.694 (d.f.=8); p=O.OO
Nauwkeurigheid classificatie~68.9%

Percepties t.a.v. de omgeving
Geweast% andereECU-gebruikers
Verwachte toenameECU-gebruik
Invloed politieke omgeving
Problemen inEMS
Percepties t.a.v.EMU
ConstanteModel cbi-square=28.579 (d.f.~5); p=O.OO

Nauwkeurigheid classificatie=71.2%

Organisatiekarakmerismieken
Omvang
Intemationale ori~ntatie
Valutarisico
Overeenstemming tussen afdelingen
Constante

2a —0.0200 0.0071
2b 0.2562 0.1821
2c 0.0925 0.0766
2d —0.1226 0.1559
2e 0.1216 0.0713

—3.0587 1.2803

7.9146 0.00
1.9789 0.16
1.4552 0.23
0.6183 0.43
2.9078 0.09
5.7-79 0.02

3a —0.0679 0.1169 0.3374 0.56
3b 0.0769 0.0558 1.8989 0.17
3c —0.006 0. 1575 0.0000 1.00
3d 0.2780 0. 1334 4.3405 0.04

—2.0101 0.7118 7.9759 0.00
Model cbi-square=9.636 (d.f.=5); p=O.O9
Nauwkeurigheid classificatie=62.7%

Internecommunicatie
Communicatie tussen afdelingen
Informatie van treasurers
Hoeveelbeid advies door treasurers
Informatie van topmanagers
Constante

4a 0.1027 0.1574 0.4261 0.51
4b 0.1973 0.1222 2.6056 0.11
4c 0.3079 0.1273 5.8529 0.02
4d 0.3178 0.1482 4.6006 0.03

—3.3775 0.7256 21.6657 0.00

Model chi-square=21.848 (d.f.=4); p=O.OO
Nauwkeurigbeidclassificatie=63.8%

derhalve worden bevestigd. Ook hypotbese 2e kon worden bevestigd (p<O. 10), hetgeen
impliceert dat naannate een manager positiever tegenover de monetaire eenheid staat
de kans op bet huidige gebruik van de ECU voor commercidie doeleinden toeneemt.
De resultaten van bet kwalitatieve onderzoek toonden aan dat managers over bet alge-
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meen een zeer positieve houding hebben ten aanzien van een monetaire eenheid, maar
desalniettemin vrij negatief staan tegenover bet huidige gebruik van de ECU voor com-
merci~le doeleinden. De voordelen van bet ECU-gebruik worden volgens de managers
groter, naarmate er meer handelspartners bereid zijn de ECU te gebruiken. Met andere
woorden ‘network externalities’ blijkt een belangrijke rol te spelen in bet adoptiebeslis-
singsproces. Ofscboon bet huidige ECU-gebruik door andere organisaties een belang-
rijke rol bleek te spelen in bet adoptieproces, bleek de verwachte toenaine in ECU-
gebruik gedurende de komende twee jaar (2b) geen significante invlond uit te oefenen
op de adoptiekans. Bovendien konden de hypotheses omtrent de percepties ten aanzien
van de politieke acties (2c) en de chaos in het EMS (2d) niet worden bevestigd, maar
tijdens de interviews bleek dat bet vertrouwen in de komst van een monetaire eenheid
door de chaos in bet EMS wel was afgenomen. Managers meenden dat de invoering
van de ECU geYnitieerd moet worden vanuit de politiek en niet vanuit bet bedrijfsleven.
De politieke omgeving moet duidelijk maken dat de EMU er inderdaad nog voor bet
einde van deze eeuw zal komen.
Gebaseerd op de ‘model chi-square’ kan worden geconcludeerd dat organisatiekam~akte-
ristieken een minder belangrijke rol spelen bij de adoptiebeslissing dan de dde andere
groepen variabelen, namelijk karakteristieken van de ECU, de politieke en zakelijke
omgeving van een organisatie en tot slot de interne communicatie. De ‘model chi-
square’ voor organisatiekarakteristieken is namelijk slecbts op l0%-niveau significant,
terwijl de ‘mqdel chi-square’ voor de andere modellen een p-waarde kleiner dan 0.01
aanneemt. Alleen bypotbese 3d kon worden bevestigd, betgeen impliceert dat naarmate
er meer overeenstemming over het ECU-gebruik bestaat tussen de afdelingen, de kans
op adoptie groter wordt. Tijdens het kwalitatieve veldonderzoek bleek echter dat men
moeilijk kon aangeven of er overeenstemming tussen de afdelingenbestond, simpel-
weg omdat er vrijwel niet gecommuniceerd wordt over de ECU. Een nogal opvallend
resultaat was dat bet gepercipieerde valutarisico geen significante invloed bleek te beb-
ben op de adoptiebeslissing (3c). Tijdens bet kwalitatieve veldonderzoek verklaarden
managers dit uit bet feit dat de ECU als dertiende Europese munt woridt gebruikt naast
de overige twaalf valuta’s van de lidstaten van de EuropeseUnie. Gezien bet feit dat de
ECU niet waardevast is, levert bet gebruik van de ECU dus een toename in plaats van
een afname van bet valutarisico op. Voorts konden bypotbese 3a en 3b niet worden
bevestigd. ECU-gebruikers bleken niet grpter te zijo en of meer Europees geori~nteerd
dan niet-gebruikers.
Met betrekking tot de interne commnunicatie kon de gehypothetiseerde relatie tussen de
kans op adoptie en de hoeveelbeid advies gegeven door treasurers worden bevestigd
(4c). Het lijkt de gewoonte dat commercWle afdelingen die geYnteresseerd zijn in bet
ECU-gebruik treasurers om advies vragen. Ook bypotbese 4d kon worden bevestigd. In
bet geval van ECU-gebruikers hebben top managers beduidend meer signalen in de
organisatie verspreid over bet belang van de ECU voor de organisatie vergeleken met
top managers- van niet ECU-gebruikers. De logit analyses konden de veronderstelde
relaties tussen de adoptiekans en de verspreiding van informatie op initiatief van de
treasurers enerzijds (4b) en de gepercipieerde informatiestroom tussen de afdelingen
anderzijds (4a) niet bevestigen. Zowel de ECU-gebruLkers als de niet-gebruikers toon-
den een neutrale houding ten opzichte van de verspreiding van informatie over de ECU
op initiatiefvan de treasurers. Tijdens de interviews gaven treasurers aan geen informa-
tie over de ECU te verspreiden, omdat men nog onvoldoende financi~1e voordelen ziet
in bet buidige ECU-gebruik.
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5.2 Resultaten— Intra-firm diffusie

Het doel van het onderzoek op het intra-firm niveau was te acbterhalen welke variabe-
len invloed uitoefenen op de breedte van adoptie, dat wil zeggen op het aantal afdelin-
gen binnen een organisatie dat deECU gebruikt.
Er zijn dde logit modellen geschat ten behoeve van bet toetsen van hypothese vijf. De
resultaten van deze analyses zijn weergegeven in tabel 3. Van slechts ~n model, name-
Iijk bet model dat de invloed van organisatiekarakteristieken op de mate van adoptie
meet, bleek de ‘model chi-square’ enigszins significant te zijn (p<O. 10). Blijkbaar zijn
organisatiekarakteristieken de meest geschikte variabelen om te verklaren op boeveel
afdelingen binnen een organisatie de ECU zal worden gebruikt. Alleen de hypotheses
Sb en Sc konden worden bevestigd (p<O. 10), hetgeen impliceert dat het aantal afdelin-
gen dat de ECU gebruikt toeneemt naarmate een organisatie meer Europees geori~n-
teerd is en met een grotervalutarisico wordt geconfronteerd. Managers verklaarden het
feit dat valutarisico geen invloed bleek te hebbenop de adoptiebeslissing, maarwel op
de mate van adoptie als volgt. Als een organisatie problemen heeft met de beheersing
van valutarisico, dan kan alleen invoering op uitgebreide schaal op meerdere afdelin-
gen een daling van bet valutarisico teweeg brengen. Beperkte invoering van de ECU,
bijvoorbeeld op slechts 6~n afdeling, levert onvoldoende daling van bet valutarisico op.
Gezien bet feit dat valutarisico en Europese ori~ntatie geen invloed bleken uit te oefe-
nen op de adoptiekans, kan er worden geconcludeerd dat de adoptiebeslissing en de
bepaling op hoeveel afdelingen de ECU gebruikt wordt twee verschillende processen
zijn, die door verschillende variabelen worden beYnvloed.

Waar bet inter-firm diffusieproces volgens managers in gang moet worden gezet door
de politiek, waren zowel commerciale als financinle managers van mening dat het
intra-firm diffusieproces door treasurers gefnitieerd zal moeten worden, omdat zij de
meeste expertise en kennis met betrekking tot valutamanagement hebben. Treasurers
hebben echter aangegeven voorlopig nog geen initiatief te zullen nemen, omdat ze nog
te weinig financi~le voordelen zien.

6. CONCLUSIES

Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de redenen waarom er bij de
managers zoveel weerstand bestaat tegen bet huidige ECU-gebruik. Gebaseerd op de
resultaten van de logit analyses, zoals bescbreven in §5, worden in deze paragraaf
enkele praktische nanbevelingen gedaan om bet ECU-gebruik in de aanloopfase naar
een monetaire eenheid te stimuleren, hetgeen misschien kan leiden tot een meer gelei-
delijke overgang naar de Europese monetaire eenheid v66r bet einde van deze eeuw.
Zoals opgemerkt in §2 heeft bet intra-firm diffusieproces tot nog toe weinig aandacht
gekregen in onderzoeken naar de adoptie en diffusie van innovaties in de ‘business-to-
business’ niarkt. Om tegemoet te komen aan deze tekortkoming is in dit onderzoek
expliciet aandacht besteed aan bet intra-firm diffusieproces. Geheel in overeenstem-
ming met de resultaten van een onderzoek van Sinba & Lilien (1992) bewijzen de
resultaten van dit onderzoek dat de variabelen die de adoptiebeslissing beYnvloeden niet
noodzakelijkerwijs ook de mate van adoptie bepalen. De resultaten van dit onderzoek
tonen daarmee aan dat toekomstig onderzoek naar de adoptie en diffusie van innovaties
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Tabet3. De resuttamen van de logit analyses: intra-firm dffi~sie (n=56).

S.E.Variabele H0 B Wald p

Organisatiekarakteristieken
Omvang
Internationale ori~ntatie
Valutarisico
Constante

5a
Sb
5c

0.1051
0.2279
0.6924

—4.8043

0.2442
0.1297
0.3749
1.9010

02850
3.0881
3.4108
&3871

0.67
0.08
0.06
0.01

Model chi-square=8. 128 (d.f.=4); p=O.O9
Nauwkeurigheid classificatie=65.9%

Interne comnmunicatie
Informatie van treasurers
Communicatie tussen afdelingen
Constante

Sd
Se

0.3931
—0.3877
—0.4636

0.2412
0.3045
0.9937

2.6567
1.6211
0.2177

0.10
0.20
0.64

Model chi-square=3.574 (d.f.=2); p~O.l7
Nauwkeurigheid c]assificatie=62.S%

Percepties t.a.v. de oingeving
Gewenst % andereECU-gebruikers
Verwacbte toenameECU-gebruik
Coastante

Sf
Sg

—0.0057
—0.1901
0.4145

0.0122
0.3336
0.8743

0.2189
0.3248
0.2247

0.64
0.57
0.64

Model chi-square=0.395 (d.f.=2); p=O.82
Nauwkeurigheid classificatie=5&8%

zich zal moeten richten op zowel bet inter-firm als het intra-firm diffusieproces. Boven-
dien is bet, met bet oog op promotiestrategie~n, van belang dat de adoptiebeslissing en
de mate van adoptie expliciet als twee aparte processenworden beschouwd.
Van de variabelen die een significante invloed bleken uit te oefenen op de adoptiebe-
slissing, bleek tijdens bet kwalitatieve veldonderzoek dat vooral ‘network exterualities’
een belangrijke rol speelt. Volgens de managers moet de politiek en bet bankwezen de
ECU actiever promoten, zodat er een kritische massa van ECU-gebruikers zal ontstaan.
Het kwantitatieve veldonderzoek heeft onder andere aangetoond dat positieve percep-
ties ten aanzien van EMU een positieve invloed hebben op de kans op adoptie, terwijl
tij dens de interviews bleek dat de politiek juist vergeet in kaart te brengen wat de prak-
tische en financi~le consequenties van EMU voor bet bedrijfsleven zijn. Kortom, de
positieve aspecten van EMU zullen sterker moeten worden benadrukt. Zo zal moeten
worden benadrukt dat bet ECU-gebruik op uitgebreide schaal zal leiden tot kostenver-
laging en versimpeling van taken. Bovendien zal de politiek aannemelijk moeten
maken dat de monetaire eenheid er inderdaad voor bet einde van deze eeuw zal komen,
omdat bedrijven niet eerder bereid zijn de hoge overgangskosten te dragen. De promo-
tie-activiteiten zullen niet alleen op treasurers, maar ook op top managers, inkopers en
verkopers moeten worden gericbt. Treasurers blijken immers weinig informatie op
eigen initiatief te verspreiden, terwijl bovendien is gebleken dat de kans op adoptie
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positief wordt befnvloed door de signalen van top managers over het belang van de
ECU voor de organisatie.
De mate van adoptie bleek vooral te worden beYnvloed door bet gepercipieerde valuta-
risico en de mate van Europese ori~ntatie. Hieruit kan worden geconcludeerd dat als
men bet gebruik binnen organisaties, in plaats van tussen organisaties, wil stimuleren
men de promotionele activiteiten vooral zal moeten richten op organisaties met een
relatief hoog valutarisico en handelsactiviteiten in vele Europese landen. Deze resulta-
ten zullen echter met enige voorzichtigbeid moeten worden gehanteerd, omdat de
steekproef voor de logit analyses slechts een klein aantal ECU gebruikende organisaties
(32 organisaties waarvan 66n afdeling de ECU gebruikt en 24 organisaties waarvan
meerdere afdelingen de ECU gebruiken) omvatte.

De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats in vijf verscbillende landen. Het
uitvoeren van een intemationaal onderzoek is een zeer tijdrovend en complex proces
gebleken. Voor bet bebalen van een zo hoog mogelijke response per land en om er
zeker van te zijn dat de respondent de vragen goed begrijpt is bet van groot belang dat
iedere respondent een in zijn eigen taal opgestelde vragenlijst ontvangt. Daartoe is de
oorspronkelijke Engelse versie vertaald in de diverse talen en die verschillende versies
zijn weer terug vertaald naar bet Engels. Vooral die laatste stap is zeer nuttig gebleken,
omdat in enkele gevallen de vertalers de oorspronkelijke Engelstalige vraag niet correct
hadden geYnterpreteerd. Op deze wijze blijft de vergelijkbaarheid van de antwoorden
van de respondenten uit de verschillende landen gewaarborgd.
In Nederland was het responsepercentage significant hoger dan in de andere landen,
hetgeen waarschijnlijk bet gevolg is van de bekendheid van de Nederlandse organisa-
ties met de Vrije Universiteit, alwaar dit onderzoek is uitgevoerd. Als in absolute aan-
tallen hetzelfde aantal respondenten per land gewenst is, is bet aan te bevelen bij toe-
komstig intemationaal onderzoek een relatief grotere steekproef te nemen in bet
buitenland. Omdat in dit onderzoek bet absolute aantal respondenten per land te gering
was om alle analyses per land uit te voeren, moesten de data van alle landen worden
samengevoegd. Dit mag echter alleen worden gedaan als aan een aantal voorwaarden is
voldaan. Zo zal allereerst moeten worden bestudeerd of de respondenten uit de ver-
schillende landen wel een vergelijkbaar antwoordenpatroon vertonen. De respondenten
in dit onderzoek bleken zowel de extreme waarden als de tussenliggende waarden te
hebben aangekruist, ongeacbt bet land. Vervolgens moet worden bekeken of de via fac-
tor analyse verkregen constructen, die in vervolganalyses worden gebruikt, betrouw-
baar zijn voor alle landen. Daartoe zijn in dit onderzoek de factor analyses zowel op de
ruwe data uitgevoerd als op de per land gestandaardiseerde data. Deze twee analyses
hebben vergelijkbare resultaten opgeleverd, zodat bet samenvoegen van de data uit de
diverse landen in dit onderzoek geen problemen heeft opgeleverd.

7. TOT SLOT

Marketing is over bet algemeen sterk georianteerd op consumentengedrag. Ook in dif-
fusiestudies is de aandacbt veelal uitgegaan naar consumentengoederen en waar indus-
tri~le produkten bet onderwerp van innovatie-onderzoek zijn, betreft bet voomamelijk
high-tech innovaties. Dit artikel toont echter aan dat marketingtheorie~n in bet alge-
meen en diffusietheorie~n in bet bijzonder ook zeer nuttig kunnen zijn op een heel
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ander gebied, namelijk bij de marketing van een financieel produkt en wel de toekom-
stige Europes~ munt. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de variabelen die
gebruikt worden om de adoptie- en diffusieprocessen van consumentengoederen en
high-tech industri~le produkten te verklaren ook toepasbaar zijn op financi~le innova-
ties, zoals de ECU. Zoals in de inleiding reeds is gezegd, meent Ross dat een integratie
van marketing en financiering veel kan opleveren. Het is derhalve aan te bevelen toe-
komstige financiale innovaties ook vanuit een marketing perspectief te bestuderen.

NOOT

1. Hierbij moet worden opgemerkt dat op deze wijze niet de gezamenlijke, maar slecbts de mdi-
viduele invloed van de groepen van afhankelijke variabelen kan worden bestudeerd. Het
schatten van ~n logit model, waarin alle onafhankelijke variabelen tegelijk zijn opgenomen,
werd echter ongeschikt geacht, omdat a.g.v. missing data de groepsgroottes te klein zouden
worden (57 niet-gebruikers versus 38 ECU~ebruikers) om betrouwbare resultaten te verkrij-
gen.
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12. Conjuncte experimenten met grote aantallen
attributen.
een toepassing op winkelcentra

H. OPPEWALl

SAMENVATTING

Deze bijdrage gaat in op gelntegreerde keuze-experimenten als een methode om complexe alter-
natieven, zoals winkelcentra, met conjuncte meettaken te kunnen bestuderen. De benadering
wordtgedemonstreerd aan de hand van een studie waarin 24 kenmerken van winkelcentra syste-
matisch werden gevarleerd. Tesamen vormen deze keninerken een beschrijving van demarketing
mix van winicelcentra. Door het schatten van een keuzemodel worden de effecten van deze ken-
merken en van 4 perceptuele dimensies van winkelcentra gekwantificeerdvoor consumenten in
Maastricht. Met het model kunnen de effecten van diverse mogelijke veranderingen in winkel-
centraop consumentengedrag enmarktaandelen vanwinkelcentra worden voorspeld.

1. INLEIDING

In het marktonderzoek genieten conjuncte meetmethoden een toenemende populariteit
als techniek om voorkeuren van individuen te meten en hun keuzegedrag in nieuwe
situaties te voorspellen. De techniek is bijvoorbeeld tussen 1986 en 1991 in Europa
naar schatting in meerdan 950 commerci~le studies toegepast (Wittink, Vriens en Bur-
henne, 1994). In vergelijking met dit grote aantal toepassingen is het aantal toepassin-
gen in de detailhandel gering te noemen. Vooral het aantal studies waarin de methode
wordt gebruikt voor de bestudering van winkelcentra is gering. Dit is niet zo verwon-
derlijk: Winkelcentra zijn complexe objecten en worden gekenmerkt door een groot
aantal attributen die van invloed kunnen zijn op het keuzegedrag van consumenten.
Deze attributen zijn bovendien moeilijk te operationaliseren in een conjunctemeettaak.

Deze bijdrage gnat in op het analyseren van consumentenkeuzen van complexe alterna-
tieven met behuip van g&fntegreerde keuze-experimenten. In eerdere edifies van dit
jaarboek is reeds uitvoerig aandacht besteed aan conjuncte meetmethoden (bijv. Vriens
enWittink, 1990; Oppewal en Timmermans, 1992). GeYntegreerde keuze-experimenten
bouwen voort op deze methoden en maken het bij uitstek mogelijk om alternatieven
met grotere nantallen attributen te onderzoeken. Net doel van deze bijdrage is deze
nieuwe benadering te demonstreren en duidelijk te maken dat met name de nieuwere
varianten van conjuncte meetmethoden met vrucht kunnen worden toegepast in detail-
handelsonderzoek.
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Aclitereenvoigens wordt ingegaan op de volgende vragen:
1) Welke attributen moeten worden meegenomen bij de bestudering van de preferen-

ties en keuzes van consumenten voorwinkelcentra?
2) Hoe kunnen grotere aantallen attributen in een conjunctemeettaak worden opgeno-

men? - -- -

3) Hoe kunnen winkelcentrum-attributen worden geoperationaliseerd voor toepassing
in een conjuncte meettaak?
Het antwoordop deze vragen zal worden gebaseerd op literatuuronderzoek en voor-
onderzoek dat werd verricht in het kader van een empirische studie naar consumen-
tenkeuze van winkelcentra. Deze studie werd verricht in Manstriclit en diende ter
beantwoordLng van de vierde en vijfde onderzoeksvraag:

4) Wat is de invloed van de gedefinieerde attributen op de verdeling van consumenten-
bestedingen over winkelcentra?

5) Hoe goed kunnen modellen die zijn gebaseerd op conjuncte metingen gedrag in
werkelijke marktsituaties voorspellen?

Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: Na een korte uiteenzetting over conjuncte meet-
taken worden de eerste drie onderzoeksvragen beantwoord. Daarna v~17gt een bespre-
king van de opzet van de ontwikkelde keuzetaak en de empirische toepassing; hierna
worden de vierde en vijfde onderzoeksvraag beantwoord. De bijdrage wordt afgesloten
met enkele conclusies en aanbevelingen.

2. CONJUNCTE MEETTAKEN

Conjuncte meetmethoden beheizen het gebruik van speciaal ontworpen denkbeeldige
keuzesituaties om preferenties te bestuderen (bijv. Louviere, 1988; Green en Srinava-
san, 1982, 1990; zie ook de eerdergenoenctde jaarboekbijdragen). Aan het gebruik van
conjuncte meettaken zijn verschillende voordelen verbonden. Ten eerste kunnen
gedragsvoorspellende modellen veelal effici~nter worden ontwikkeld als men de beno-
digde gegevens verzamelt met behuip van conjuncte experimenten. Ten tweede kan
men met deze methoden preferenties en keuzekansen voor (jiog) niet bestaande alterna-
tieven onderzoeken en voorspellen, hetgeen bijvoorbeeld het doorrekenen van beleids-
varianten mogelijk maakt. Tenslotte is het xnogelijk nauwkeuriger inzicht te krijgen in
de betekenis van afzonderlijke kenmerken van alternatieven in het keuzeproces, bij-
voorbeeld van de kenmerken die voormarketing-managers het meest relevant zijn. Het
belangrijkste nadeel van conjuncte methoden is, dat moet worden verondersteld dat
responses op denkbeeldige alternatieven en keuzesituaties overeenkomen met respon-
ses die zouden optreden als de respondent in werkelijkheid met de alternatieven zou
worden geconfronteerd.

Het uitvoeren van een conjuncte studie bestaat uit een aantal stappen die ook hier wor-
den doorlopen. Eerst dienen de attributen en hun niveausAe worden vastgesteld. Dit
gebeurt veelal nan de hand van literatuuronderzoek en kwalitatief vooronderzoek. Ver-
volgens kiest men een experimenteel design, zodanig dat alle gehypothetiseerde attn-
buuteffecteii onafhankelijk van elkaar kunnen worden geschat en er tegelijk niet een te
groot nantal attribuutcombinaties (profielen) onstaat. Tevens moeten het type response-
meting en de taakinstructies worden vastgelegd. Hierna worden de stimuli aan de
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respondenten voorgelegd, waama de analyse van de responses kan plaatsvinden. De
resultaten kunnen vervolgens worden gebruikt om, bijv. per segment, inzicht te krijgen
in de relatieve invloed van elk van de attributen op consumentengedrag en om keuzege-
drag in nieuwe marktsituaties te simuleren.

Naast de conventionele conjuncte analyse (waarin respondenten wordt gevraagd profie-
len op schaaltjes te beoordelen of te rangordenen en waarvoor inmiddels standaard
commerci~le software beschikbaar is, zie bijv. Cannone en Schaffer, 1995; Oppewal,
I 995b) wint recentelijk vooral de variant waarin gebruik wordt gemaakt van keuze-
experimenten snel terrein. De belangrijkste voordelen van keuze-experimenten ten
opzichte van conventionele conjuncte analyse zijn dat respondenten een taak wordt
voorgelegd die meer conform de werkelijke marktsituatie is en dat nit de verzamelde
keuzedata rechtstreeks een discreet keuzemodel kan worden geschat. Ook is sindskort
programmatuur voor keuzetaken comrnerci~el beschikbaar (zie Oppewal, 1995c).
Nadelen zija echter dat het ontwerpen van een experimentele opzetmeer expertise ver-
eist en dat analyse per respondent in principe niet mogelijk is (bijv. Louviere en Wood-
worth, 1983; Batsell en Louviere, 1991; zie Oppewal en Timmermans (1992) voor een
overzicht).

Conjuncte keuze-experimenten worden meestal geanalyseerd met behulp van het multi-
nomiale logit model. Dit type keuzemodel houdt in dat de volgende relatie wordt ver-
ondersteld tussen het nut van een altematief i en de kans p dat dit uit een set C van
altematievenj gekozen wordt:

p(iIC)=exp(V~)/Zjexp%), i,je C.

Het nut V~ is daarbij een (lineaire) functie van de attribuutwaarden x~. V~ = Xkf5kxk. Deparameters ~k dienen te worden geschat. De parameters geven de invloed weer van de
afzonderlijke attributen op bet nut van een alteruatief. Merk daarbij op dat het model
een niet-linenire relatie veronderstelt tussen bet nut van een alternatief en de kans dat
dit alternatief gekozen worth.

3. AFT’RIBUTENVANWINKELCENTRA

Welke attributen in een conjuncte meettaak moeten worden opgenomen is afhankelijk
van enerzijds het object van onderzoek en anderzijds de onderzoeksvraag. Het streven
is te zorgen dat de respondent een beeld krijgt van het object zoals bedoeld door de
onderzoeker. De onderzoeker probeert de voor de respondent relevante object-informa-
tie zo volledig mogelijk te presenteren, teneinde te voorkomen dat deze de ontbrekende
informatie op een oncontroleerbare manier afleidt uit de hem of haar wel beschikbare
informatie. Daarnaast moeten uiteraard de attributen worden opgenomen die van
belang zijn in bet kader van bet doel van het onderzoek, bijvoorbeeld omdat zij van
belang zijn voor de opdrachtgever.

Het onderhavige onderzoek was er op gericht een zo breed mogelijk scala van winkel-
centrumattributen te onderzoeken. Het doel was inzicht te krijgen in de invloed van
diverse kenmerken van winkelcentra op consumentenkeuzegedrag en, daardoor, in de
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mogelijkheden om door mantregelen de aantrekkelijkheid van winkelcentra te verbete-
ren. Er werd een marketing-mix voor winkelcentra gedefinieerd, uitgaande van de
detnilhandelsmix, zoals onder andere weergegeven door Arnold et al. (1983; vgl. Van
der Ster en Van Wissen 1987). Deze “winkelcentrum-mix” bestant Hit drie groepen van
kenmerken of elementen: bereikbaarheid en toegankelijkheid, aanldeding en inrichting,
en winkel-aanbod (in de Tabellen 2 tIm 4 verderop in deze bijdrage stnan de kenmer-
ken pergroep weergegeven).

De indeling in drie groepen sluit ann op bestaande inzichten over hoe consumenten
winkelcentra waarnemen en waarderen. In een repertory grid onderzoek van Timmer-
mans et al. (1982) werd bijvoorbeeld gevonden dat ‘grootle’, ‘toegankelijkheid’, ‘sfeer’
en ‘fysieke layout’ door consumenten in Eindhoven bet meest ftekwent werden
gebruikt om winkelcentra van elkaar te onderscheiden. Van Raaij (1983; zie ook
Hackett et al., 1993) vond voor consumenten in Rotterdam een overeenkomstige struc-
tuur van de perceptie van winkelcentra. In een principale componenten-analyse van
belangrijkheidsoordelen over attributen bleken de belangrijkste dimensies ‘algemene
wanrdering’ , ‘fysieke omgeving’, ‘effici~ntie’ en ‘sociale omgeving’. Deze dimensies
blijken in feite dezelfde kenmerken samen te vatten als de dimensies die werden gevon-
den in de studie van Timmermans c.s. Ook onderzoek in Amerika ondersteunt de hier
gehanteerde perceptuele structuur: Nevin en Houston (1980) vonden voor de stad
Madison dat ‘assortment’ (grootte en kwnliteitsapecten) en ‘facilities’ (layout, parkeer-
gelegenheid) de meest belnngrijke dimensies zija; dat in hun studie bereikbaarheid of
afstand geen rol speelt komt doordat in hun vragenlijst geen lokationele of afstands-
items waren opgenomen.

Tabel 1 geeft een overzicht van vorige conjuncte studies met betrekking tot consumen-
tenkeuze van winkelbestemining, zonis gerapporteerd in de academische literatuur. Het
blijkt dat de meeste studies betrekking hebben op winkelkeuze in plants van keuze van
winkelcentrum. De nttributen in deze studies blijken slechts een beperkte afspiegeling
van de detailhnndelsmix. Verder blijkt dat, terwiji ligging en bereikbaarheid (of
afstnnd), en nanbod in nile winkelcentrumstudies door minimnal ddn attribuut waren
vertegenwoordigd, annkleding en inrichting (of sfeer) in geen vnn de winkelcentrum-
studies waren opgenomen.

Overigens werden ook in de niet-conjuncte (logit) keuzestudies met betrekking tot
detailhandel in slechts beperkte mate elementen uit de detailhandels- of winkelcen-
trum-mix als variabele opgenomen. Studies met relatief uitgebreide sets van winkelcen-
trumvnrinbelen zijn McCarthy (1980), Gautschi (1981) en Weisbrod et al. (1984). In de
studie van McCarthy (1980) in San Francisco werden winkelcentra gedefinieerd nan de
hand van twee factoren Hit een principale componentenanalyse van 19 items: op “shop-
ping area attraction” madden gevarieerdheid van nanbod, gegarandeerde productkwali-
teit, gemak wnarmee men van de ene nnar andere winkel kan gaan binnen het winkel-
centrum, nanbod ann lage prijzen, en openingsuren; “shopping area mobility” is een
factor die werd bepaald door drukte op strant, netheid en onderhoud, en gemak wanr-
mee bij bet winkelcentrum kan worden geparkeerd. Drie andere factoren bingen samen
met kenmerken van de trip nnar bet centrum (‘trip convenience’, ‘trip comfort’, ‘trip
safety’). Gautschi (1981), eveneens in San Francisco, nam als winkelcentrumkenmer-
ken ‘assortment’, ‘centre design’, ‘low prices’, ‘opening hours’, ‘dress’, en ‘lack of
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crowds’; danrunast nam hij als trip- en bereikbaarheidskenmerken op ‘safety’, ‘perfor-
mance’, ‘comfort’ en ‘cost’. Weisbrod et al. (1984), tensIoti~, namen in hun model van
vervoerwijze- en bestemmingskeuze in Boston een dummy op voor of een centrum
planmatig ontwikkeld was en vier objectief gedefini~erde assortimentsvarmabelen: het
totnal nantal winkels, het nandeel winkels voor kleding en algemene waren en het nan-
deel winkels voor andere ‘shopping goods’ en, binnen het nantal winkels voor algeme-
ne waren, bet nandeel warenbuizen. Met deze laatste kenmerken werd verondersteld dat
ook wnargenomen verschillen in prijsniveau van winkelcentra waren verdisconteerd in
het model. Verder werden in het model de volgende kenmerken met betrekking tot ver-
voerwijze opg~nomen: een dummy vooraurobezit, reistijd per auto, reistijd per open-
baar vervoer, reiskosten ten opzichte van inkomen, en het in bet huishouden beschikbn-
re nantal auto’s.

De beperkingen van niet-conjuncte studies zijn grotendeels een gevoig van de geringe
beschikbaarheid van geschikte gegevens over keuzegedrag in feitelijke mnrktsituaties,
wanruit deze ‘revealed preference’ modellen immers worden geschat. In de genoemde
studie van Weisbrod c.s. bijvoorbeeld vond men positieveen significante parameters
voor de winkelcentmmattributen, maar de auteurs waarschuwen voor het, door multi-
collineariteit veroorzaakte, weinig stabiele karnkter van hun schattingen. De genoemde
beperkingen van conjuncte studies danrentegen zijn vooral een gevoig van problemen
met betrekking tot te grote designs en een te hoge taakbelnsting bij conjuncte taken met
grotere nantallen attributen. Dit was mede nanleiding om in de huidige studie aandncht
te besteden nan de mogelijkheden om binnen conjuncte meettaken grotere nantallen
attributen op te nemen.

4. CONJUNCTETAKEIi MET GROTERE AANTALLEN
ATTRIBUTEN

In de vorige parngrnafbleek dat in conjuncte detailhnndelsstudies het totnal nantal attn-
buten beperkt bleef tot maximnal zes. Deze beperking hangt samen met een algemeen
probleem in onderzoek dat gebruik maakt van conjuncte meetmethoden: nnarmate het
nantal te bestuderen attnibuten toeneemt, neemt ook de complexiteit van de onderzoeks-
opzet en het stimulusmaterinal toe. Het eerste betekent dat er steeds grotere nantallen
profielen ann respondenten moeten worden voorgelegd. Echter, dit probleem is eenvou-
dig op te lossen als de eis wordt losgelaten dat per respondent een afzonderlijk model
moet kunnen worden geschat. Respondenten hoeven dan niet langer ale aangemaakte
profielen te beoordelen, mnar slechts subsets hiervan.

Het probleem van de te complexe stimuli is minder eenvoudig te ondervangen. Naar-
mate het nantal attributen toeneemt is bet minder annnemelijk dat respondenten nog
nile attributen tegen elkaar afwegen. Dnarom wordt geadviseerd in studies met grotere
nantallen attributen (bijv. meer dan tien) uit te wijken anar andere methoden dan de
full-profile benadering (bijv. Green en Srinnvasan 1990). Aanbevoleriwordt bijvoor-
beeld om hybride methoden, Bretton-Clark’s Bridger procedure, trade-off tabellen of
een pnkket zoals Adaptive Conjoint Analysis te gebruiken. Echter, ann elk van deze
benaderingen kieven nieuwe bezwaren, onder andere dat geen van deze recht doet ann
bet zuiver decompositionele karaktervan de full profile conjuncte meetmethoden.
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In onze studie werd daarom gebruik gemnakt van een nog andere methode: de hi~rar-
chische conjuncte analyse zoals voorgesteld door Louviere (1984). Bij nadere inspectie
bleken ann de oorspronkelijk voorgestelde hi~rarchische methode echter een nantal
bezwaren te kleven. Deze konden worden ondervangen door een nieuwe variant van
hi~rarchische conjuncte analyse te ontwikkelen (Oppewal, Louviere en Timmermans,
1994). In deze paragraafworden de oorspronkelijke en de nieuw ontwikkelde hi~rarchi-
sche methoden kort uiteengezet.

De oorspronkelijke methode van hi~rarchische informatie integratie (Louviere, 1984;
Louviere en Gneth, 1987; Timmermans, 1989; Louviere en Tirmnermans, 1990) bestant
uit de volgende stappen:2
(I) Attributen worden geclusterd in een nantal deelverzamelingen op grond van logica,

aanwijzigen uit de empirie of theorie. Jedere deeiverzameling representeert een
hogere-orde beslissingsconstruct. Als voorbeeld kan dienen de supermarktstudie
van Louviere en Gaeth (1987). Zij beschrijven supermarkten ann de hand van vier
constructen. Het construct ‘prijsniveau’ omvatte de attributen ‘prijs van groente- en
fruit’, ‘prijs van zuivel’, ‘prijs van vlees en vleeswaren’ en ‘prijs van droge kruide-
nierswaren’. Op vergelijkbare wijze waren elk van de constructen productkwaliteit,
gemak en keuzemogelijkheden geoperationaliseerd in een set van attributen.

(2) Voor iedere deelverzameling wordt een experiment uitgevoerd. Er wordt per deel-
verzameling een experimenteel design geconstrueerd, hetgeen resulteert in een
reeks op deze nttributen beschreven hypothetische tdteruatieven. Individuen wordt
gevraagd op een bepanlde schnal voor iederaltematief nan te geven hoe dit altema-
tief overeenkomt met het betreffende hogere-orde beslissingsconstruct. In de voor-
beeldstudie kregen respondenten 9 profielen met prijsomschrijvingen en moesten
op een 11 -puntsschaal nangeven hoe goedkoop of duur ze deze denkbeeldige super-
markten vonden. Daarnaast gaven ze op vergelijkbare schalen nan hoe hoog of lang
de productkwaliteit was van 16 profielen met omschrijvingen van productkwaliteit,
hoe slecht of goed de keuzemogelijkheden van 16 profielen van keuzemogelijkhe-
den, en hoe gemakkelijk of moeilijk te bereiken 16 profielen met bereikbaarheids-
kenmerken waren.

(3) De meetschalen die gebruikt zijn voor de beoordelingen van de hogere-orde beslis-
singsconstructen worden vervolgens gebruikt als factoren in een overkoepelend
experiment. Hierin wordt een reeks op beslissingsconstmcten beschreven hypotheti-
sche keuzealtematieven nan respondenten voorgelegd. Hen wordt gevraagd over
deze altematieven een eindoordeel te geven op een bepanide meetschaal. In de
voorbeeldstudie van Louviere en Gneth moesten respondenten voor 25 denkbeeldi-
ge supermarkten, die waren omschreven ann de hand van denkbeeldige scores van
de vier constructen op de 1 1-puntsschanl, nangeven in hoeverre zij geneigd zouden
zija deze winkel te bezoeken. Deze meting werd venicht op een 100-millimeter-
schanl. Het overkoepelend experiment kan ook een keuzetnak zijn (Timmermans,
1989; Louviere enTimmermans, 1990).

(4) De gegevens verkregen in stap 2 en 3 worden per experiment geanalyseerd.
Zodoende verkrijgt men voor ieder hogere-orde beslissingsconstruct een statistisch
model dat beschrijft hoe de verschillende attributen gecombineerd moeten worden
voor de representatie van dit construct. Multipele lirtenire regressie is hiervoor een
geschikte techniek; voor keuzedata is logit-analyse meergeschikt.

(5) De nfzonderlijke statistische modellen voor de verschillende constructen worden
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tenslotte gecombineerd tot een totaal-vergelijklng, indien men bereid is te veronder-
stellen dat ieder afzonderlijk beslissingsproces een foutenverdeling heeft met een
verwacliting van nul en dat iedere foutenverdeling onafhankelijk is van elke andere.
In de studie van Louviere en Gaeth konden op deze wijze parameters voor 22 attn-
buten in ddn nutsfunctie worden opgenomen.

De nieuwe variant van hi~rnrchische informatie integratie werd ontwikkeld om tege-
moet te komen nan verschillende punten van kritiek op de oorspronkelijke methode. Dc
kritiek betrofmet name dat (zie Oppewal et al., 1994)
(1) de a priori opgestelde hi&nrchische structuur niet kan worden getoetst,
(2) de altematieven in de deel-experimenten niet op alle beslissingsconstructen gedefi-

nieerd zijn,
(3) de validiteit van de overall-tank discutabel is,
(4) de deel-experimenten niet als keuze-tank kunnen worden uitgevoerd.

Dc nieuwe methode maakt gebruik van geYntegreerde experirnenten. De vernieuwing
bestant er nit dat in elk van de deel-experimenten de resterende hogere-orde beslis-
singsconstructen als “nttribuut” worden meegenomen. In theorie zijn daarmee in elk
deel-experiment de altematieven volledig gespecificeend op alle constructen (of hoofd-
aspecten); ze verschillen slechts in de mate en wijze waarop de constructen zija uitge-
werkt in attribuutwaarden. Dnardoor kan in de deel-expenimenten respondenten meteen
nnnr bun eindoordeel over de alternatieven worden gevrnagd, desgewenst in de vorm
van een keuzetank. De gegevens van de verschillende deel-experimenten kunnen nu in
6~n datamatrix onder elkaarworden geplaatst en er kan ddn gefntegreerd (keuze-)model
worden geschnt. Een nanvullend overkoepelend experiment is biermee dus overbodig
geworden. De ntitsfunctie in bet model heeft parameters voot elk van de attnibuten en
voor elk van de constructen. De methode met geYntegreerde deel-experimenten maakt
het nevens mogelijk de veronderstelde hi~rnrchische structuun te toetsen.3

5. DENKBEELDIGE WOON-WINKEL-SITUATIES

De ontwikkelde hi~rarchische methode en marketing-mix voor winkelcentra sluiten
goed op elknar ann en kunnen geznmelijk worden toegepast. Er zijn drie dimensies in
de beleving van winkelcentra en er zijn drie hoofdgroepen van winkelcentrum-kenmen-
ken. Voor elk van deze dimensies of hoofdgroepen wordt een afzondenlijk deel-expeii-
ment ontwikkeld. In elk deel-experiment bestaan de profielen Hit de nttributen van
groep en hypothetische wanrdeningen voor elk van de overige groepen of dimensies.
Op deze wijze ontstnnn er dnie geYnnegreerde, mann ook onnfhankelijke, expenimenten.
De bypotbetische construct-scores worden in de experimenten systemntisch gevarieerd
overde niveaus - — — (zeer ongunstig, c.q. onprettig of slecht), — (matig ongunstig, c.q.
onprettig of slecht), + (matig gunstig, c.q. prettig of goed), +++ (zeen gunstig, c.q. pret-
tig of goed) van de meetschaalwanr respondenten cerdermee kennis hadden gemankt.

In het cerste deel-experiment stunt de dimensie “ligging enbeneikbaarheid” centrnnl.
Deze is bier geoperationaliseend in 5 nttributen, zoals nangegeven in Tabel 2. Een bij-
passend hoofdeffecten-design heeft 128 ‘treatments’, hetgeen betekent dat en 128 ver-
schillende winkelcentrum-profielen worden gegenereerd. In het tweede deel-expeni-
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ment wordt de dimensie “nankleding en inrichting” nader geoperationaliseerd. Voor
deze dimensie zijn bier 10 attributen onderscheiden, zoals nangegeven in Tabel 3. Ook
bier resulteert bet bijpassende hoofdeffecten-design in 128 profielen. Het derde deel-
experiment tenslotte is gericht op de defini~ring van de dimensie “winkel-nanbod” in
termen van meer konkrete attributen. Voor deze dimensie worden 9 attnibuten gedefi-
nieerd (zie Tabel 4). Er wordt gebruik gemaakt van een hoofdeffecten-met-interacties
design, hetgeen resulteert in 256 profielen van denkbeeldige winkelcentra. Om de pink-
tiscbe relevantie van de winkelnanbod-attributen maximnal te doen zijn, zijn deze zoda-
nig gedefinieerd dat zij direct gekoppeld zija nan positioneringskenmerken van afzon-
denlijke winkels. Om te voorkomen dat de tank te complex zou worden werd de
verdeling van deze kenmerken over de nanwezige winkels in de profielen grafiscb
weergegeven. Het winkelnanbod-experiment is toegespitst op bet winkelnanbod voor
dagelijkse artikelen. Om te zorgen dat consumenten zich toch een compleet beeld kun-
nen vormen van de winkelcentra is in nile deelexperimenten het construct “winkelnan-
bod kieding en schoeisel” als factor toegevoegd (voor verdere details, zie Oppewal et
al., 1993; Oppewal, 1995n).

Omdat de tank de vorm heeft van eert keuze-experiment in pinats van een standaard
conjuncte preferentie-experiment moeten de profielen in keuzesets worden geplantst.
Voor elk deelexperiment zijn keuzesets van twee ~ drie profielen aangemaakt volgens
een afzonderlijk experimenteel design. De keuzesets worden nan de respondent gepre-
senteerd als “denkbeeldige woon-winkel situaties”. Figuur 1 toont een voorbeeld van
een denkbeeldige woon-winkel-situatie nit het eerste deelexperiment. De respondent
moet zich voorstellen dat alleen de beschreven winkelcentra beschikbnar zouden zijn
en nangeven hoe bet maandelijkse huishoudhudget nan dngelijkse artikelen zou worden
verdeeld over de beschikbare centra en bet altematief “niet in winkels”4. Dit laatste

Tabel 2. Attributen en niveaus vanLigging en bereikbaarheidvan winkelgebieden.

PARKEER-KOSTEN 1 = gratis
2 = f 1,- per uur
3 = f 2,- per uur
4 = f3,- per uun

PARKEER-GEMAK 1 = gemakkelijk parkeren
2 = moeilijk parkeren

BEREIKBAARHEID MET OPENBAARVERVOER 1 = goed bereikbaanmet o.v.
2 = slecht bereikbaanmet o.v.

REISTIJD ENKELERELS (vanaf uw huis, met bet 1 = 5 minuten
voor u meest nangewezen vervoenmiddel, md. 2 = 20 minuten
wachttijden). 3 = 35 minuten

4 50 minuten

AANTAL OVERIGEAANWEZJGEVOOR-
ZIENINGEN OF KANTOREN(bank, postkantoor, 1 = groot nantal overige voorzieningen
bibliotbeek, neisburenu, etc.) 2 = klein nantal overige voorzieningen
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Tabel 3 Attributen en niveaus die de Aankleding en inrichting van de winkelgebieden beschrij-
yen.

LIGGINGVAN DEWINKELS TEN OPZICHTE VAN
ELKAAR (looproutes, onderbrekingen, overzicbtelijkheid)
Deel van winkelstratenOVERDEKT

Deel van winkelstratenbestemd voor VOBIGANGERS

DRUKTE op strant - 1 = zeerrustig
2 = matig nustig
3 matig druk
4 = zeer druk

STRAATMEUBII~AIR ENVERSIERINGEN (uitbangborden,
warenuitstallingen, zitbanken, vlaggen, etc.)
GROEN

1 =weinig
2 =-veel

I = weinig
2 — veel

VERZORGIN&EN ONDERHOUD yan statenen gebouwen

Winkelgevels met AANTREKKELIJKE ETALAGES

STRAAT-ACTIVJTEITEN (bnaderie~en, muzikanten,
optochten, etc.)
COFFEE-SHOPS, CAFES EN RESTAURANTS

1 = zeen slecht verzorgd
2 ~- matig slecht venzongd
3 matig goed verzongd
4 = zeergoed verzorgd

1 = 0%
2 = 30%
3 60%
4=90%

] = weinig activiteiten
2 = veel activiteiten

1 = weinig coffeeshops e.d.
2 = veel coffeesbops ed.

alternatief omvnUnankopen op de markt, ann de deur, pen post of telefoon, of in de
groothandel.
De keuzetank is opgenomen in een vrngenlijst. In de lijst wordt eerst gevrnagd naan de
feitelijk gekende en bezocbte winkelcentra. Danrun wordt van elk van de gekende en/of
bezochte centra de perceptie gemeten voor elk van de experimentele attributen. Hiema
krijgt de respondent de denkbeeldige woon-winkel-situaties voorgelegd, samen met de
bijbehonende instructie en een oefenvoorbeeld. Elke respondent knijgt dannnn drie sets
uit bet bereikbaarheids-experiment of drie sets uit bet winkelomgeving-expeniment
voorgelegd en zes keuzesets uit het winkelnanbod-experiment voor dagelijkse antikelen
of uit bet winkelnanbod-experiment voor kieding en schoeisel. Tenslotte worden nog
enkele kenmerken van bet huisbouden gemeten.

-7
1 =_verspreid
2 = compact

-1= 0%
2 =30%
3=60%
4 =90%
1 =‘l0%
2 =40%
3 =-70%
4 = 100%
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Tabel 4. Attributen en niveaus van Aanbod van winkels voor dagelUkse artikelen in winkelge-
bieden.

GROO’ITE van winkelgebied wat benreft nantal winkel- I = 5 afdelingen
eenheden of afdelingen 2 = 15 afdelingen
(Grootte was afgebeeld in c(jfers en grafisclz, als een Set vierkantjes) 3 = 25 afdelingen

4 = 35 afdelingen

BRANCHES dagelijkse artikelen (metminstens basis-assortiment)
Achterliggendealgemene definiering van niveaus: 1=zeer klein, .. , 4 = zeergroan; Feitelijlce definiering was
afliankelijk van grootte van winkelgebied als volgt:

Iniiien grootte was S of 15 afdelingen: Indien grootte was 25 of35 afdelingen:
1=40% 1=70%
2=50% 2=80%
3=60% 3=90%
4=70% 4=100%

Aantal SUPERMARKTEN vs Aantal KLEINEREWINKELS voor dagelijkse artikelen
Acliterliggende algeinene definiering van niveaus: 1 = relatiefklein, 2 = relatiefgroat; Feitelijke definiering
was aflzankelijk van grootte van winkelgebied als volgt:
5 afdelingen: 15 afdelingen: 25 afdelingen: 35 afdelingen:
1=Osup,Skln 1=1 sup, lOkIn 1=1 sup, 2Oldn 1=2sup,25k1n
2=1 sup,Okln 2=2sup,Skln 2=3sup, lOkln 2=4sup, lSkln

DEEL VANAFDELINGEN VOORDAGELIJKSE ARTIKELEN MET:
(Elk van de volgendeproporties werdgraflsch weergegeven als een set vierkantles, ddn voor elke winkelafde-
ling. Ingevulde vierkanten representeerden een afdeling die wel wardt gelypeerd door het kenmerk, open
vierkanten zijn afdelingen die niet voldoen aan dit kenmerk. Dus, bil een niveau van 20% is 1 op de S vier-
kanten zwart, dit betekent dat I op de S afdelingen voldoet aan bet keninerk)

VEELKEUS per type product
SCHERPEPRIJZEN Voorelk van deze aitributen:
PRODUCTEN VANHOGE KWALJTEIT 1=20%
VEEL SERVICE 2 = 40%
PREThGEBEDIENING 3=60%
AANTREKKELIJKE ENCOMFORTABELE 4=80%
WINKELINRICHTING

6. EEN TOEPASSING IN MAASTRICHT

Begin 1991 wend de bovenbescbreven methode toegepast in Manstricht. Binnen elk van
de 18 vierpositie-postcodegebieden werden vanuit random getrokken startadressen
huisboudens willekeurig benaderd. Er werd voor gezorgd dat per gebied alle keuzesets
meerdere malen zouden worden geobserveerd. Getrainde interviewers vroegen deelna-
me van de persoon in bet huishouden die bet meest de boodschappen doet. 428 huis-
houdens stemden in met deelname, van hen voltooiden 405 alle onderdelen van bet
ondenzoek. Deze respondenten waren gemiddeld 43 jaar oud en woonden gemiddeld 15
jaar in bun huidige buurt; 69% was vrouw. De gemiddelde omvang van bet huisbouden
was 2,8 personen en men rapporteerde gemiddeld een wekelijkse besteding ann dage-
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WOON-WINKEL-SITUA TIE # W.GEBIED #1 WOEBIED #2
PARKEER-KOSTEN

PARKEER-GEMAK

BEREIKBAARHEID MET OPENBAAR VERVOER

REISTIJD ENKELE REIS
(vanaf uw huis, met voor u meest aangewezen

vervoermiddel, mci. wachttijjden)

AANTAL OVERIGE VOORZIENINGEN OF KANTOREN
(bank, postkantoor, bibliotheek, reisbureau, etc.)

AANKLEDING EN INRICHTiNG IS

AANBOD DAGELIJKSE ARTIKELEN IS

AANBOD KLEDING EN SCHOEISEL IS

5 minuten 20 minuten

klein aantal
overige

voorzieningen

zeer
prettig

zeer
slecht

matig
slecht

groot aantal
avenge

voorzieningen

zeer
prettig

matig
slecht

matig
goed
+

VERDEEL 20 BUDGET-PUNTEN: NIET IN WINKELS W.GEBIED #1 W.GEBIED #2

voor dageltjkse artikelen ... punten ... punten .. . punten

Figuur 1. Voorbeeld van een keuzeset nit het “Ligging en bereikbaarheid” deelexperi.’nenn; elke
kolotn beschrijft ddh winkelgebied.

lijkse boodschnppen van 164 gulden. Omgerekend is dit 60 gulden per week per per-
soon.

De analyse van de gegevens was gericht op de beantwoording van de vierde onder-
zoeksvnnag: wat is de invloed van de winkelcentrumattributen op de verdeling van con-
sumentenbestedingen nan dngelijkse artikelen over winkelcentra. Hiertoe kan per deel-
experiment een logit keuzemodel worden gescbat. Deze analyse is overeenkomstig de
“standnard” analyse van keuze-experimentele data. Ecbter, doordat de experimenten
deel uitmaken van een geYntegreende hi~rarchische opzet kan uit de data een keuzemo-
del worden gescbat wanrin meteen alle attribuut- en hogere-orde construct-effecten zijn
opgenomen.Voor deze analyse wordt een designmatrix gegenereerd wnarin alle attiibu-
ten die in een deelexpeniment niet voorkwamen als nul zijn gecodeerd.

fl,-peruur

moellilk
parkeren

slecht
bereikbaar
met o.v.

gratis

gemakkelijk
parkenen

slecht
beneikbaar
met o.v.
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De resultaten van deze geYntegreerde modelscbatting stnan weergegeven in Tabel 5.
Het geschntte model past significant beter op de geobsenveerde keuzedata dan een naYef
nulmodel wnarin de verwachte keuzefrekwentie voor alle altematieven in een set even
groot is. Ook blijkt bet model significant beter te passen dan een ‘traditioneel’ model
met alleen een constante (voor de “wel in winkels” alternatieven) en een “grootte” en
“reistijd” parameter. De goodness-of-fit mant Rho-kwadraat is voor de volledigheid
ook vermeld, mnar opgemerkt moet worden dat en geen goede criteria zijn voor de
interpretatie van deze mant (zie Oppewal en Timmermans, 1992). Om nIle parameters
onnfhankelijk van elkaar te kunnen schatten werd in deze studie orthogonale codening
toegepast. Een nadeel hiervan is dat sommige parameters minder eenvoudTg te interpre-
teren zijn. Daarom zijn uit de parameters de deelnutten berekend van de nttnibuut- en
constructniveaus. Deze zijn geplot in Figuur2.
Het blijkt dat, gegeven de bier gehanteerde defini~ring van de niveaus, bet nantal win-
kelafdelingen voor dngelijkse annikelen de grootste invloed heeft op de verdeling van
consumentenbestedingen nan dngelijkse artikelen over winkelcentra, gevolgd door reis-
tijd. Van de constructen heeft bet nanbod dagelijkse artikelen de grootste invloed,
gevolgd door ligging en bereikbaarheid. Opvallend is ecbter dat ook de twee andere

Deelnutten van attribuut-niveaus
(bestedingenaan dagelijkse arlikelen)

C00StrUCtQm
BEREIKBMRH.&TOEG ~ -

AANKLEDING&INR -

MNBOD-OAGARTIK
MNBOD-HLEOING&S. -

Bereikbaarheid en toegank.: -

PARKEER-KOSTEW -

PARKEER-GEMAK -

OV.-BER8KSMRHEIO
REISTkJO -

DIENSTEN -

Aankledlng en indchting: - -

COMPACTHEID -

OVERCEKfH8D -

vCErGANGERSzONE -

DRUKfE -

VFJnSIERINGEN -

GROEN -

ONDERHOUD -

ETALAGES -

ACTIVITEITEN -

COFFEE-SHOPS -

Aanbod dagel(kse artkelen: -

OMVANG -

ERANCHES -

SUPERMARKfEN -

KEus PER TYPE -

PR?JZEN -

KWAUTEIT -

SERVICE -

BEDIENING -

INRICHTII4G -

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75

Figuur 2. Deelnutten van construct- en aitribunt-niveaus.

= —0, — - =

=5 -

-
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constructen een significante invloed uitoefenen op bet keuzegedrag. Ook bijna nile
attributen bebben een significante invloed. Na grootte en reistijd heeft parkeerkosten de
grootste invloed, gevolgd door mate van overdektheid van bet centrum, parkeergemak,
en de nanwezigheid van aantrekkelijke etalages. Daarna komen nandeel afdelingen met
scherpe pnijzen, anadeel nfdelingen met boge product kwaliteit en onderboud van
gebouwen en straten. Geen invloed hebben straatversieringen en bet nandeel afdelingen
dat deel uitmaakt van een supermarkt.

Tenslotte is nagegnan hoe goed het op conjuncte keuzetaken gebaseerde model de keu-
zes die respondenten eerder in de vragenlijst rapporteerden voor bun werkelijke win-
kelsituatie kan terugvoorspellen. Het bleek dat het keuzemodel met nile winkelcentru-
mattributen de koopstromen vanuit de 18 gebieden beter voorspelde dan modellen met
minden attributen, bijvoorbeeld die met alleen de traditionele attributen reistijd en win-
kelcentrumgrootte. Daarmee bevestigen deze resultaten de externe validiteit van bet
model (voor meerdetails, zie Oppewal, 1995a).

7. CONCLUSIE EN SLOTBESCHOUWING

Deze bijdrage ging in op de problematiek omtrent bet bestuderen van consumentenkeu-
ze van complexe altematieven met bebuip van conjuncte meettaken. Door gebmik te
maken van geYntegreerde experimenten volgens de theorie van hi~rarchische informatie
integratie bleek bet mogelijk een veel groter dan gebruikelijk nantal kenmenken als
attribuut in een conjuncte tank op te nemen. De metbode is algemeen toepasbnar mnar
wend bier gebruikt voor de analyse van consumentenkeuze van winkelcentra. Er wend
een marketing-mix voor winkelcentra gedefinieerd die bestant uit 24 elementen. De
effecten van deze 24 winkelcentrum-attributen en van 4 beslissingsconstructen op bet
keuzegedrag van consumenten zijn in 66n model ondergebracht en als zodanig gekwan-
tificeerd.5

Het model werd gescbat op basis van een steekproef van buisboudens uit de verscbil-
lende buurten van Manstricht. Het gescbatte model bescbrijft dus de preferentie-struc-
tuur ten aanzien van bet doen van dagelijkse boodscbappen van eenrepresentatief buis-
bouden uit deze gemeente waarbij, in tegenstelling tot gewoon survey onderzoek nanr
de perceptie en keuze van winkelcentra, is gecontroleerd voor de feitelijke kenmerken
en bescbikbnarbeid van winkelcentra. De modelparameters geven weer hoe winkelcen-
trum-kenmerken elknar compenseren en kwnntificeren de invloed van deze kenmerken
op de verdeling van consumenten-bestedingen over bescbikbare winkelcentra. Het
model kan worden gebruikt om de effecten van diverse mogelijke (bijv. geplande) ver-
anderingen van winkelcentra te simuleren en wijzigingen in koopstromen te voorspel-
len.

Een belangnijke conclusie met betrekking tot de invloed van winkelcentrum-attributen
op consumentengedrag inMaastricht is dat weliswaar bet nantal winkels of winkelafde-
lingen en de reistijd de grootste invloed bebben op de verdeling van bestedingen ann
dagelijkse artikelen over de beschikbare winkelcentra, runar dat deze verdeling ook
substantieel beinvloed wordt door andere kenmerken van winkelcentra. Gegeven de in
dit onderzoek gebanteerde defini~ring van attribuut-niveaus zijn dit dan met name de
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parkeenkosten en bet parkeergemak, de mate van overdekt-zijn, de mate wanrin gevels
in beslag worden genomen door aantrekkelijke etalages, de mate waarmn er winkels
nanwezig zija mat scberpe prijzen of producten van boge kwaliteit, en de mate waarmn
bet centrum er verzorgd en goed onderhouden uitziet. Van de meeste andere attributen
was de invloed, hoewel nantoonbaar, minder groot. Niet significant waren de invloed
van de hoeveelheid strnatmeubilair en vensieringen en de mate wanrin aanwezig vloer-
oppervlak deel uitmaakt van een supermarkt.

Verder blijkt dat consumenten een voorkeur hebben voor matig rustige winkeistraten,
en vooral een bekel hebben ann zeer drukke winkelstraten. Hoewel grone voetgangers-
stromen door winkeliers meestal als gunstig worden ervaren, is er dus een keerzijde
indien de stedebouwkundige structuur niet op deze stromen is nfgestemd. De relatie
tussen fysiek-stedebouwkundige kenmerken van winkeistraten en de perceptie van
drukte is in deze studie niet nader onderzocbt, maar is zekeni-elevant als punt van ver-
den onderzoek (vgl. Teklenburg et al., 1995). Een mogelijke verkiaring voor bet niet-
significant zija van bet supermarkt-attribuut is dat alle voor de consument relevante
eigenscbappen van supermnrkten, in bun rol als trekker binnen een winkelcentrum, al
afdoende in de anderekenmerken in de profielen waren gedefinieerd.

Daarnaast is nanvullend inzicbt verkregen in de relatieve invloed van de vier constructs
of perceptuele dimensies van wi~kelcentra. Het blijkt in de eerste plants dat nanbod en
bereikbaarbeid bet meest van invloed zijn. Mnar ook blijkt er van bet winkelnanbod ann
kleding en scboeisel een positieve invloed uit te gnan op de bestedingen voor dagelijkse
artikelen in een winkelcentrum. Dit effect bevestigt dat consurnenten bet prettig vinden
ats zij bij bet doen van dagelijkse of wekelijkse boodschappen zich kunnen ori~nteren
of zelfs nankopen kunnen doen in de sfeer van niet-dagelijkse artikelen. Ook de nanlde-
ding en innicbting van een winkelcentrum blijkt een positieve bijdnage te kunnen leve-
ren nan de bestedingen in een winkelcentrum, zelfs als dit bestedingen ann dagelijkse
artikelen betreft. Juist deze dimensie en de bijbehorende attributen kunnen aangrij-
pingspunt zija voor bet verbeteren van winkelcentra. Hoewel de mogelijkheden niet
moeten worden overschat, kunnen winkelcentrum-managers, winkeliersverenigingen,
grootwinkelbedrijven en gemeenten bun voordeel doen met deze inzicbten.

Verdere analyse van de in deze studie verzamelde gegevens zal onder andere betrek-
king bebben op bet toespitsen van bet winkelcentrummodel op bepanlde doelginoepen,
zoals auto- versus niet-auto-bezitters en op bet vergelijken van modellen voor verschil-
lende stadsdelen. Ook zal worden onderzocbt in boeverre de precieze invloeden zoals
bier gevonden voor Maastricbt ook geldig zijn voor andere steden, en zo niet, hoe bet
model zo efficiedt mogelijk op nieuwe situaties kan worden gecalibreerd (vgl. Ben-
Akiva et al., 1994). Daarbij zij nog opgemerkt dat de kans dat bierbij calibratie en een
ajeuwe ronde van dntaverzameling nodig is, kleiner lijkt dan bij het toepassen van
modellen die zijn gebaseerdop niet-conjuncte metboden. Immers, bet bier ontwikkelde
model is in pfincipe minder beinvloed door de eigenaardigbeden van de fysiek-ruimte-
lijke structuur van de stad wanrin bet onderzoekplaatsvond.

Nader onderzoek zal ook zijn genicht op een verdene verkenning van de verbanden tus-
sen consumente1~perceptie en -keuze van winkel en winkelcentrum. Doordat in Neder-
land de detailbandel een steeds grotere vrijbeid krijgt wat betreft bijvoorbeeld sluiting-
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stijden en vestigingsvoorwaarden en doordat formules voor winkels en winkelcentra
elkaar steeds sneller opvolgen, is inzicht in deze relaties van toenemend belang voor
allen die betrokken zijn bij de dynamiek van de detailbandel.
Verder onderzoek met betrekking tot conjuncte meetmetboden zou zich kunnen ricbten
op bet verder testen en verbeteren van de validiteit van nieuwe typen conjuncte meet-
metboden, zoals de bier gepresenteerde metbode met geYntegreerde expenimenten, en
bet ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Voorbeelden van nieuwe toepassingen zijn
de studies van Vriens et al. (1995) anar de dienstverlening van banken en van Timmer-
mans et al. (1992) en Molin et al. (1995) naar woningkeuze van buisboudens. Belang-
nijke uitdngingen in dit verder ondenzoek zijn bet verbeteren van de mogelijkbeden om
op basis van conjunctekeuzedata te segmenteren en gebruik te maken van de mogelijk-
beden van multimedia technieken.

NOTEN

1. Harmen Oppewal is als universitain doCent soCiaal-ruimtelijk onderzoek verbonden aan de
Faculteit Bouwkunde van de Tecbnische Universiteit Eindhoven, Postbus 513, 5600 MB
Eindhoven. Deze bijdrage is gebaseend op Deel 1 uit bet proefschrift dat hij in januani 1995
ann de TUEvendedigde (Oppewal, 1995a). Promotonen warenprof. dn. H.J.P. Timmermans en
prof. dn. JJ. Louviene. Het onderzoek wend mede gefinancierd door de toenmalige NWO-
stichting voor sociaal-ruimtelijk wetenschappelijk onderzoek.

2. De methode van hiararchiscbe informatie integratie kan worden bescbouwd als een uitbreiding
van de methode van informatie integratie, zoals die door Anderson (1974) is ontwikkeld en
die tevens een van de bases is van ‘stnndaard’ conjuncte analyse. De Hikrarchische informatie
integratie theorie gnat ult van de volgende veronderstellingen:
(1) Alternatieven worden door consumenten waargenomen alsbundels attnibuten.
(2) Consumenten ontlenen een bepanld nut ann elkvan de attnibuutnivenus; deze nutswnarden
kunnen doormiddel van psychologische meetprocedures worden geschat.
(3) Bij complexe beslissingsproblemen worden tijdens bet keuzeproces de deelnutten van
afzonderlijke attnibuten gerepresenteerd of samengevat in een kleiner anatal hogere-orde-con-
structen.
(4) Bij elk attribuut hoort slechts ~n zo’n construCt.
(5) Ook nan elk van de mogelijke constnuct-waarden ontleent de consument eenbepanld nut.
(6) Profielen van niveaus van de relevante hogere-orde beslissingsconstructen geven de
respondent voldoende informatie om zich een beeld van bet bedoelde keuzeobject te vormen.
Algebralsche ontleding (decompositie)van responses op zulke profielen levert valide informa-
tie over de deelnutten van constructen.
(7) Deze constructen zijn op bun beurt een valide samenvatting van de deelnutten van Clusters
van (mogelijke) attribuutwaarden. Algebralsche ontleding (decompositie) van construct-
ratings die zijn afgegeven in respons op profielen van subsets van nttnibuten levert valide
infonmatieover de deelnutten vandeze nttnibuten.

3. Ten eerste kan men toetsen of parameters van identieke constructen verschillen over de deel-
expenimenten. Verdere toetsen veronderstellen dat men tijdens bet experiment per altematief
een aanvullende meting heeftverricht, nl. dat bet oordeel van de respondent over bet in attd-
buten beschreven construct is gevraagd. Deze gegevens kunnen wonden gebruikt om na te
gnnn of de effecten van attributen op de constructoordelen overeenkomen met die op de keu-
zekansen. Ook kan men toetsen of de constructen inderdand onderling onafhankelijk zijn, bet-
geen moet blijken uit bet ontbreken van effecten van de overige constructen op de construct-
oordelen. Tenslotte, als vierde toets, kan men nagnan of effecten van constructen venschillen
nanr gelang ze aan respondenten waren voorgelegd als denkbeeldige score op een meetscbaat
of dat ze in attnibuten warenuiteengelegd.
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4. Daannanst werdrespondenten gevraagdbet door een profiel omscbreven hogere-orde construct
te beoordelen op een categonische ratingschaal, overeenkomstig de schaal wannop dit construct
in andere deelexperimenten was gedefinieerd. Deze metingen zijn nodig voor bepanide tests
van de veronderstelde hiernrcbiscbe structuur. Om ruimteproblemen te voorkomen wordt in
deze bijdrage ecbterann deze tests en de nanvullende data verdervoorbijgegaan. Zie Oppewal,
Louviere en Timmermans (1994) en Oppewal (1995a) voor achtergronden en resultaten m.b.t.
de pnofiel-beoordelingen.

5. De opzet van de empinische studie was gebaseerd op de veronderstelling dat respondenten de
attnibuten volgens de nangeboden bi&arcbische structuur beoordeelden. De voorgestelde
methode voorN~rarchische conjuncte analyse stant toe deze veronderstelling te toetsen. Ult de
toetsing blijkt dat hi~rarchiscbe structuur niet in nile opzichten wordt ondersteund in deze toe-
passing. Het blijkt met name dat de effecten van eenzelfde hogene-onde construct niet even
groot zijn in de verschiltendedeel-experimenten. Desalniettemin kan bet gescbatte model won-
den gebruiktom nieuwe voorspellingen te doen. Het blijkt dat bet model wanrin nile attributen
zija opgenomen de voor de eigen woon-winkel-situatie gerapporteerde bestedingspatnonen
beter voorspelt dan modellen met minder attributen (zie Opp&val et al., 1994; Oppewal,
1995n). -
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13. Het koopgedrag van agrari~rs1

M. KOOL en M.T.G. MEULENBERG

SAMENVAT~ING

Het artikel besteedt aandacht aan het koopgedrag van agrari~rs. Bestudering van dit koopgedrag
biedt mogelijkheden voor integratie van de theorievorming van consumentengedrag en indus-
trieel koopgedrag. Uit de koopgedragsliteratuur kunnen drie dimensies van het koopgedrag wor-
den afgeleid, te weten koopproces, koopstructuur en relaties met leveranciers eq. trouw aan
leveranciers/merken. Op basis van deze drie dimensies wordt een algemeen model van het
inkoopgedrag van land- en tuinbouwers besproken.
Een empirische toepassing van het model is uitgewerkt voor de leverancierstrouw van agrari~rs.
De resultaten duiden op dde typen leverancierstrouw: werkelijke, oneebte en gedragsmatige
leveranciestrouw. Het voorkomenvan een bepanid type leverancierstrouw hangt afvan produkt-
kenmerken (kooprisico), persoonskenmerken en de nard van de relatie met de leverancier (per-
soonlijke versus zakelijke relatie).xx

1. INLEIDING

In de marketingliteratuur neemt de theorievorming en het onderzoek naar het koopge-
drag van economische entiteiten een belangrijke plaats in. In dit kader wordt vooral
veel aandacht geschonken aan het consumentengedrag en industrieci koopgedrag. Con-
sumentengedrag betreft bet koopgedrag van individuele consumenten of huishoudens
die goederen kopen om behoeften te bevredigen c.q. nut te verwerven. Industrieel
koopgedrag heeft betrekking op het verkrijgen van goederen en diensten ten behoeve
van de produktie van andere goederen en!of diensten. De aandacht wordt hierbij vooral
gevestigd op het koopgedrag van formele organisaties bestaande uit meerdere kleinere
eenheden c.q. afdelingen jeder met een functionele specialisatie en opererend op basis
van een voorgeschreven beleid en procedures.

Er is echter opvallend weinig anudaclit besteed is nan het koopgedrag van kleine fami-
liebedrijven zoals die in de ambachtelijke sfeer, b.v. meubelfabrieken, schilders, tim-
merbedrijven, schilders, en in de agrarische sector veelvuldig voorkomen.
Aangezien dergelijke ondernemingen goederen en diensten kopen teneinde andere goe-
deren en diensten te produceren, kunnen ze als industri~le kopers worden opgevat. De
organisatorisehe context waarin kleine familiebedrijven koopbeslissingen nemen, wijkt
sterk afvan de in de literatuurbeschreven industridie kopers.
Kenmerkend voor kleine familiebedrijven is dat er veelal geen sprake is van opsplitsing
van kleinere eenheden binnen de organisatie en dat de inkoopprocedure niet geformali-
seerd is. Het bedrijfshoofd is primair verantwoordelijk voor alle facetten van het
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management, inclusief inkooprnanagement, en de arbeid wordt primair door hemlhaar
in samenwerking met de overige gezinsleden verriclit. Als deze arbeidscapaciteit oat-
toereikend is, worden erexteme arbeidskrachten aangetrokken.
Hoewel het bedrijfshoofd yank de goederen/diensten bestelt, kan er zowel sprake zijn
van individuele als gezamenlijke besluitvorming. Soortgeiijke wijze van besluityor-
ming komt ook veelvuldig binnen huishoudens voor, waarbij een gezinslid de bood-
schappen doet terwiji het gehele gezin invloed uitoefent op welke produkten er gekoclit
worden.
Kortom het koopgedrag van kleine ondememingen kan enerzijds worden gekarakteri-
seerd als industrieel koopgedrag aangezien er sprake is van~de aanschaf van produktie-
middelen en anderzijds als het koopgedrag van huishoudens indien de aandacht wordt
gevestigd op de organisatorische context waarin de koopheslissingenplaatsvinden.
Een ander uniek aspect van het koopgedrag van kleine familiebedrijven is de sterke
onderlinge afhankelijkheid tussen huishoudelijke uitgaven en uitgaven ann produktie-
middelen.

In dit artikel wordt specifiek aandacht besteed ann het koopgedrag van kleine familie-
bedrijven in de agrarische sector. Het koopgedrag van agrari~rs als studie-object biedt
interessante-mogelijkheden om tot een integratie van de theorievorming van consumen-
tengedrag en inclustrieel koopgedrag te komen. In de volgende paragraaf worden eerst
de dde dimensies van het koopgedrag uit de literatuur afgeleid. Deze dde dimensies
vormen de basis van het algemeen model van het inkoopgedrag van land- en tuinbou-
wers dat in paragraaf3 wordt besproken. Een empirische toepassing van het model is
uitgewerkt voor de levemancierstrouw van agrarinrs.

2. DRIE DIMENSIES VAN HET KOOPGEDRAG

In 1977 benadrukten Nicosia en Wind (1977) reeds de noodzaak om zowel mensen (als
individuen en in groepen) als activiteiten te bestuderen teneinde industrinle koopheslis-
singen volledig te kunnen begrijpen. De noodzaak om mensen te bestuderen komt voort
uit het feit dat veelal meerdere participanten bij een koopbeslissing betrokken zijn. Dit
heeft geleid tot de ontwikkeling van het ‘buying center’ of koopeentrum concept
(Robinson et al. 1967; Webster en Wind 1972a). Het andere aspect van industridie
koopbeslissingen, activiteiten, heeft betrekking op hetgeen mensen doen als individuen
of als leden van formele of informele groepen. Vank worden er vele handelingen ver-
richt alvorens een vage behoefte resulteert in de aanschaf van een produkt of dienst met
de daarbij behorende evaluatie van de koopbeslissing. In de conceptuele modellen van
het industrieel koopgedrag (zoals Robinson et al. 1967; Webster en Wind 1972b; Sheth
1973) worden beide aspecten, te weten mensen en activiteiten, geYntegreerd waarbij de
nadruk wordt gelegd op het koopcentrum (Ward en Webster 1991).

In een bespreking van de literatuur op bet gebied van consumentengedrag, steltBagoz-
zi (1986) v~i dat “proces” en “structuur” twee belangrijke concepten zijn om versehil-
lende typen koopgedragingen te beschrijven. Het koopproceswordt hierbij opgevat als
de reeks van stappen of fasen waar een koopeenheid doorheen gant om tot een koopbe-
slissing te komen (Bagozzi 19&6). De koopstructuur is de verzameling van entiteiten,
zoals de participanten in een koopcentrum, en de relaties tussen deze entiteiten op ieder
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moment gedurende het koopproces. Zij heeft betrekking op de individuen of leden van
(in)formele groepen die betrokken zijn bij de koopheslissing, d.w.z. de besluitvor-
mingseenheid. Theorie~n betreffende het consumentengedrag concentreren zich tradi-
tioneel op het koopproces en laten de koopstructuur buiten besehouwing, omdat impli-
ciet de individuele consument als het meest relevante studie-object wordt opgevat. Het
onderzoek van Davis en Rigaux (1974) naar de vemanderende invloed van man en
vrouw gedurende het koopproces heeft de aandacht voor de koopstructuur inzake con-
sumentenbeslissingen vergroot. De toegenomen belangstelling voor de besluitvorming
binnen huishoudens komt tot uitdrukking in de aandacht die recente handboeken op bet
gebied van consumentengedrag aan dit onderwerp besteden (b.v. Schiffman en Kanuk
1991; Assael 1992; Engel et al. 1992; Solomon 1992; Peter en Olson 1993).

Koopproces en koopstructuur zijn twee basisdimensies waarmee afzonderlijke koopbe-
slissingen beschreven kunnen worden. Hiermee wordt echter niet de volledige corn-
plexiteit van koopbeslissingen beschreven, aangezien lange termijn effecten buiten
beschouwing worden gelaten. Het belang van lange termijn effecten is met name
onderkend binnen het onderzoek naar het industrieel koopgedrag. Gedurende de jaren
‘70, hebben verscheidene auteurs benadrukt dat afzonderlijke transacties tussen twee
bedrijven worden ingebed in lange termijn relaties tussen de betrokken organisaties
(Bonoma and Johnston 1978; Arndt 1979; Hitkansson 1982). De korte termijn en lange
termijn effecten van het koopgedrag worden gecombineerd in het interactiemodel van
de “Industi-jal Marketing and Purchasing Group” (IMP-groep, H~kansson 1982) door
onderscheid te maken tussen episodes enerzijds en relaties anderzijds. Episodes hebben
betrekking op de concrete uitwisselingen tussen de twee partijen, zoals bijvoorbeeld
transacties. Relaties zijn het lange termijn aspect van het interactieproces dat betrek-
king heeft op het geleidelijk op elkaar afstemmen van de onderlinge activiteiten. De
koopactiviteiten worden bepaald door ervaringen uit voorafgaande perioden die geYnte-
greerd en geYnstitutionaliseerd zijn in een relatie. Om deze reden dienen bij de analyse
van relaties de dynamische effecten van ervaringen met koopactiviteiten uit het verle-
den te worden meegenomen naar de besluitvorming inhet heden.
Een soortgelijke benadering wordt gehanteerd bij de analyse van merkentrouw van
consumenten. “In particular, one can differentiate between timeless qualities of prefe-
rences and truly dynamic effects. This involves a conceptual distinction between brand
purchase due to fit between personal tastes and brand attributes and brandpurchase due
to past purchase. Operationally, this corresponds to a distinction between unconditional
choice probability and the incremental choice probability obtained by conditioning on
past choice” (Wernerfeldt 1991, p. 231).

Gezien het belang van relaties tussen de kopende en verkopende partij als een element
van zowel industrieel koopgedrag als consumentengedrag, wordt er nan de twee dimen-
sies van het koopgedrag zoals voorgesteld door Bagozzi (1986) een derde dimensie
toegevoegd. Op grond hiervan worden er dus drie dimensies onderscheiden waarmee
koopgedragingen beschreven kunnen worden (zie tabel 1): (i) koopproces, (ii) koop-
structuur en (iii) relaties met leveranciers c.q. loyalteit naar leveranciers/merken. Het
koopproces heeft betrekiting op de activiteiten die een koopeenheid uitvoert om een
alternatief uit een produktldasse te selekteren en te kopen. Deze dimensie beschrijft het
“wat” van een bepaalde koopbeslissing. De koopstructuur heeft betrekking op de mdi-
viduen of de leden van (in)formele groepen die betrokken zijn bij een besluitvormings-
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proces, d.w.z. de besluitvormingseenheid, en de relaties tussen de verschillende leden
van een dergelijke eenheid. Deze dimensie beschrijft de “wie” van een bepaalde koop-
beslissing. Koopproces en koopstructuur kunnen worden gebruikt om afzonderlijke
koopactiviteiten te beschrijven, d.w.z. de korte termijn aspecten. De derde dimensie,
relaties met leveranciers c.q. troliw aan leveranciers/merken, heeft betrekking op de
lange termija effecten van koopbeslissingen. Deze dimensie beschrijft de “historische
context” van een zekere koopbeslissing. Ervaringen uit het verleden kunnen resulteren
in een bepanide mate van commitment aan keuze-alternatieven die de huidige en toe-
komstigebesluitvorming conditioneren.

Tabel 1. De drie dimensies van het koopgedrag.

Dimensie Typering

Koopproces - “wat”: de activiteiten van eenkoopeenheid inzake de
selektie en aanschafvan een altematief uit eenproduktklasse

Koopstructuur “wie”: de individuen die betrokken zija in het besluit
vormingsproces, de besluitvormingseenheid

Relaties met leveranciers
c.q. loyalteit naar leveranciersi -
inerken

“historisehe context”: delange termijn aspecten van een
koopheslissing, d.w.z. de commitment naar bepaalde keuze
alternatieven die gebaseerd zijn ervaringetvmet koopbeslis
singen nifhet verleden.

3. ALGEMEENMODEL VANHET JNKOOPGEDRAG VANLAND-
ENTUINBOUWERS2

De drie dimensies van het koopgedrag vormen tevens de basis voor het algemeen
model van het inkoopgedrag van land- en tuinbouwers. Dit model is ontwikkeld op
basis van concepten en theorie~n betreffende het industrieel koopgedrag en consumen-
tengedrag. Het model richt zich op de selectie en aanschaf van een alternatief binnen
een produktklasse. Het aangrijpingspunt van dit model is het koopprobleem, waarbij de
agrari~r ervan overtuigd is dat hij een bepaald produkt moet kopen en hij de keuze
heeftuit een (groot) aantal alternatieven.
Variaties in het koopgedrag van agrari~rs worden bepaald door kooptaak-karakteristie-
ken, koperskarakteristieken en invloeden vanuit de algemene omgeving. De invloeden
vanuit de algemene omgeving zijn subtiel, alomtegenwoordig en moeilijk te identifice-
ren. Deze invloeden worden daarom in deze studie niet nader onderzocht. De aard van
de kooptaak wordt bepaald door het produkt, dat op bepaalde markten wordt gekocht.
Produkt- en marktkenmerken vormen tezamen de kooptaak-karakteristieken. Koperska-
rakteristieken kunnen worden onderverdeeld in bedrijfs- en persoonskenmerken. Pro-
dukt-, markt-, bedrijfs- en persoonskenmerken zijn vier groepen ~vanvariabelen die
rechtstreeks -de drie dimensies van het koopgedrag van agrari&s (koopproces, koop-
structuur en relaties met leverancier c.q. trouw aan leveranciers/merken) beYnvloeden.
In figuur 1 worden de drie dimensies van het inkoopgedrag van agrari~rs met de direct
beYnvloedendefactoren weergegeven.
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Koopproces
Het koopproces van agrari~rs wordt getypeerd als een probleemoplossend proces,
waarmn naast functionele tevens emotionele en sociale criteria van belang kunnen zijn.
De koopbeslissing wordt in principe om functionele redenen genomen (extrinsieke
motivatie). Er bestaan over het algemeen geen vaste procedures om kooppbeslissingen
te nemen. Dus de wijze waarop een koopbeslssing tot stand komt, hangt sterk af van de
situatie en de persoonlijke inbrengvan de beslisser.
De agrari~r ontwikkelt een aantal activiteiten teneinde het koopprobleem op te lossen.
Het koopproces kan vari&en van zeer uitgebreid, EPS (“Extended Problem Solving”),
tot zeer routinematig, RPS (“Routine Problem Solving”). EPS en RPS verschillen met
name van elkaar wat betreft de mate waarin informatie wordt ingewonnen en alternatie-
yen worden ge~valueerd. De koopbeslissing kost de agrari~r meertijd, geld en moeite,
anarmate het koopproces uitgebreider is. Deze (psychologisehe) kosten worden door
een agrarinr opgebracht indien de voordelen navenant zijn.
De uitgebreidheid van het koopproces hangt ondermeer af van de produktkenmerken.
Deze kenmerken bepalen namelijk het waargenomen risico rondom de koopbeslissing,
die de agrarinr tracht te verminderen, c.q. de beschikbare kennis. Meer in het bijzonder
veronderstellen wij dat het koopproces wat betreft de produktkenmerken wordt beYn-
vloed door: het produkttype (tastbare goederen versus diensten), de fase van het produkt
in de levenscyclus, de complexiteit van de koopsituatie, en het belang van het produkt.
Voorts hebben persoonskenmerken betrekking op de persoonlijke motivatie (voorde-

Figuur 1. Algeineen modelvan het inkoopgedrag van agrari~rs.
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len) om informatie in te winnen en alternatieven tegen elkaar af te wegen. De veronder-
stelling i~ dat het hierbij met name gant om koopervaring, betrokkenheid bij het pro-
dukt, kwaliteitsbewustzijn en de marktori~ntatie van de agrari~r. Tenslotte wordt ver-
ondersteld dat markt- en bedrijfskenmerken in vergelijking tot produkt- en
persoonskenmerkenweinig invloed hebbenop het koopproces van agraners.

Koopstructuren
Koopstructuren op agrarisehe bedrijven zijn relatief eenvoudig. Over het algemeen
worden koopbeslissingen individueel of in kleine groepoen met drie of minder groeps-
leden genomen.
Met name bedri)fskenmerken beYnvloeden in belangrijke mate de omvang van het
koopeentrum. De juridische structuur van het bedrijf, dat wil zeggen eenmansbedrijf of
maatschap, bepaalt in sterke mate bet aantal koopeentrumleden. Deelname van een
individu ann het koopproces wordt tevens gestimuleerd door participatie van het indivi-
du in het bedrijf en zijn/haar verantwoordelijkheid voor bepaalde bedrijfstaken. De
invloed van een individueel bedrijfslid op de koopheslissing hangt tevens af van de
mate waarin het individu meewerkt op het bedrijf, de positie van het individu in het
bedrijf en of er sprake is van een maatschap.
Koopstructuren op agrarische bedrijven worden tevens beYnvloed door produktkenmer-
ken. Naarmate produkten innovatiever, koopsituaties complexer en/of produkten
belangrijker zijn, zullen agrari~rs w~aI~hijnlijk eerder de huip van andere bedrijfsle-
den inroepen om het koopprobleem op te lossen.
Tenslotte wordt er verondersteld dat markt- en persoonskenmerken in vergelijking tot
andere kenmerken relatief weinig invloed hebben op de koopstructuur.

Relaties met leveranciers c.q; trouw aan leveranciers/merken
In het algemeen ti-aebten agrari&s de relatie met hun leveranciers zodanig in te richten
dat zij relatief eenvoudig, met weinig kosten, naar een andere leverancier kunnen
otnschakelen. Agrari~rs hebben deze flexibiliteit nodig om de relatief zwakke markt-
positie ten opzichte van aanbieders van landbouwproduktiemiddelen te compenseren.
Desalniettemin hebben agrari~rs een hoge mate van leverancierstrouw omdat zij de
vaste contacten met leveranciers gebruiken voor adviseringen expertise.
Marktkenmnerken zijn voorat belangrijk om relaties met leverancier c.q. trouw aan teve-
ranciers/merken te verkiaren. In zijn algemeenheid zullen agrari~rs vanwege hun zwak-
ke marktpositle ten opzichte van de aanbieders van landbouwproduktiemiddelen ernant
streven om met weinig kosten van leverancier te kunnen veranderen (hoge flexibiliteit).
Indien de mnrkt van een landbouwproduktiemiddel wordt gekenmerkt door veel nan-
bieders, een homogeen produkt en lage toetredingsdrempels, zullen agrari~rs naar ver-
wachting eerder versebillende leveranciers tegen elkaar trachten uit te spelen. Vaste
relaties met leveranciers en een hoge mate van levemancierstrouw komen dan relatief
minder vaak voor. Daarentegen zullen agrari~rs trouwer nail hun leverancier zijn indien
de markt van een landbouwproduktiemiddel wordt gekenmerkt door weinig aanbieders,
een sterk heterogeen produkt en hoge toetredingsdrempels. In de tweede marktsituatie
zijn agrari~rs afhankelijkervan hun toeleveranciers dan in de eerste marktsituatie.
Wat betreft produktkenmnerken geldt dat agrarinrs om een goede relatie met hun leve-
rancier motiveren omdat ze de contacten gebruiken voor ndviezen en specifieke infor-
matie over produkten. Dit is vooral van belang bij innovatieve produkten, complexe
koopsituaties en belnngrijke produkten.
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In specifieke situaties kunnen de relaties van agrari&s met hun leveranciers en hun
leveranciersti-ouw worden verklaard uit de koopervaring en bet kwaliteitsbewustzijn
van agrari~rs (persoonskenmerken).

4. LEVERANCIERSTROIJW AGRARIERS

In deze paragraaf wordt het model inzake bet inkoopgedrag van agrari~rs toegepast op
leverancierstrouw. Hiervoor worden eerst een aantal hypothesen geformuleerd. Vervol-
gens wordt kort een beschrijving gegeven van de data, variabelen en de onderzoeksop-
zet. Deze vormen de basis voor de resultaten.

4.1. Hypothesen inzake leverancierstrouw agrariifrs

Trouw ann merken, leveranciers of winkels heeft veel aandacht geki-egen in de marke-
tingliteratuur. Definitie waarmn trouw uitsluitend vanuit gedrag wordt benaderd, doet
onrecht nan een verschil tussen werkelijke en onechte trouw (true vs. spurious loyalty,
Day, 1969; Jacoby and Kyner, 1973). Er is sprake van werkelijke leverancierstrouw,
indien bet herhaaldelijk kopen bij dezelfde leverancier samengaat met een binding
(commitment) met de leverancier. Onechte leverancierstrouw wordt gekenmerkt door
bet consistent kopen van produkten bij dezelfde leverancier zonder dat er sprake is van
een binding. Naast een sterke binding kunnen eveneens redenen als gewoonte, afwezig-
heid van bewuste besluitvorming, gebrek ann tijd, bet herhaaldelijk kopen bij dezelfde
leverancier veroorzaken (Jarvis and Wilcox, 1977).
Ondanks de schijnbare overeenkomst in uiteindelijk gedrag is een onderscheid tussen
werkelijke en oneebte leverancierstrouw van groot belang vanuit marketing oogpunt.
Agrari~rs met een werkelijke leverancierstrouw zullen minder snel geneigd zijn te ver-
anderen van leveranciers als gevolg van activiteiten van andere aanbieders. Daarente-
gen zijn agrari~rs met een onechte leverancierstrouw als gevolg van een gebrek ann
binding uitermate gevoelig voor kleine verschillen tussen leveranciers (Jarvis and Wil-
cox, 1977; Assael, 1987; Weruerfeldt, 1991).
Indien de trouw van een agrari~r als maatstnf voor tevredenheid en binding wordt
gehanteerd, kan bet nalaten van een onderscheid tussen werkelijke en onechte leveran-
ciersti-ouw gemakkelijk tot onjuiste conclusies leiden. Met name in de agrarische sector
wnar ngrari~rs in zijn algemeenheid niet yank van leverancier veranderen, wordt deze
fout snel gemaakt (Kool, 1991).
Binding of commitment is de cruciale varmabele, die werkelijke leverancierstrouw van
oneebte leverancierstrouw kan onderscheiden. Commitment wordt gedefinieerd als bet
voorkeursgedrag richting een bepaalde leverancier afkomstig uit een groter groep ver-
gelijkbare leveranciers gebaseerd op bewuste, expliciete evaluaties (Jacoby and Chest-
nut, 1978). De agrarinr is van mening dat “zijn” levemancier superieur is op een nantal
voor hem belangrijke criteria ten opzicbte van andere leveranciers. De binding wordt
gekarnkteriseerd door een ori~ntatie op de toekomst en stabiliteit. De agrarinr is bereid
korte termija offers te brengen teneinde lange termijn voordelen te bereiken (Anderson
and Weitz, 1992).

Het ontstaan van werkelijke c.q. onechte levemanciersti-ouw kan worden veroorzaakt
door kenmerken van bet aangekochte produkt en/of de koper. Bij bet afleiden van
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hypothesen zijn meerdere verklaringsgronden gebruikt, te weten (i) benodigde tijd
en/of energie, (ii) veranderingskosten en (iii) veranderingsrisico.

Benodigde tijd en/ofenergie
Een uitgangspunt om onechte leverancierstrouw te verkiaren is inertie (Assael, 1987).
In dit kader houdt inertie in dat een agrari~r het niet de moeite waard vindt (“kost
teveel tijdlenergie”) om op zoek te gaan naar een andere levemancier. In zo’n situatie
selecteert de agrari~r de leverancier niet vanwege een sterke voorkeur maar uit gemak-
zucht. De tegenovergestelde situatie treedt op bij werkelijke levemancierstrouw, als de
agrarier de huidige leverancier expliciet vergelijkt met andere leveranciers. De keuze
van de leverancier is dan een bewuste keuze uit meerdere altematieven.
Hia: Werkelijke levemancierstrouw hangt samen met een uitgebreid koopproces, terwijl

onechte leverancierstrouw samenhangt met het ontbreken van informatie zoeken
en evalueren van alternatieven.

Daamaast heeft onderzoek op het gebied van zowel consumentengedrag als industrieel
koopgedrag aangetoond dat kopers de neiging hebben om hun risico’s te verminderen
door bij bekende leverancier te kopen op het moment dat er sprake is van een hoog
waargenomen kooprisico (Cunningham 1967; Cardozo and Cagley 1971; Roselius 1971;
Newall 1977; Puto et al. 1985). Aange~~en waargenomen kooprisico gedefinieerd is als
de onzekerheid dat kopers ervaren wanneer zij de consecyuenties van bepaalde koopbe-
slissingen niet kunnen overzien (Cox, 1967; Cunningham, 1967; Newall, 1977), zijn
variabelen als het belang van een produkt voor het bedrijf en de koopcomplexiteit bepa-
lende factoren voor de risicoperceptie van een zekere koopsituatie.
Hib: Belang van een produkt voor het bedrijf hangt positief samen met werkelijke

leverancierstrouw.
Hic: Koopcomplexiteit hangt positief samenmet werkelijke leverancierstrouw.

Veranderingskosten
Veranderingskosten zijn de kosten die ontstaat doordat men van leverancier vemandert.
Dergelijke kosten kunnen te maken hebben met specifieke investeringen die door de
betrokken partijen in een relatie zijn gemaakt. Dergelijke investeringen kunnen zowel
fysieke als menselijke (gevoelsmatige) investeringen betreffen. Een sterke persoonlijke
relatie tussen agrari~r en zijn leverancier is een voorbeeld van de laatstgenoemde inves-
tering.
H2a: Een persoonlijke relatie tussen de agrarier en zijn leverancier hangt positief

samen met werkelijke leverancierstrouw en negatief samen met onechte leveran-
cierstrouw.

Veranderingskosten hebben eveneens betrekking op de produktstandaardisatie. Indien
een produkt volledig wordt afgestemd op de specifieke wensen van de klant (mant-
werk) wordt een agari~r over het algemeen eerder met veranderingskosten geconfron-
teerd dan indien em sprake is van standaardprodukten. Inliet algem~en wordt een pro-
dukt meer gestandaardiseerd wanneer het verder in de markt is gepenetreerd (Mdller
and Laaksonen, 1986; MoIl~ and Wilson, 1989). Dit betekent dat de veranderingskos-
ten lagerworden naarmate de marktpenetratie toeneemt.
H2b: De marktpenetratie van een produkt hangt negatief samen met werkelijke leveran-

cierstrouw en positief samen met onechte levemanciersti-ouw.
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Veranderingsrisico ‘s
Verandenngsrisico’ s zijn de onzekerheden die een agrarier ervaart wanneer hij de
gevolgen van een leveranciersvemandering niet kan overzien. Deze risico’s hebben
betrekking op de potentidie kosten als gevolg van een leveranciersverandering die de
agrarier vooraf niet met zekerheid kan vaststellen. Naarmate dergelijke veranderingsri-
sico’s hoger worden ingeschat, neemt de kans op een leveranciersverandering af. Een
agrari~r ervaart hogere veranderingsrisico’s indien hij minder koopervaring heeft.
H3a: De koopervaring van een agrarier hangt negatief samen met werkelijke leveran-

cierstrouw.

Een agrari~r is voorafgaande aan de koopbeslissing altijd onzeker over het exacte kwa-
liteitsniveau van hetide aan te schaffen produktidienst, omdat hij niet de mogelijkheden
heeft om het produktldienst voor het gebruik diepgaand te analyseren. Een verandering
van leverancier brengt het risico met zich mee dat een nicuwe leverancier niet meer
voldoet aan de kwaliteitseisen van de agrarier. Kwaliteitsbewuste agrari&s ervaren dit
in sterkere mate dan niet-kwaliteitsbewuste agrariers.
H3b: Ret kwaliteitsbewustzijn van een agrarier met betrekking tot een bepaald produkt

hangt positief samen met werkelijke leverancierstronw en negatief samen met
onechte leverancierstrouw.

Een samenvatting van de hypothesen wordt in tabel 2 weergegeven.

Typen Ieverancierstrouw

werkelijke onechte
leverancierstrouw leverancierstrouw

Benodigde did en/of energie
Hia: Uitgebreidheid koopproces
Rib: Belang produkt bedrijf
HIC: Koopeomplexiteit

+ — -

+
+ —

Veranderingskosten
H2a: Aanwezigheid persoonlijke relatie
H2b: Marktpenetratie produkt

+
+

Veranderingsrisico‘s
H3a: Koopervaring
R3b: Kwaliteitsbewustzijn

+
+

Tabel 2. Samenvatting hypothesen.

4.2. Achtergronden van het veidwerk

Dataset
Voor het onderzoek zijn in totnal 879 agrariers geYnterviewd, verdeeld over 4 deelsec-
toren van de Nederlandse land- en tuinbouw: akkerbouw, melkveehouderij, varkens-
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houderij en glastuinbouw. Deze agrariers zijn ondervraagd over de wijze waarop zij
produkten voor hun bedrijf kopen. De vragen van de enqu&e hadden betrekking op de
aanschaf van duurzame produktiemiddelen (trekker kunstmeststrooier, procescompu-
ter) en/ofgrond- en hulpstoffen (mengvoer, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen).
De dataset hetgeen de basis vormde voor de hieronder te bespreken resultaten is als
volgt opgebouwd:
* duurzame produktiemiddelen: 503 agrari~rs
* grond- en hulpstoffen: 805 agrariers

Variabelen inzake leverancierstrouw
De gedragsmntige kant van levemancierstrouw (RBB) is geoperationaliseerd door een
combinatie te maken van de duur van de relatie (in jaren) en bet aantal produkten dat
een leverancier heeft geleverd (intensiteit):
RBB (NUMYEARI5) * NUMPROD, waarbij -

NUMYEAR= duur van de relatie (minimum=0, maximum = 35 voor relaties van 35
jaarof langer,

NUMPROD = anntal produkten dat de levemancierheeft geleverd, vier categorie~n:
(I) indien de leverancier alleen het produkt van vragenlijst heeft geleverd;
(2) indien de leverancier 1-2 -andere produkten heeft geleverd;
(3) indien de leverancier 3-4 andere produktenheeft geleverd;
(4) indien de leverancier > 5 andereprodukten heeft geleverd.

De binding met een leverancier (COMMIT) is vastgesteldaan de hand van een dollar-
metric’ maatstaf, zoals voorgesteld door Pessemier (1959). Jacoby and Chestnut (1978)
bevelen deze maatstaf aan voor het opemationaliseren van commitment, vanwege de
hoge test-retest betrouwbaarheid (r=0.82, Olson and Jacoby, 1971) en vanwege de
ongevoeligheid van de maatstaf voor het omdraaien van de schaal (Jacoby and Kyner,
1973). In dit onderzoek is een vraag gebruikt waarbij de agrari& diende aan te geven
bij welke prijs hij zou veranderen naari een onbekende leverancier, die hem hetzelfde
produkt tegen dezelfde condities zou leveren.

Data-analyse
De versehullende typen leverancierstrouw zijn vastgesteld aan de hand van C’luster-
analyse. Rierbij is een twee-fasen cluster procedure gebruikt, zoals voorgesteld door
Punj en Steward (1983). Om de inteme validiteit van de clusteroplossing na te gaan, is
de data-set in twee niet-overlappende groepen onderverdeeld en zijn clusteroplossingen
van beide groepen vastgesteld. Vervolgens is de mate van overeenstemming tussen bei-
de clusteroplossingen vastgesteld en statistisch getoetst ann de hand van kappa-coeffi-
cient (Cohen 1960). _

De relaties tussen de clusters en achtergrondsvariabelen zija aan de hand van variantic-
analyse en discriminant-analyse vastgesteld. Nadere bijzonderheden omtrent de wijze
waarop de data geanalyseerd is, zie Kool (1994).

4.3. Resultaten

Ret koopgedrag van agrari&s wordt over het algemeen gekenmerkt door veel herhanl-
aankopen. Vaak kopen agrari~rs herhaaldelijk hetzelfde produkt bij d~n leverancier en
kopen zij tevens weelal een assortiment bestaande uit versehillende produkten bij
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dezelfde leverancier. Bij duurzame produktiemiddelen is de gemiddelde duur van een
relatie 13.5 jaar en 77% van de ondervrangde agrari~rs heeft tenminste 6An ander pro-
dukt bij dezelfde leverancier gekocht als het produkt waarop de vragenlijst betrekking
had. Bij grond- en hulpstoffen is de gemiddelde duur van een relatie 16 jaar en 74%
van de ondervraagde agrariers heeft tenminste ddn ander produkt bij dezelfde leveman-
ciergekocht als het produkt waarop de vragenlijst betrekking had.
Gegeven het feit dat agrari~rs herhaaldelijk bij dezelfde leverancier kopen, dachten we
op basis van de koopgedragsliteratuur twee typen leverancierstrouw te vinden. In ons
onderzoek vonden we echter drie typen leverancierstrouw (zie tabel 3 + 4)

Tabel 3. Resultaten duurzame produktiemiddelen.
Gemiddelden (en standaard afwzjking) van de cluster-variabelen

Cluster-variabelen Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
(n=268) (n=123) (n=112)

Totaal
(n=503)

RepeatBuying Behavior 4.63 (3.47) 4.95 (4.04) 18.98 (4.63)
(RBB,min.=0, max.=28)
• Duur van de relatie (jaren) 9.81 (7.80) 10.94 (8.10) 25.22 (5.44)
• Aantal geleverdeprodukten 2.34 (1.13) 2.23 (1.07) 3.78 ( .48)

7.90(7.17)

13.52 (9.71)
2.62 (1.18)

Binding (COMMIT, 14.92 ( 6.39) 38.24(4.22) 22.46 (11.95)
(min.=l, max.=41)

22.31 (12.20)

Tahel 4. Resultaten grond- en hulpstoffen.
Gemiddelden (en standaardafwijking) van de cluster-variabelen

Cluster-variabelen Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3
(n=394) (n=214) (n=197)

Totaal
(n=805)

RepeatBuying Behavior 4.59 ( 3.45) 4.96(3.89) 18.12 (4.53)
(RBB,min.=0, max.=28)
• Duur van de relatie (jaren) 11.17 (8.12) 13.21 (11.01) 28.86 (9.99)
• Aantal geleverde produkten 2.17 (1.02) 1.96 ( .99) 3.43 ( .71)

8.00 (6.94)

16.04(11.95)
2.42(1.11)

Binding (COMMIT, 13.24 (6.58) 37.94 (4.68) 23.55 (10.34)
(min.=l, max.=41)

22.33 (12.60)

De drie clusters kunnen als volgt worden getypeerd:
* Cluster 1: Oneclite leverancierstrouw
Gedragsmatig trouw zonder sterke binding

* Cluster 2: Werkelijke leverancierstrouw
Gedragsmatig trouw met sterke binding

* Cluster 3: Gedragsmatig leverancierstrouw
Gedragsmatig uitermate trouw (relaties > 25 jaar) met varierende commitment bin-
nen de groep.
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Aan de hand van de variantie- en discriminantanalysen opachtergrondsvariabelen (zie
Kool 1994) kunnen de verschillende typen leveranciersti-ouw nader getypeerd worden:

Werkelmjke leverancierstrouw
Agrari~rs mef werkelijke leverancierstrouw doen herhaalinkopen bij dezelfde leveran-
cier en hebben een sterke binding met hun leverancier opgebouwd. Roge veranderings-
kosten en -ristco’s zijn belangrijke redenen voor werkelijke leverancierstrouw. Veran-
deringskosten zijn de kosten die gepaard gaan met het veranderen van leverancier.
Deze kosten ontstaan doordat gedane investeringen in een persoonlijke relatie met cen
leveranciet en/of fysieke investeringen bij een leveranciersverandering hun waarde ver-
liezen. Vemanderingskosten nemen over het algemeen af naarmate een produkt langer
op de markt is, als gevolg van een toenemende standaardisatie. Zowel een lage markt-
penetratie als een persoonlijke relatie met een leverancier hebben een positieve invloed
op werkelijke leverancierstrouw.
Werkelijke leverancierstrouw wordt tevens bepaald door ean relatief beperkte kooper-
varing en een hoog kwaliteitsbewustzijn van de agrari~r. Deze twee persoonskenmer-
ken veroorzaken dat agrari~rs onzeker worden over de gevolgen van een leveranciers-
verandering (veranderingsrisico). Kwaliteitsbewuste agrari~rs met weinig koopervaring
vermijden daarom leveranciersveranderingen.

Onechte leverancierstrouw
Ondanks het felt dat agrari~rs met onechte leverancierstrouw herhaaldelijk bij dezelfde
Leverancier kopen, hebben zij geen sterke binding met de leverancier. Hoewel in de
koopgedragsliteratuur inertie van de koper als verkiaring voor onechte levemanciers-
trouw wordt aengevoerd, worden agrariers met onechte leverancierstrouw juist geken-
merkt door-een actieve houding naar de inkoopmarkt. Deze agrari&s trachten te voor-
komen dat zij afhankelljk van ~n leverancier worden en zij willen daarom de
flexibiliteit hebben om naar een andere leverancier te gaan. Zij zijn dus in staat concur-
rerende condities bij hun (vaste) levemancier te bewerkstelligen.
Agrarirs met onechte leveranciersti-ouw besteden veel tijd en moeite aan het vergelijken
van alteruatieven en zijn relatief jong. Onechte leveranciersti-ouw komt weinig voor
indien de agrari~r grote kooprisico’s-ervaart.

Gedragsmatige leverancierstrouw
De agrari&s met gedragsmatige leverancierstrouw onderseheiden zich van de andere
agrari&s door een extreem hoge mate van herhaalaankopen. Deze agtari&s besteden
nauwelijks aandacht aan de inkoop van landbouwproduktiemiddelen. Het gedrag van
deze agrariers wordt gekenmerkt door gewoonte. In feite is het koopgedrag van deze
agrari~rs het meest passief. Zij willen in feite hun gemaakte keuze niet heroverwegen
(gemak). Agrariers met een gedragsmat!ge leverancierstrouw zijn relatief oud en zij
kopen hun grond- en hulpstoffen vooral bij aan- en verkoopcodperaties.
Samenvattend, een bepaald type levemancierstrouw hangt af van produktkenmerken
(kooprisico), persoonskenmerken en de aard van de relatie met de levemancier (persoon-
lijke versuszakelijke relatie). Veel kooprisico als gevoig van weinig koopervaring, een
hoog kwaliteitsbewustzijn en het kopen van produkten met een lage marktpenetratie
gecombineerd met een persoonlijke relatie met een leverancier hebben ecn positieve
invloed op werkelijke leverancierstrouw. Daarnaast zijn agrari&s met onechte leveman-
ciersti-ouw meestal jong. Deze agrari~rs seven er de voorkeur aan om flexibel ten
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opzichte van hun leverancier te blijven. Tenslotte zijn agrari~rs met gedragsmatige
leverancierstrouw relatief oud. Deze agrari~rs blijven trouw ann een bepanide kooprou-
tine die moeilijk te veranderen is.

5. AESLUITING

Ret inkoopgedrag van agrariers wordt extrinsiek gemotiveerd. De agrari~r waardeert
primair de uitkomsten van zijn koopbeslissingen en niet de wijze waarop de koopbe-
slissing tot stand kwam en/of andere ervaringen met het produkt zeif. Daamaast is de
inkooptank slechts 6~n van de vele managementtaken waarvoor een agrarier verant-
woordelijk is, terwijl het een hoofdtaak is voor een inkoper van een organisatie. De tijd
die een agrari~r besteedt nan koopbeslissingen, gaat daarom ten koste van de uitvoering
van andere managementtaken.
Deze twee aspecten van het inkoopgedrag van agrari~rs, te weten extrensieke motivatie
en inkoop als een partiele managementtaak, bepalen dat een agrari~r efficient tracht in
te kopen. Hij wenst een maximanl resultaat in zo mm mogelijk tijd te realiseren. Ver-
eenvoudiging van de koopbeslissing en tijdsbesparing zijn daarom belangrijke onder-
liggende drijfveren van het koopgedrag van agrariers. Produkten worden yank achter-
eenvolgens bij 6~n leverancier gekocht en verschillende produkten worden eveneens bij
dezelfde leverancier gekocht (leverancierstrouw). Voorts neigen agrariers ertoe om hun
koopprobleem door middel van een leerproces sterk te vereenvoudigen. Tevens kan
worden vastgesteld dat er minder altematieven worden ge~valueerd indien men een
persoonlijke relatie met een leverancier heeft.

NOTEN

1. Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift: Kool, M. (1994), Buying Behavior of
Fanners, Wageningen Pers, 281 p.

2. I-let algemeen model dat in deze paragraafwordt besehi-even is gebaseerd op een uit-
gebreide literatuurstudie. Voor specifieke literatuurreferenties wordt er verwezen
naar het proefschrift: Kool, M. (1994), Buying Behavior of Farmers, Wageningen
Pers, 281 p.
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14. Negatievepubliciteit rond merken.
Van antic ipatie tot wederopbouw van het merk

R. RIEZEBOS’

Perhaps the most erroneous misconception in manage-
ment is the refttsal to see a crisis asa positive force, as
a factor itself contributing to the existence of an enter-
prise (Pauchant enMitroff 1992 p.20).

SAMENVA’YrING

In dit artikel worden bevindingen over negatieve publiciteit rond merken in kaartgebracht. Na
een inleiding wanrin onder andere de vraag centrani staat of er recentelijk meer gevallen van
negatieve publiciteit zijn dan vroeger, wordt in paragraaf 2 een theoretisch kader geschetst voor
dit probleemveld. In dieparagraaf wordt aandacht besteedaan versehillende vormen van merkas-
sociaties en nan de duale rol van merknaamsbekendheid. Bij negatieve publiciteit rond merken
zijn vijf fasen te onderscheiden (paragraaf 3): anticipatie, confrontatie, reactie, gevolgen en
wederophouw van het merk. Bij elke fase worden mogelijke valkuilen beschreven en wordtnan-
gegeven hoe men adequaat kan handelen. In paragraaf3 komen onder andere de volgende onder-
werpen ter sprake: crisis-negatie, bagatellisatie van incidenten, gerucliten, produktterugnames,
pleitreclame en concrete reacties op negatieve publiciteit. Bij de bespreking van de mogelijke
gevolgen van negatieve publiciteit worden de gevolgen uiteengezet voor consumenten, de han-
del, de media, financidle relaties van de organisatie, concurrenten, de overheid en andere mant-
schappelijke organisaties en de gevolgenvoor de organisatie zeif. In paragraaf4 wordentenslotte
conclusies en nanbevelingen geformuleerd.

1. INLEIDING

In het afgelopen decennium is er veel aandacht besteed nan merken en de waarde die
merken kunnen vertegenwoordigen voor ondernemingen. In publikaties over merken
ligt de nadruk veelal op hoe men de wanrde van een merk kan vergroten, hetzij voor de
consument, hetzij voor de producent. Ook is er veel aandacht besteed nan de wijze
waarop men de waarde van een merk op grotere schani kan exploiteren (denk bijvoor-
beeld ann merkextensies). In de meeste publikaties worden merken en merkwaarde
vanuit een positief perspectief benaderd. Toch is het zo dat in de praktijkmerken nogal
eens in een kwaad daglicht komen te staan. Als gevoig van negatieve publiciteit kun-
nen consumenten het vertrouwen in een merk verliezen, hetgeen allerlei negatieve
gevolgen kan hebben voor de onderneming die het merk exploiteert. Navraag bij diver-
se managers die met negatieve publiciteit rond hun merk te maken hebben gehad, leert
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echter dat dit een onderwerp is wanrover men liever niet wenst te spreken. Toch kan de
leerervaring in dit soort situaties vele malen groter zijn dan in situaties die getypeerd
kunnen worden als “business as usual”. Op grond van deze constateringen kan men
vaststellen dat het gewenst is de zaken eens op een rijtje te -zetten en aan te geven waar
(markt-) onderzoekmogelijk een rol kan spelen.

Verdringingsrnarkten
Het belang om aan het onderwerp “negatieve publiciteit rond merken” aandacht te
besteden, is groot. E~n van de belangrijkste redenen wanrom dit onderwerp meer ann-
dacht verdient, is omdat in veel markten, voor veel ondernemingen, merken beschouwd
kunnen worden als de belangrijkste “asset” van de ondememing. Een succesvol merk
kan voor een onderneming tal van strategische en financi~1e voordelen opleveren. Het
belang van een succesvol merk voor een ondememing is des te groter, als men zich
realiseert dat de meeste markten vandang de dag getypeerd kunnen worden als “ver-
dringingsmarkten” (een verdringingsmarkt is een markt die niet of nauwelijks meer
groeit in t&hi~n van totani marktvolume):Het feit dat een merk zich in een verdrin-
gingsmarkt bevindt, impliceert dat niet alleen het introduceren van nieuwe merken zeer
moeilijk is, maar ook dat de groei van het ene merk alleen maar kan plaatsvinden ten
koste van een ander merk. Deze constateringen maken duidelijk dat bet belang van het
huidige marktaandeel van een merk vee! groter is dan in bet geval er nog groei in een
markt zou zijn in termen van totnal marktvolume. Het gegeven dat de groei in veel
markten er uit is, leidt er toe dat verliezen in marktaandeel verre van wenselijk zijn en
dat de confrontaties in een markt soms bijzonder hard kunnen zijn (denk bijvoorbeeld
aan het debacle rond Omo PoWer in 1994). Reden des te meerom nandacht te besteden
ann bet merk in nood.

In tabel I is een overzicht gegeven van recente gevallen van negatieve publiciteit rond
merken in Nederland. Daamaast zijn natuurlijk ook een nantal inmiddels “kiassieke”
gevallen bekend. Zo werd Planta margarine in 1961 geconfronteerd met berichtgevin-
gen dat bet huidblaaasjes zou veroorzaken van Exota limonadegazeuse zouden flessen
spontaan exploderen (1971)2, 1gb diepvriesmaaltijden bleken in 1980 besmet met het
dodelijke nitriet en in 1990 werd Perrier bronwater uit de handel genomen omdat enke-
le flessen een te hoog gehalte nan beuzeen bevatten. Men dient zich op dit punt te reali-
seren dat er in geval van negatieve publiciteit niet altijd een feitelijke oorzaak hoeft te
zijn en dat, indien de publiciteit betrekking heeft op consumentenartikelen, er ook niet
altijd sprake hoeft te zijn van het terughalen van het desbetreffende artikel uit de markt
(een zogenaamde “produktterugname”).

Het is de vraag of er vandaag de dag meer gevallen van negatieve publiciteit zijn dan
vroeger. Ms men deze vraag wil beantwoorden, dient men een onderscheid te maken
tussen bet nantal incidenten waarin merken de hoofdrol spelen en het nantal uitingen
daarvan in de media. Voor beide aspecten worden vaak een uiteenlopend nantal facto-
ren genoemd.

Het aantal incidenten
Voor wat betreft de vermeende toename van het nantal incidenten wordt wel gesteld dat
als gevolg van de verzadiging in markten, snelle introdukties van nieuwe merken nood-
zakelijk zijn geworden om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden (Pauchant en
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Tabel 1. Ox’erzicht van recente gevalten van negatieve publiciteit rondmerken.

Merk Negatieve publiciteit Datum

Heineken
Bavaria
Oranjeboom
Frisolac (FricoDomo)
Swatch
WhirlpoolBedrijven

Olvarit (Nutricia)
Campina /Melkunie
Becel
Raak cassis
Sel Chemie
Baukje Bakprodukten
Look-o-Look
UVG rundvlees
Blaupunkt
Albert Heijn(AH)
Bakx vleesprodukten
Brinta (Honig)
Zonnatura
Albert Heijn (AH)
Calv~
Omo Power
Body Shop
Albert Heijn(UVG)
Unox (UVG)
Natrena (Bayer)
Unox(UVG)
Verkade
Bambu (A. Vogel)
Intel
C&A
Auping
Oil of Olaz
VW Golf
Opel Astra
Marlboro
Albert Heijn(AH)
NS reisplanner 95/96
Ikea
Shell

glassplinters in bierflesjes
glassplinters in bierflesjes
glassplinters in bierflesjes
aluminium in babyvoeding
tritium in horloges
mogelijke kortsluiting in vaatwasmachines van
Bauknecht, Philips, Ruton en Erres
schoonmaakmiddel (halamid) in babyvoeding
reinigingsvloeirtof in chocolademelk
verpakking koffiemelk is onvoldoende afgesloten
bevat pimaricine (verboden conserveringsmiddel)
etiket van terpentine vermeldt “gedestilleerdwater”
taartmix smaakt naar zeep
meeverpakt speelgoed doet winegumtrollen stinken
bevat varkenseiwit (voor export Midden-Oosten)
brandgevaarlijke tv toestellen
glas in kipsat~
glas in sate
besmetmet salmonella
glasscherven potjes vitamine C / biergisttabletten
reinigingsmiddelen in meW (CampinaMelkunie)
salmonella in pindakaas
Acceleratorveroorzaakt gaten in kieding
ide~1e imago staat ter discussie
blikken knakworst zijn onvoldoende afgevuld
theeworstbevat geen zouten
vloeibaar Natrena is troebel
erwtensoepbuikken zijn slecht afgesloten
mokka sticks voldoenniet aan kwaliteitseisen
glasdeeltjes in deze koffievervanger
rekenfouten met Pentium chip
brandgevaarlijke truien (surface flash)
onveilige transformatorTypeKomfortRoyal
New Skin Discoveryirriteertogen
defecten aan koelingssysteem
overslaande voiiken bij vulpijp beazinetank
aanstekers kunnen barsten
te hoog sulfietgehalteMendoza Valley Red wijn
versie voor Windows bevat een fout
Nartorp vitrinekastheeft inzet verkeerde glassoort
berging olieplatformBrent Spar

Mitroff 1992). Dergelijke snelle introducties kunnen eerder tot fouten leiden, waardoor
de kans groter wordt dat het desbetreffende merk geconfronteerd wordt met negatieve
publiciteit. Opmerkelijk is echter dat dit aspect ook al in 1981 naar voren wordt
gebracht in bet rapport “Recall procedures for unsafe products sold to the public” van
de “Committee on Consumer Policy” van de OECD en men kan zich dus afvragen of —

aug
aug
aug
sep
sep

93
93
93
93
93

93
93
93
93
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

sep
nov
nov
dec
dec
dec
dec
dec
jan
jan
Jan
jan
mrt
mrt
mrt
mel
mei
jun
aug
sep
sep
okt
okt
okt
nov
jan
jan
feb
feb
feb
-mrt

mei
Jun
jun
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als er al een toename van het aantal incidenten is — de grotere concurrentiedruk debet is
ann de hoeveelheid incidenten. Een andere factor die wordt genoemd voor de vermeen-
de toename in het nantal incidenten, zijn de geavanceerde technologie~n waarmee pro-
dukten vandaag de dag worden geproduceerd en de ingewikkelde processen waarmee
diensten tot stand komen. Dergelijke technologie~n en processen zouden nauwelijks
meer door d~n en dezelfde persoon te bevatten zijn, waardoor een integrale controle
van het produktieproces en het eindprodukt door zelfs een zeer kritisch ingestelde
werknemer niet meer mogelijk is. Als gevolg hiervan zou er vandaag de dag een grote-
re kans op incidenten zijn; opmerkelijk is echter dat ook deze factor a] in 1981 werd
genoemd in het rapport van de “Committee on Consumer Policy”.

Voor wat betreft artikelen, zou technologisch hoogwaardiger controle-apparatuur die
bedrijven vandang de dag ter beschikking staan, een factor zijn die het nantal geconsta-
teerde produkt-defecten in de markt juist zou moeten reduceren. Met dergelijke contro-
le-apparatuur kunnen defecten vroegtijdig aan het licht komen,_wanrdoor_produktterug-
names niet meer nodig zouden zijn. Als edliter een controle-instantie (zoals TNO)
beschikt over hoogwnardiger controle-apparatuur dan het bedrijf in kwestie, kan deze
factor ook averechts werken. Zo liwam het te hoge benzeen-gehalte in Perrier aan het
liclit omdat Amerikaanse onderzoekers van een keuringsdienst nieuwe apparatuur aan
het uittesten waren (Van Ginneken 1993 p.13). Een andere factor die de vermeende
toename in het aantal incidenten zou kunnen verkiaren is dat negatieve consumptie-
ervaringen veel eerder boven water zouden komen dan vroeger. Zo zijn Van de Vegte
en Huininga (1995) van mening dat de consument steeds mondiger wordt en dat steeds
meerklachten bij de producent terecht komen via de winkel waar het artikel is gekocht.
Hierbij dient men zich te realiseren dat het voor de consument in veel gevallen relatief
gemakkelijk is gemaakt om te reageren indien een artikel niet nan de pi~bduktverwach-
tingen voldoet (denk niet alleen ann de vermelding van een antwoordnummer of aan
een gratis 06 telefoonnummer op de verpakking, maarook ann de mededelingenbordjes
in winkels waarop de consument geattendeerd wordt op een “niet goed, geld terug”
regeling). Dergelijke Inag-drempelige klachtensystemen kunnen een incident in de
kiem smoren waardoor negatieve publiciteit voorkomen kaff worden. Het nntwoord op
de vrnag of er vandang de dag meer incidenten zijn dan vroeger, lijkt niet cenduidig
met “ja” of “na” te beantwoorden. Wel is te constateren dat slecht presterende merken
zo’n 10 janrgeleden ook al regelmatig voorkwamen3. Rest een antwoord op de vraagof
het nantal uitingen van incidenten in de media is toegenomen.

Het aantal nitingen in de media
De stelling ~dntincidenten rond merken vandang de dag eerder in de publiciteit komen
dan vroeger, snijdt naar mijnmening meerhout dan de stelling dat het nantal incidenten
zou zijn toegenomen. Hier zijn echter geen “harde cijfers’~van bekend en het lijkt er
zelfs op dat de gevallen die in het nieuws komen, sleclits het topje van de ijsberg zijn
(Van Eldik en Schaap 1994). De stalling dat incidenten vandaag de dag eerder in de
publiciteit komen dan vroeger, kan onderbouwd worden met een anntal argumenten.
Een belangrijk argument voor managers om eerder bekendheid te geven ann met name
een produkt-defect is de veranderde wetgeving ten aanzien van produktenaansprake-
lijkheid. 1n 1985 is er een Europese Richtlijn produktenaansprakelijkheid tot stand
gekomen die in 1990 in de Nederlandse wetgeving is opgenomen. De belangrijkste ver-
anderingen zijn dat:

198



1. Schuldaansprakelijkheid is vervangen door risico-aansprakelijkheid (ofwel: de
bewijslast ligt nu bij de producent in plnats van de consument).

2. Niet alleen de kopervan bet merkartikel kan verhanl maken op geleden schade, maar
ook anderen die mogelijkerwijs schade ondervinden.

3. Met bet begrip “producent” wordt niet alleen gedoeld wordt op fabrikanten (van
grondstoffen, onderdelen en eindprodukten), maar ook op importeurs, grootwinkel-
bedrijven (bijvoorbeeld van belang in geval van huismerken) en zelfs leveranciers
(kortom: elkepartij die bij de aankooptransactie betrokken was).

Op grond van met name de omgekeerde bewijslnst heeft een producent er vandaag de
dag meerbelang bij dan vroeger om een crisis rond een merk te voorkomen4.

Een ander punt ten annzien van de publiciteit rond incidenten wanrin merken de hoofd-
rol spelen, is dat het er op lijkt alsof er bij managers een taboe is doorbroken en dat
men eerder naar buiten durfi te treden als er fouten zijn gemaakt. Enerzijds kan dit
effect toe te schrijven zijn nan het gegeven dat als er 66n schaap over de dam is, er
meerdere zullen volgen. Anderzijds zal hier ook meespelen dat veel managers zien dat,
mits men een issue adequaat nanpakt, de schade nanr nile waarschijnlijkheid veel mm-
der groot is dan wanneer men een incident achteraf in de media moet toegeven. Voor
wat dit betreft gann sommigen zelfs zo ver door te stellen dat negatieve publiciteit met
opzet geYnitieerd zou kunnen worden om een merk een “boost” voorwaarts te geven
(zie bijvoorbeeld citaten in Jacobs 1994)5. Van de Vegte en Huininga (1995) trekken
her naar mijn mening de juiste conclusie door op te merken: “crisismanagement is
geen marketingtool of PR-activiteit, daarvoor zijn de risico’s die de ondememing loopt
in tijden van crises veel te groot”. Wel is het zo, dat mits een bedrijf voortvnrend en
met verantwoordelijkheidsbesef optreedt, het imago van het merk in kwestie sleclits in
geringe mate beschndigd hoeft te worden (Storm 1985 p.6).

Een derde en lnatste punt rond de publiciteit van incidenten met merken, is de constate-
ring dat de pers wellicht meer nandncht is gaan besteden nan merken. Niet alleen lijkt
de pers meer anndacht te besteden ann positieve aspecten van merken (denk ann de
publiciteit rond de jaarlijkse schatting van de financidie wnarden van mega-merken
door Financial World Magazine), mnar ook negatieve berichtgevingen blijken vaak een
hoge nieuwswaarde te hebben. De vergelijking met de nieuwswnarde van berichtgevin-
gen over bekende personen, ligt hier voor de hand.

Na deze inleiding over negatieve publiciteit rond merken, wordt in de volgende pam-
graaf een theoretisch kader voor dit probleemveld uiteengezet. Ofschoon er veel gepu-
bliceerd is over bet onderwerp negatieve publiciteit (en dan met name over “geruch-
ten”), is er niet veel literntuur te vinden wanrin bet merk object van studie is (wel zijn
er diverse boeken wanrin cases worden beschreven, zoals Ricks 1993 en Hartley 1995).
De literntuur wnarnaar in dit artikel wordt gerefereerd, is dan ook nfkomstig uit een
nantal verscbillende disciplines. Zo zijn bevindingen uit de bedrijfskunde gebruikt
(management literatuur), bevindingen uit de sociale psychologie, de communicatiekun-
de (denk nan literatuur over crisis PR) en bevindingen uit de marketing. Voor elk van
deze bevindingen is steeds de vraag gesteld of bet relevant en bruikbaar was voormer-
ken. Het theoretisch kader in paragrnaf 2 is met name gebaseerd op management en
marketing literntuur.
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2. NEGATIEVEPUBLICITEIT ROND MERKIEN:
EEN THEORETISCH KADER

Voor wat betreft het onderwerp van dit artikel, zijn merken het studie-object. Onder
een merk wordt in dit artikel de definitie van het Benelux MerkenBureau nangehouden,
nnmelijk “ieder teken dat in stant is de waren of diensten van een onderneming te
onderscheiden”. Dit impliceert dat voor wat betreft negatieve publiciteit rond merken,
het lijdend voorwerp zowel een wnnr als een dienst kan zijn. In geval van negatieve
publiciteit is er sprake van voor het merk ongunstige informatie die zowel mond-tot-
mond als door de media verspreid kan worden. Deze negatieve informatie kan er toe
leiden dat consumenten lint vertrouwen dat zij in een merk hebben, verliezen. Men kan
her ook stellen dat de wnnrde die een consument toekent nan een merk wordt nange-
tast. Als gevolg van een daling in merkwanrde voor de consument, zal ook de financin-
le waarde van een merk voor de producent kunnen afnemen (denk nan minder inkom-
sten uit verkopen) en zal zelfs de strntegische wnarde van bet desbetreffende merk voor
de producent kunnen nfnemen (denk nan een zwakkere concurrentiepositie). Vanuit de
optiek van merkwaarde voor de consument wordt in deze paragrnnf een theoretisch
kader gegeven voor-negatieve publiciteit rondmerken.

Merkwaarde i’oor de consument
Merkwnarde voor de consument wordt ook wel nangeduid met de term “merk-meer-
waarde” of “brand-added value” (naar Riezebos 1994a). Een merk kan wnnrde hebben
voor de consument omdnt het een anntal voordelen biedt die het generieke produkt of
dienst (zonder merknaam) niet heeft. Er zijn drie “bouwstenen” van merk-meerwaarde
te onderscheiden: de materidie en immateri~le associaties die een merk in het hoofd van
de consument kunnen oproepen en de mate van naamsbekendheid van het merk in
kwestie. Mnteri~le merkassocinties kunnen bij artikelen betrekking hebben op de hoe-
danigheid of kwaliteit van gebruikte materinlen en / of op het al dan niet nanwezig zijn
van bepanide nttributen. Bij diensten kunnen deze associnties betrekking hebben op de
kwaliteitsperceptie van de verleende dienst en op het bet nI dan niet bieden van sped-
fieke services. Immateridie merkassociaties hebben danrentegen betrekking op associa-
ties met mm of meer“stereotype gebruikers” van een merk; op grond van deze associa-
ties kan eewconsument bepalen of een merk al dan niet “socinal ncceptabel” is binnen
zijn of linar referentiegroep. Indien een merknaam positieve materidie en / of immate-
rii~le associaties in bet hoofd van de consument oproept, kan men stellen dat voor wat
betreft deze componenten het merk een zekere waarde heeft voor de consument. De
iiThoud van -de associaties van een merk kan worden vnstgesteld in kwnlitatief onder-
zoek (voor onderzoeksmethoden, zie bijvoorbeeld Gordon en Langmaid 1988) en het
belang voor consumenten van elk van de verkregen associaties kan worden vastgesteld
door kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld door een zogennamd verwachtingswnnrde-
model te hanteren zoals dat van Ajzen en Fishbein). Voorwnt betreft merknaamsbe-
kendheid kan men stellen dat een bekende merknaam voor -de consument meer wnarde
heeft dan een onbekende merkunam (“onbekend mnnkt onbemind”). De nnnmsbekend-
heid van een merk kan in onderzoek vastgesteld worden door een methode toe te pas-
sen die is gebaseerd op actieve bekendheid (herinnering) of passieve bekendlicid (her-
kenning). Een veel gebruikte mantstnf voor herinnering is “top-of-mind-awareness”
(TOMA). In figuur 1 zijn de drie componenten van merk-meerwaarde samengevat; een
gedetailleerder overzicht van merk-meerwaarde is terug te vinden in Riezebos (1994b).
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Merknaamsbekendheid

Immaterielemerkassocinties

Materhile merkassociaties

Ann de hand van figuur 1 wordt nu uiteengezet hoe negatieve publiciteit rond merken
theoretisch ingekaderd kan worden.

Figuur 1. De drie campanenten van merk-meerwaarde: materifle en imtnaterWle merkassocia-
ties en de mate van merknaamsbekendheid.

Aantasting van kernwaarden
Bij negatieve publiciteit rond merken komt er informatie voor consumenten beschik-
bnar die bet beeld dat consumenten van een merk hebben, kan nantasten. Dergelijke
negatieve publiciteit kan al dan niet betrekking hebben op de onderscheidende associa-
ties die bet merk tot dusverre had. Indien negatieve pubuiciteit betrekking heeft op der-
gelijke voor het merk kenmerkende associnties, lan men stellen dat de keruwnarden
(“core values”) van het merk worden nangetast. Negatieve publiciteit die betrelking
heeft op de kernwaarden van een merk, kan er toe leiden dat het verwnchtingspatroon
dat consumenten vnn het merk hadden, wordt afgebroken. Schwietert (1994 p.23)
mankt voor wat dit betreft de vergelijking met een rechter die dronken acbter het stuur
wordt nangetroffen. De Perrier case kan de nantasting van kernwaarden wellicht verder
verduidelijken.

Perrier werd in 1990 geconfronteerd met de resultaten vnn een keuringsdienst uit North
Carolina, wanruit bleek dat enkele flessen een te hoge concentratie benzeen bevatten.
Perrier was gepositioneerd als natuurlijk, zuiver bronwater; men zou deze aspecten dan
ook kunnen bestempelen als de kernwaarden van Perrier. Het (iets) te hoge beuzeenge-
halte was dus een feit dat de kernwnarden van Perrier nantastte. Was erbij Perrier 5pm-
ke geweest van glnssplinters in de fles, dan was de impact van de negatieve publiciteit
wnarschijnlijk geringer geweest; niet alleen omdat glnssplinters niet betrekking hebben
op de kwaliteit van het bronwater zeif, maar ook omdat het eenvoudig weg niet de
onderscheidende associatie van Perrier is. Andere voorbeelden waarbij de kernwaarde
van een merk werden nangetast, zijn de negatieve publiciteit rond Olvarit babyvoeding
van Nutricia in november 1993 (kemwaarde: moederzorg), de negatieve publiciteit
rond de Body Shop in juni 1994 (kernwaarde: ide~1e en alternatieve instelling) en de
negatieve publiciteit rond Intel processoren in november 1994 (kernwaarde: betrouw-
bare rekenuitkomsten). Voorbeelden van negatieve publiciteit waarbij de kernwaarden
van de merken niet werden nangetast zijn de glassplinters in diverse merken bier in
augustus 1993 en de slecht afgesloten verpakking van Becel koffiemelk in december
1993 (veelal stant bier de samenstelling van bet artikel niet ter discussie). De conclusie
die men bier kan trekken, is dat de impact van negatieve publiciteit op met name bet
consumentenvertrouwen naar verwacbting groter is als de publiciteit de kemwaarden
van bet merkartikel nantast (dit in vergelijking met negatieve publiciteit die geen
betrelking heeft op de kemwnardenvan bet merk in Iwestie).
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Materi~le versus i,nmateri~1e inerkassociaties
Nanst de vraag of de kemwnarden van bet merk worden nangetast, is ook de vraag rele-
vant of de negatieve publiciteit zich richt op de mnteri~le of de immateri~le associaties
van bet merk in kwestie. Als de negatieve publiciteit de materidie associnties van een
merk nantast, kan de consument bet vertrouwen verliezen in de te leveren prestatie van
het merk. Bij waren wordt wel een onderscbeid gemnakt in “product tinkering” en
“product tampering”. Bij “product tinkering” zijn de intrinsieke eigenschappen van het
artikel anders dan voorbeen door toedoen van de producent zelf. Deze verandering kan
gebaseerd zijn op het gebruik van goedkopere grondstoffen (zie de Schlitz case
bescbreven door Anker 1991 p.78 e.v.), maareen dergelijke verandering kan ook geba-seerd zijn op een intentie de intrinsieke kenmerken van bet artikel juist te verbeteren
(zoals de mnngaantechnologie in Omo Power; zie Riezebos enWnnrts 1994). Bij “pro-
duct tampering” danrentegen, zijn de intrinsieke kenmerken van bet artikel door derden
veranderd. Zo werd Tylenol (een merk pijnstiller) in de Verenigde Staten in 1982 en
1986 geconfronteerd met negatieve publiciteit omdnt een onbekende cynankali nan de
inhoud van diverse flesjes bad toegevoe~i (Ten Berge 1990). Ben recent voorbeeld
waarbij bet slecbts bleef bij een dreiging tot “product tampering”, was een nieuwsbe-
ricbt uit september 1994 wanrmn melding werd gemnakt dat Tamils dreigden de export-
thee met arsenicum te vergiftigen. Ann een bescbadiging van de materi~le associaties
van een merk hoeft niet altijd een produktverandering ten grondslng te liggen; soms
zijn niet op waarbeid gebaseerde geruchten voldoende om de materi~le associnties van
een merk te bescbndigen. Men kan bier bijvoorbeeld denken ann bet geruclit dat een
fast-food keten regenwormen in haar hamburgervlees zou verwerken of ann bet gerucbt
dat erbeton zou zitten in bet boutvan massief eiken meubelen.

Tot dusverre lag bet accent vooral op negatieve publiciteit die betrekking had op de
materi~le associaties van een merk. Negatieve publiciteit kan echter_Ook betrekking
hebben op de immateridie nssuciaties van een merk. Van beschadiging van immnteri~le
associaties is sprake als een merk socinal onacceptabel wordt of als mensen zich niet
meer “thuis voelen” bij bet merk in kwestie. In principe kunnen immnteri~le merkasso-
ciaties als gevolg van de tijdsgeest verouderen; men spreekt bier ook wel over “in” en
“out brands”. In geval van merkbeschadiging is er ecbter sprake van publiciteit die op
korte termijn afbreuk doet ann de immaterhile associaties van een inert. Ben voorbeeld
van beschadiging van immateri~le merkassocinties is te vinden in de nlcoholvrije en
alcoholarme biermarkt. Op 2 januari 1990 refereerde cabaretier Youp van ‘tHek in een
conference- anar een Buckler drinker als een “Bucklerlul”6. De negatieve publiciteit die
dit voor Buckler opleverde, deed op zich geen nfbreuk ann de kwaliteit van het bier,
mnar wel ann de sociale ncceptatie van bet merk. Het vermoeden bestant dat een
beschadiging van immateri~le merkassociaties moeilijker is te herstellen dan de
bescbadiging van materidie merkassociaties.

Feiten i’ersusfictie
Een ander onderscheid, dat in principe los stant van bet onderscbeid in mnteri~le en
irnmateridie merkassociaties, is de mate wnarin de negatieve publiciteit is gebaseerd op
feiten dan wel op fictie. Het dodelijke nitriet dat door een lekkende koelwngen in 1gb
diepvriesmnnltijden terecbt kwam, is een voorbeeld van negatieve publiciteit dat geba-
seerd is op een feit. Het verhani dat Procter & Gamble in de Verenigde Staten de
satnaskerk zou sponsoren, is danrentegen gebaseerd op fictie. In bet algemeen geldt dnt
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feiten gemakkelijker te bestrijden zijn dan fictie; bij feiten kan men immers een nan-
wijsbare oorzaak wegnemen. Veel negatieve publiciteit is ecliter een mengvorm van
feiten en fictie, mede doordat de media veelal een halve waarheid naar buiten brengen.
Materidie merkassociaties kunnen dus nangetast worden door negatieve publiciteit
gebaseerd op feiten (nitriet in 1gb diepvriesmaaltijden), maar ook door negatieve
publiciteit gebaseerd op fictie (bet sbampoo-merk Vidal Sassoon Wash & Go werd bij-
voorbeeld in oktober 1990 geconfronteerd met bet gerucht dat bet baamitval zou ver-
oorzaken). De uitspraak van Youp van ‘t Hek over Buckler is een bescbadiging van de
immateri~le merkassociaties gebaseerd op een feit. Het gerucbt danrentegen dat Marl-
boro banden zou bebben met de Ku Klux Klan is een nantasting van de immateri~le
merkassociaties gebaseerd op fictie7. Beide typen associaties en bet onderscbeid tussen
feiten en fictie is uiteengezet in de matrix in figuur 2.

Mate van waarheid
Feiten Fictie

Mnterieel

Type associatie

Immaterieel

nitriet in 1gb
diepvriesmaaltijden

haaruitval als gevolg
gebruikWash & Go

Youp van ‘t Hek:
“Bucklertul”

Marlboro sponsort
Ku Klux Klan

Figuur 2. Vier vormen van negatieve publiciteit geclassificeerdop basis van de dimensies “type
associatie” (materieelvs. immaterieel) en “mate van waarheid” van de negatieve publiciteit (fei-
ten vs. fictie).

De rol van merknaamsbekendheid
In figuur 1 is merknaamsbekendheid abs derde bouwsteen van merk-meerwaarde
benoemd. Voor wat betreft merkbescbadiging vervult merknaamsbekendbeid een para-
doxale rob. Een in termen van merk-meerwaarde “sterk” merk zal een boge merk-
nnamsbekendbeid bebben. Men kan bier steblen dat een sterk merk vertrouwen bij de
consument inboezemt en dat een sterk merk met een boge merknnamsbekendheid dan
ook beter bestand zou zijn tegen negatieve publiciteit dan een merk met een beduidend
lagere reputatie. Een boge merk-meerwaarde gekoppeld nan een boge merknanmsbe-
kendbeid maken dus bet merk in kwestie tot op zekere boogte immuun voor negatieve
publiciteit. Paradoxaal genoeg, is bet wel zo dat negatieve publiciteit rand een groot en
bekend merk meer nieuwswaarde beeft, dan negatieve publiciteit rond een redelijk
onbekend merk. Op grond van empiriscb onderzoek stellen Bezuyen et al. (1993 p.17)
bijvoorbeeld vast dat grotere bedrijven meer media-aandacht krijgen dan kleine bedrij-
yen; boge bomen vangen dus veel wind. De vergelijking met bekende Nederlanders is
illustratief; de nieuwswaarde van artikelen over bet wel en wee vnn bekende Nederlan-
ders in bladen als Story en Priv~ is immers veel groterdan artikelen die betrekking heb-
ben op onbekende Nederlanders. Voor merken geldt hetzelfde; bij veeb consumenten
badden de glassplinters in flesjes bier voor bet merk Heineken meer nieuwswaarde dan
voor de merken Bavaria en Oranjeboom. Bij bet bouwen van een sterk en bekend merk
dient een brand manager met deze paradox rekening te bouden. Concreet houdt dit dus
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in, dat als men besluit, betzij door reclame, betzij door gratis publiciteit met bet merk in
de openbaarheid te treden, men er rekening mee dient te houden dat bet merk in kwes-
tie een gewilder sbacbtoffer voor negatieve publiciteit kan worden. Dit betekent mini-
manl dat men zich bier van bewust moet zijn; idealiter zou dit zebfs tot goede voor-
zorgsmaatregelen moeten beiden (daarover later meer). Ten Berge (1990 p.54) stelt
voor wat dit betreft: “You are in a public arena at all times”:

Ten nanzien van de naaxnsbekendheid van bet merk in kwestie lijkt bet er op dat met
name de media en consumenten een grotere maatschappelijke verantwoordelijkbeid
toeschrijven ann bekende organisaties, dan ann relatief onbekende organisaties. Zo
werdde bouding van Shell in de tijd dat Zuid-Afrika nog de apartheidspolitieknanhing,
in de media sterk veroordeeld. Het is de vraag of een dergelijke schending van “societal
values” oliemaatscbappijen als Finn of Mobil ook zo sterk nangerekend zon zijn. Ook
bier gebdt dat eenboge bekendheid zo zijn keerzijdekan bebben.

Conclusie
Tot dusverre kan men concluderen dat een merk beschadigd kan worden voor wat
betreft de materhile en / of de immateridie associnties, en dat de impact van de bescba-
diging hoger is als de negatieve pubbiciteit zich ricbt op de_keruwnarden van een merk.
Sterke merken lijken in eerste instantie beter bestand tegen negatieve publiciteit, manr
bekende merken zullen ook eerder bet doelwit zijn van negatieve publiciteit en ann
bekende merken zal door de media en consumenten een relatief grote maatschappelijke
verantwoordelijkbeid worden toegeschreven. Door negatieve publiciteit kan de waarde
van een merk voor de consument worden nangetast met abs gevobg een (tijdelijke) ver-
andering in bet koopgedrag van de consurnent. De consequentie van dit laatste is dat de
inkomsten voor de producent op korte— maar yank ook op de lange — termijn afnemen.
Een beschadiging van de merkwaarde voor de consument heeft dus gewoonlijk ook een
beschadiging van de merkwaarde voor de producent tot gevolg. Enerzijds kan dii bete-
kenen dat de financhile waarde van een merk voor de producent afneemt (denk niet
ableen aan een lagere oruzet maar ook nan lagere winsten), anderzijds kan de strategi-
sche waarde van een merk ook zwakker worden (dnarover later meer). Tot zover bet
theoretisch raamwerk.

3. VIJF FASEN BIJ NEGATIEVE PUBLICITEIT

In deze paragraaf wordt bet proces van negatieve publiciteit rond een merk in vijf fasen
doorlopen (zie fignur 3): anticipatie, confrontatie, reactie, gevolgen en wederopbouw.
Bij anticipatie op negatieve publiciteit wordt niet abbeen stilgestaan bij de vrnag welke
factoren bepalen of een ondememing crisfs-gevoelig is mnar ook hoe een ondememing
zich bet best kan voorbereiden op mogelijke negatieve publiciteit. Bij “confrontatie”
wordt ingegnati op de rol van de media en de eerste reactie op negatieve publiciteit. Ver-
volgens komt bet reageren van de ondememing op negatieve publiciteit uitgebreider nan
de orde. Bij de bespreking van de mogelijke gevolgen van negatieve publiciteit worden
consequenties besproken voor niet alleen de eigenorganisatie, maar ook voor de diverse
sinkeholders van de onderneming (zoals aandeelbouders, consumenten en concurrenten).
Tensbotte wordt ingegnan op een nantal zaken die van belang kunnen zijn voor de
“wederopbouw” van een merk dat is geconfronteerdmet negatieve publiciteit.
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Anticipatie —* Confrontatie -4 Reactie —* Gevolgen —* Wederopbouw

Figuur 3. Vijfonderscheidenfasen bij negatieve publiciteit rond inerken.

3.1 Anticipatie op negatieve publiciteit

Bij anticipatie op negatieve publiciteit staan de vragen centrnal welke factoren bepalen
of een onderneming crisis-gevoebig is en hoe een ondememing zicb bet best kan voor-
bereiden op mogebijke negatieve publiciteit rond een merk.

Crisis-gevoeligheid van een organisatie
Voor wat betreft de crisis-gevoeligheid van een organisatie is van belang op te merken
dat een inventariserend onderzoek beeft aangetoond dat er bij veel managers sprake is
van zogenaamde “crisis negatie”, betgeen inhoudt dat veel managers de kans op een
crisis (te) lang inscbatten (Bezuyen et al. 1993 p.42) (zie ook Pauchant en Mitroff 1992
p.60). Veel managers zijn dus van mening dat bun bedrijf nauwelijks kwetsbaar is voor
allerlei soorten crises. Uit bet onderzoek van Bezuyen et al. (1993 p.2’7) blijkt ook dat
bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie minder de noodzaak inzien om
zich met crisismanagement bezig te bouden dan cbemische bedrijven en nutsbedrijven.
Op zich is deze constatering niet geheel onlogiscb; chemische bedrijven en nutsbedrij-
yen zijn namelijk veelal wettelijk verplicbt een crisisplan te bebben. Voor wat betreft
de grootte van bet bedrijf concluderen Bezuyen et al. dat grote bedrijven meer nandaclit
besteden ann crisismanagement dan kleine bedrijven. Ook blijkt nit hetzelfde onder-
zoek dat — indien een bedrijf ann crisisplanning doet -- met name nandacbt wordt
besteed ann de inteme organisatie en minder nan de media-strategie en de afwikkeling
en nnzorg van een crisis. Ook rapporteren Bezuyen et al. (pA4) op grond van bun
onderzoek dat managers manr in beperkte mate beboefte hebben nan exteme ondersteu-
ning op bet gebied van crisismanagement.

Voor wat betreft de crisis-gevoeligheid van een organisatie, spreken Pauchant en
Mitroff (1992) over de “crisis prone organization”. Deze auteurs beargumenteren dat
sommige organisaties gevoeliger zijn voor crises dan andere organisaties. Vier factoren
zouden volgens hen van invloed zijn op de mate wanrin een organisatie crisisgevoelig
is (ze vatten deze vier factoren samen in bet zogenaamde “onionmodel”):
1. De persoonlijkheid en bet gedrag van de individuen werkzanm in de organisatie.
2. De cultuur van de desbetreffende organisatie (de “manier van denken”).
3. De infrastructuur voor crisis management in de organisatie.
4. De algemene organisationele strategie~n (de manier van plannen, de mechanismen

en procedures voor management in bet algemeen).
In bet “onion model” wordt de kem gevormd door de eerste factor; alle vier de factoren
kunnen echter elkaar in zekere mate wederzijds beYnvloeden. De persoonlijkheidsken-
merken van met name de leiders in een organisatie zullen immers voor een groot deel
de cultuur van een organisatie bepalen en zelfs zullen deze persoonbijkbeidskenmerken
hun invloed kunnen hebben op de algemene organisationele strategie. Daarentegen kan
ook een reeds uitgekristalliseerde bedrijfscubtuur invloed uitoefenen op bet gedrag van
managers. Pauchant en Mitroff (1992) geven ann dat crisisgevoeligheid terug te vinden
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kan zijn in elke schil van bet “onion model”. Om van een “crisis prone organization”
een “crisis preparedorganization” te maken, dient men dus able vier van bovengenoem-
de factoren onder de loep te nemen. Toch lijkt in de prnktijk de eerst genoemde factor
zeer belangrijk. Pauchant en Mitroff (1992 p.102) beschrijven “crisis prone” managers
als die persoonlijkheden die moebte bebben om in te denken, maar ook ann te voelen,
dat de wereld om hen been anders is dan dat zij zelfzijn. Als gevolg daarvan kunnen er
bij managers nllerlei defensie-mechanismen in werklng treden als zij worden gecon-
fronteerd met een crisis. Pauchant en Mitroff (1992 p.’74) noemen abs concrete defen-
sie-mechanismen onder andere ontkenning, bagatellisering / isolatie van de oorznak,
fixatie op bepanlde aspecten, bet toeschrijven van superieure eigenscbappen nan de
eigen persoon of nan een ander, bet rationaliseren / “goed praten” van bepaalde acties
en / of bet attribueren van ongewenste idee~n of gedrag nan anderen. Pauchant en
Mitroff (1992p. 1) citeren wat di’t betreft M. Scott Peck (nit “The road less traveled”)
die in feite kemacbtig bet verscbib is tussen een “crisis prone” en een “crisis prepared”
manager beeft verwoord:
It is in (the) whole process ofmeeting and solving problems that hfe has its meaning...
Wise people learn not to dreadbut actually to welcome problems.
Pauchant en Mitroff beschrijven een “crisis prone” manager als mensen met een mm-
der- of meerder-waardigbeidscomplex die continu zicbzelf bedriegen en tegen anderen
liegen door defensie-mechanismen en foutieve rationalisaties toe te passen (zoals door
anderen de schuld te geven, door bet proberen te manipuleren van de media of door
zicbzelf “op de borst te slaan”).

Van belang voor een organisatie is ook de infrastructuur voor crisis management. Het
gnat er bier om in een plan vast te leggen wat, wanneer en hoe dingen te doen in geval
van incidenten. In een dergelijk crisisplan kan tevens nangegeven worden uit welke
personen een “crisis management unit” (cmu) zal moeten bestana. Voor een onderne-
ruing met redelijk zelfstnndig opererende werkmaatschnppijen en met name voor multi-
nationals is bet van belang om in een crisisplan ann te geven hoe bet moederbedrijfmet
de docbtermaatscbappij contact zal onderhouden (denkbijvoorbeeld nan korte en snelle
informatielijnen). In een crisisplan dient verder onder andere nandacht te worden
besteed ann of er een woordvoerder nangesteld moet worden (en zo ja, wie dat dan
moet zijn) en hoe en wanneer pers-conferenties belegd moeten worden.

Tot dusverre zijn een nantal algemene factoren besproken die betreliking bebben op
anticipatie op negatieve publiciteit (en dan met name op de “crisis preparedness” van
de organisatie). De strekking van met name bet werk van Pauchant en Mitroff (1992)
is, dat wil een organisatie goed op een crisis voorbereid zijn, deze doorgelicht dient te
worden voor able vier de factoren uit bet “onion model”. Over anticipatie op negatieve
publiciteit rond merken zijn ook nog een nantal concrete uitspraken te doen.

Anticipatie op negatieve publiciteit rond merken
Als bet gnat om anticipatie op negatieve publiciteit rond merken, is bet nllereerst van
belang dat een manager weet op welke punten een merk mogelijk k~n disfunctioneren.
Gegevens en inzicbten hierover kunnen door middel van groepsdiscussies / “brain stor-
ming” met diverse groepen worden vastgesteld (te denken valt nan groepen werkue-
mers en groepen consumenten). Dergelijk onderzoek dient een lijst van potenti~le fac-
toren op te leveren wnar men normaliter waarscbijnlijk niet ann gedacbt zou bebben.
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Ook kan desk research inforinatie opleveren over gevallen van negatieve publiciteit uit
bet verleden of over gevallen die zich hebben voorgednan in bet buitenland. Voor een
manager is bet noodzaak om elk idee dat op deze manier boven water komt, serieus te
nemen. Pauchant en Mitroff (1992 p.1 87) waarscbuwen bier om met alle nuchterbeid
een risico-analyse toe te passen die gebaseerd is op waarscbijnlijkbeden en verwacbte
uitkomsten. Deze auteurs geven bier bet voorbeeld van de olieramp waarbij de Exxon
Valdez was betrokken. Berekeningen gaven nan dat de kans op een dergelijk ongeluk
geschat werd op 1 op 1 miljoen. Ook bet bagatelliseren van problemen is wat dat
betreft gevaarbijk; soms kan een probleem zo onbetekenend zijn dat men bet niet de
moeite waard vindt om actie te ondernemen. Pauchant en Mitroff (1992 p.25) wnar-
schuwen ook voor deze misvatting en geven nan dat kleine zaken grote gevolgen kun-
nen bebben (ze benoemen dit als bet “butterfly effect” naar de vlinder van Lorenz). Cri-
sis management zou dus niet alleen moeten letten op boge waarscbijnlijkheden maar
ook op mogelijke boge (negatieve) uitkomsten. Men dient bier ut te gnnn van een
“worst case scenario” (Van Zanten 1990).

Concreet gezien kan men bij produkten ook nog nan de volgende preventieve mantre-
gelen denken:
1. Het implementeren van bebeersmechanismen en bet uitvoeren van strenge produkt-
testen die produkt-defecten voortijdig kunnen vaststellen.
2. Het zodanig uitvoeren van de verpakking dat bet produkt zelf beschermd is tegen
beschadigingen en veranderingen anngebracht door derden (zoals in bet geval van “pro-
duct tampering”)8.
Uit de praktijk blijkt dat incidenten rond merken niet altijd zijn te voorkomen. Men
dient er dan ook rekening mee te bouden dat er mogelijkerwijs tocb klacbten van con-
sumenten kunnen komen. Het is daarom noodzaak om naast de bierboven bescbreven
mantregelen een “early-waming system” op te zetten (denk nan een postaal antwoord-
nummer of nog beter: een gratis telefonische klacbtenlijn). Een dergelijk systeemmoet
bet mogelijk maken dat niet albeen consumenten maarook de handel en de eigen werk-
nemers klncbten al dan niet anoniem kunnen opgeven. Tenslotte kan men bier opmer-
ken dat een adequate en snelle feedback op eWe klacht gewenst is. Men dient zich te
realiseren dat elke klncbt een potentidie oorzaak voor een crisis vormt en dat bet vaak
moeilijk is om in te schatten of een incident in potentie een crisis kan veroorzaken. Zo
concludeert Scbwietert (1994 p.54) bij imago-bescbadigingen van personen dat een cri-
sis voor de betreffende persoon veelal onverwaclit kwnm. Ondanks een adequate antici-
patie kan een merk dus tocb worden geconfronteerd met negatieve publiciteit. In de
volgende paragranf wordt bier nandacht nan besteed.

3.2 Confrontatie met negatieve publiciteit

In deze fase worden managers of de PR afdeling van een bedrijf geconfronteerd met
een specifiek probleem dat in potentie een crisis kan worden. Pauchant en Mitroff
(1992 p13) maken bier nnarmijn mening bet relevante onderscheid tussen een incident
(een “accident”) en een crisis9. Ben incident beeftbetrekking op een concrete gebeurte-
nis (bijvoorbeeld een fabricagefout, zoals bet te hoge benzeengebalte in Perrier) terwijl
een eventueel danruit voortvloeiende crisis de organisatie als geheel treft. Tijdens een
crisis zouden volgens Pauchant en Mitroff de waarden en normen van de organisatie
zelf ter discussie stnan, met als gevolg dat de desbetreffende organisatie gebeel of
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gedeeltelijk ontregeld is. Net abs bij anticipatie kan er in dit stadium ook een afweer-
mechanisme optreden bij de betrokken managers; in plants van crisis-negatie kan er in
bet buidige stadium sprake zijn van bagatellisatie.

Bagatellisatie van een incident
Indien er sprake is van een incident waarbij een merk betrokken is, kan een manager in
eerste instantie bet belang van bet incident onderscbntten. Veel incidenten lijken name-
lijk op bet eerste gezicbt van weinig of geen belang te zijn. De boeveelbeid benzeen in
Perrier bereikte bij lange na niet een voor bet lichnam schadelijke boeveelheid, de hoe-
veelheid balamid in Olvarit babyvoeding was ook niet direct bedreigend voor de
gezondheid van babies, bet verboden conserveringsmiddel pimaricine in Raak cassis is
in andere voedselprodukten w~1 toegestaan’0 en de mogelijke nanwezigheid van salmo-
nella bncterWn tim Brinta waren niet direct levensbedreigend voor consumenten. In der-
gelijke gevallen ligt een bagatellisering van bet incident voor de hand; ten aanzien van
Raak werd ook web gezegd dat bet eigenlijk niet meerwas dan “een storm in een gins
cassis”. In feite gnat bet er in dit stadium om in te schatten in boeverre een incident uit
kan groeien tot een crisis. Het proces van bet niet ndequnat inscbatten, noemen Bezuy-
en en Van Duin (1994) bet “cry wolf-syndroom”. Dit komt er op neer dat er bij veel
incidenten sprake kan zijn van een loos alarm. Abs gevobghiervan worden managers
mm of meer iffiuun voor signalen van buitenaf; abs de wolf dan tochdaadwerkelijk
opduikt, bbijft een reactie op dat signaal acbterwege. Moclit een signanl wel tot de ver-
antwoordelijke manager doordringen, dan is er nog bet gevnar dat de signanb-gever
monddood wordt gemaakt. Pauchant en Mbtroff (1992 p.94Ystellen bier dat met name
“crisis prone” managers van mening zijndat “to kill the messenger is to kill the pro-
blem”. De conclusie tot dusverre is dat bet serieus nemen van incidenten uitermnte
belangrijk is~een bagatellisering of een ontkenning van een voorvab zal de pers immers
niet snel tevreden stelben. Een eerste adequate reactie is dan ook van primair belang. Zo
werd bij de vermeende besmetting van Brinta met salmonella direct gecommuniceerd
dat wat de verantwoordelijken betrof, de vertrouwensband met de consument bescha-
digd was. Deze adequate renctie geeft ann dat de desbetreffende onderaeming een ver-
nntwoordelijkheid voor de samenbeving erkent. Het bagatelliseren van bet incident lijkt
dus op korte termijn yank een adequate reactie te zijim, zij bet niet dat een dergelijke
reactie kan resulteren in een inflatie van publiciteit in de pers. Op dat moment kan een
incident uitgroeien tot een crisis, waarbij bet bele bedrijf ontregeld rnakt.

Het ontstaan van negatieve publiciteit
Als een incident uitgroeit tot een crisis, is het noodzaak om de diffusie van de negatie-
ye publiciteit zoveel mogelijk in te dammen. Het geven varreen persconferentie waar-
bij “de waarbeid” op tafel komt, kan veel speculaties in de pers voorkomen (daarover
hieronder meer). Scbwietert (1994 p.51)½nstateertechter dat men vanuit een gevoel
van macbteboosheid yank de neiging beeft niet te reageren oji anntijgingen van de pers.
Toch is bet in dit stadium van belang naar buiten toe te treden en indien mogelijk de
oorzaak van de negatieve pubbiciteit weg te nemen. In parngraaf 2 zagen we al dat dat
laatste niet altijd even gemakkelijk is. Met name abs bet incident betrekking beeft op
immateridie associaties en gebaseerd is op fictie, kan bet praktiscb gezien onmogelijk
zijn om bet incident in de kiem te smoren. Met name enkele Amerikaanse bedrijven
(zoals Procter & Gamble en Pepsi) bebben na enige ervaring- bet beleid ontwikkeld om
ook bij op fictie gebaseerde gerucbten direct juridiscbe stappen te ondernemen. Met
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name in geval van negatieve publiciteit gebaseerd op fictie, is bet van belang de bron
van de negatieve publiciteit op te sporen. Op zich lijkt dit een logiscbe conclusie, zij
bet niet dat dit in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is. Het gerucbt dat Wash &
Go haaruitval zou veroorzaken, was bijvoorbeeld nnar able waarschijnlijkheid afkom-
stig van Scandinavische sbampoo-producenten die door de komst van bet destijds net
geYntroduceerde merk Wash & Go bun marktnandeel bedreigd zagen. In dit geval zou
men die producenten kunnen benoemen abs de “boofdbron” van de negatieve publici-
teit. Sommige kappers verspreidden dit gerucbt onder bun klanten en men zou die kap-
pers dan ook benoemen als een “secundnire bron” (kappers bebben overigens opmerke-
lijk genoeg een boge autoriteit als bet gnat om baar-adviezen). Het in de klein smoren
van negatieve publiciteit door de bron van de negatieve publiciteit nan te klagen, kan
dus met name in bet geval van gerucbten, moeilijk zijn.

Nnast bet opsporen van de bron is bet ook van belang greep te krijgen op de versprei-
ding van de negatieve publiciteit. De relatie tussen de ondememing en de media kan
wat dat betreft gescbetst worden abs een bant — liefde relatie. Het is immers zo dat de
media veelal een belangrijke verspreider zijn van de negatieve publiciteit en dat som-
mige media niet altijd even nauwkeurig de feiten op een rijtje zetten en soms zelfs
zaken uit bun verband trekken. Maar: de media zijn ook de mogelijke bestrijder van de
negatieve publiciteit! Met dit laatste wordt gedoeld op bet feit dat in de fase van de
wederopbouw van een merk, de media positieve publiciteit voor bet merk kunnen ople-
veren. Vanuit bet gezicbtspunt van de media kan de relatie met bet merk en de onder-
neming in kwestie ook een ambivalente vorm nannemen; een groot en bekend merk dat
in de problemen komt, heeft welliswaar nieuwswaarde, maar nan de andere kant kun-
nen reclames voor dat merk (of reclames voor andere merken van de desbetreffende
onderneming) een niet te onderscbntten bron van inkomsten zijn voor die media.

Geruchten als specifieke vorm van negatieve publiciteit
Een fenomeen dat nauw gerebateerd is nan de bierboven genoemde aspecten, is een spe-
cifleke vorm van negatieve publiciteit: bet gerucbt. Een gerucbt is een vorm van (veelal
negatieve) publiciteit waarbij de inhoud van de boodscbap niet geverifleerd dan web
gefalsificeerd is. Bij gerucbten is er dan ook meestal sprake van een onofficinle bron
waarbij de primaire bron yank niet vast te stellen is. Bij gerucbten speelt mond-tot-
mond communicatie een belangrijke rol. Volgens Kapferer (1990 p.99) is bet Franse
woord voor roddel (“comm~rage”) afkomstig van bet Franse woord voor peetmoeder
(“commater”) en is bet Engelse woord voor roddel (“gossip”) ook afgeleid van bet
Engelse woord voor peetmoeder (“god-sib”). Volgens Kapferer geeft de etymologie
van deze woorden al ann dat vrouwen — overigens yank ten onrecbte — gezien worden
als belangrijke verspreiders van gerucbten. Scanlon (1977) rapporteert overigens wel
dat gerucbten zicb nnuwelijks verspreiden tussen de sexen; alleen als er sprake is van
familierelaties zouden geruchten tussen mannen en vrouwen worden uitgewisseld.
Scanlon stelt ook vast, dat gerucbten gewoonlijk worden doorgegeven tussen mensen
met dezelfde sociaal-economiscbe status en dat gemchten zich veelal niet over tnnl-bar-
ri~res been verspreiden. Gerucliten zouden in een bepnalde beboefte bij de consument
voorzien; niet alleen geeft bet een legitimatie voor socinal contact, innar ook kan een
gerucbt een zekervermank bieden. Ofschoon niet eWe vorm van negatieve publiciteit te
benoemen is als een gerucbt, kan gerucbtvorining toch een belnngrijke invloed uitoefe-
nen op de diffusie van de negatieve publiciteit. Om dit duidelijk te maken, zullen
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bekuopt de bevindingen van enkele “klnssieke” werken op dit gebied worden niteenge-
zet.

“The basic law of rumor”
In 1947 verscheen in bet Public Opinion Quarterly, bet artikel “an analysis of rumor”
van Allport en Postman. In dit artikel bogen beide auteurs zich over de vrang door wel-
ke factoren de intensiteit van gerucbten_wordt bepnald; bun bevindingen bebben zij
samengevat in de “Basic law of rumor” (zie formule 1). -

R”’ixa (1)

In deze formule stant “R” voor de intensiteit van bet gerucht (naar “rumor”), “i” voor
de belangrijkbeid van bet onderwerp van bet gerucbt (naar “importance”) en “a” voor
de ambiguYteit van bet bewijs van bet gerucbt (nnar “ambiguity”). Met andere woorden:
hoe belangrijker bet onderwerp voor de consument en hoe tegenstrijdiger de informa-
tie, des te meer zal een gerucbt floreren. Dit impliceert dat in geval een onderneming
bij negatieveplibliciteit geen duidelijkheid naar buiten toe scbept, een incident makke-
lijk kan uitgroeien tot een bausse ann bericbtgevingen in de media. Snel en adequant
reageren kan dus voorkomen dat bet merk een speelbab van de media wordt. AlIport &
Postman benoemen ook een drietab processen waardoor gerucbten vervormd worden:
“leveling”, “sharpening” en “assimilation” (zie ook Scanbon 1977). Van “leveling” is
sprake als er onbebangrijke details van bet verhnnl worden weggelaten; met name in het
begin van bet diffusieproces zou de mate van “leveling” hoog zijim. “Sbarpening” beeft
daarentegen betrekking op bet annscberpen van de overgebleven informatie (bijvoor-
beeld bet sterk overdrijven van de grootte van iets). Het derde proces (“assimilation”)
heeft een sturende werklng op “leveling” en “sharpening”; bij assimilatie gnat bet er
om dat bet verbnab wordt nangepast ann stereotype denkbeelden. Chorus (1953) kwnm
in reactie opAliport en Postman met een jets gewijzigde formule van de “Basic law of
rumor” (zie formule 2).

R”~’ixaxl/c (2)

In de formule van Chorus is de breuk 1/c toegevoegd, waarbij de “c” stant voor “criti-
cal sense”, ofwel de scherpzinnigbeid, de wilskracbt en bet moreel bewustzijn van bet
individu dat kennis neemt van bet geruclit. Gemiddeld over nile gerucbten been, zou c
de wnarde 1 hebben. Indien c ecbter kleiner is dan 1, dan zou bet gerucbt in sterkte toe-
nemen en indien c groter is dan 1, dan zou bet geruclit in sterkte afimemen. Een derde
artikel dat tot de “klnssieken” van de gerucbtenliteratuur gerekend kan worden is bet
artikel “Psychology of rumor reconsidered” van Rosnow (1980) (iie ook Rosnow
1991). Volgens Rosnowzou de intensiteit van een gerucbt afhnnkelijk zijn van de angst
van de ontvanger (angst wordt bier opgevnt als een persoonlijkbeidskenmerk), de onze-
kerbeid van de ontvanger (deze varmabele wordt bier opgevat abs een gemoedstoestand),
de betrokkenbeid van de ontvanger bij de uitkomst van bet gerucbt en tenslotte de
geloofwaardigbeid van bet gerucbt. Griffin et al. (1991) noemen daamnast nog de
betrouwbaarbeid van de bron, de verantwoordelijkbeid en de issue~~-gescbiedenis van
de ondememing als factoren die van invloed kunnen zijn op de attitude die consumen-
ten vormen naar nanleiding van de negatieve publiciteit.
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Ofscboon negatieve publiciteit road een merk niet direct te classificeren beboeft te zijn
als een gerucbt, kan gerucbtvorming tocb een gevaar zija dat in potentie altijd nanwe-
zig is. Het is dan ook van belang om geruchtvorming zoveel mogelijk te voorkomen.
Allereerst is bet wat dat betreft nogmaals goed om de nandacbt te ricliten op bet facili-
terende effect dat onzekerbeid en ambiguYteit kunnen bebben op de vorming van
gerucbten. Ook Scbwietert (1994 p.56) constateert dat een tekort ann informatie kan
bijdragen nan bet ontstnan van een crisis. Het lijkt er op dat de “ambiguity” factor een
motiverende kracbt is acbter bet ontstann en voortbestann van gerucbten; zolang een
gerucbt niet geverifleerd dan wel gefalsifleerdis, kan bet van bet oogpunt van reductie
van cognitieve dissonantie een duidelijke functie voor consumenten vervullen. Mnar,
dnamaast bebben gerucbten ook een zekere amusementswaarde; Knpferer (1990) stelt
dan ook: “Se non 6 vero, 6 bene trovato!” (indien bet niet waar is: bet is tenminste
leuk!).

Ben ander aspect van gerucbten, dat voor merken zeer relevant is, is de zogenaamde
“re-appearance” (zie onder andere Van Scbravendijk 1985). Ben “re-appearance” boudt
in dat een gerucbt voor lange tijd kan verdwijnen, maar dat bet “in een nieuw jasje”
terug kan komen en dat bet dan zelfs betrekking kan bebben op een ander object of op
andere personen. Met andere woorden: bet thema blijft, maar de vorm kan veranderen.
Zo werd in de U.S.A. de bamburgerketen Wendy’s geconfronteerd met bet gerucbt dat
er regenwormen in bet bamburgervlees verwerkt zouden zijn. Dit geruclit werd echter
alleen verspreid in de staat Tennessee. Later sloeg dit gerucbt op nationale schanl over
naar McDonald’s. Saillant detail in deze znak was bet PR-bericbt van McDonald’s dat
een pond regenwormenvlees veel duurder is dan een pond bamburgervlees (zie Tybout
et al. 1981; Koenig 1985 p.14 e.v.; Riezebos en Waarts 1994 p.66-67). Een ander voor-
beeld is terug te vinden in Kapferer (1990 p.124-125) dat gerelateerd kan worden ann
de negatieve publiciteit rond Omo Power in 1994. Kapferer maakt nnmelijk melding
van een gerucht dat in Frnnkrijk de ronde deed. Volgens dit geruclit (dat stamt uit
1984) zou Omo naast bet bescbndigen van wasmachines ook kleding bescbadigen. Ook
bet vloeibare wasmiddel Vizir (van Procter & Gamble) werd in Frankrijk geconfron-
teerd met bet gerucbt dat bet de trommel van de wasmachine zou bescbadigen. Zoals al
eerder geconstateerd zou een manager — indien bij of zij goed voorbereid wil zijn op
mogelijke gerucbtvorming — er goed nan doen om een inventarisatie te maken van de
gevallen van negatieve pubbiciteit die in de desbetreffende produktklasse bebben
bestaan.

3.3 Reactie op negatieve publiciteit

In de voorgaande paragrafen is al menigmaal bet punt naar voren gebrncbt dat bij con-
frontatie met negatieve pubbiciteiteen adequate en sneile renctie noodzakelijk is om de
zank niet te laten escaleren. E6n van de zaken die men in ogenscbouw dient te nemen
bij bet reageren op negatieve publiciteit, is of men in gevab van fabricagefouten bet arti-
kel in kwestie al dan niet uit de handel moet nemen (een zogenaamde “produktterugna-
me”of “product recall”).

Produktterugnames
Als een merk te maken krijgt met een incident dat terug te voeren is op een fabricage-
fout of iets dergelijks en als bet artikel nog niet op bet schap stant, kan een zogennarude
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“stille” produktterugname afdoende zijn orn bet probleem uit de wereld te belpen. Bij
een stille produktterugname worden de desbetreffende artikelen uit de magazijnen van
de handel gehanld en worden deze vervangen door een nieuwe produktie. Mocbt bet
artikel ecbter al zijn verkocbt, dan dient men een terugname-actie te organiseren wnar-
bij consumenten worden opgeroepen bet desbetreffende artikel niet langerte gebruiken.
Storm (1985 p.11) geeft bier voor de fabrikant drie opties ann: reparatie, vervanging of
simpelweg uitbetaling van de aanschafwaarde. Deze auteur geeftnan dat een terugroep-
actie gericbt op consumenten in principe voor de consument kosteloos moet zijn. Men
client zicb bij een produktterugnnme te renliseren dat een dergelijke actie abet voor de
volle 100 % effect heeft. Storm (p.28) scbat dat bij een produktterugname waarbij con-
sumenten zelf actie moeten ondememen, veelal niet meer dan 20 % van de artikelen
wordt geretourneerd; een terugroep-actie gericbt op de bandeb zou danrentegen veelal
meer dan 90 % van de artikeben retour doen komen. Gnat bet bij negatieve publiciteit
niet om fabricagefouten runar bijvoorbeeld om een op fictie gebaseerd gerucht, dan
dient — zoals al eerder gesteld — 66n van de eerste acties vnnde onderneming bet opspo-
ren en monddood maken van de bron te zijn. In alle gevallen van negatieve publiciteit
geldt ecbter een bijan gouden regel die door Ten Berge (1990) is verwoord als “The
first 24 hours”. Ten aanzien van deze regel stelt zij (p.6):
Those first 24 hours are decisive as external perceptions are established very quickly.
Once they are in place, it is very difficult to shake them. Whether you gain control over
thesituation is determined within a day.
Het op tijd onder controle krijgen van de situatie bepanlt veelal de omvang van de cri-
sis. In deze eerste 24 uur is duidelijkheid naar buiten toe bet belnngrijkst; zobang er
vaagbeden en onduidelijkheden blijven bestnan rond bet incident, zullen de media er
nandacbt ann blijven besteden.

Recall-advertenties
Al eerder werd geconstateerd dat een crisisplan moet voorzien in de nanstelling van een
woordvoerder. Bij de eerste renctie op de negatieve publiciteit dient de woordvoerder
kenbaar te maken welke stappen de ondememing gnat ondernemen. Schwietert (1994
p.75 e.v.) maakt duidelijk dat deze woorvoerder redelijk “down-to-earth” moet zijn;
arrogant overkomende woordvoerders zouden de pers alleen mnar stimuleren om “ver-
der te graven”. Naast bet nanstellen van een woordvoerder dienen ook telefoniscbe
informatielijimen opengesteld te worden waar de consument de benodigde informatie
kan krijgen. In geval van een publieke “recall” dient voor bet publiek duidelijk te zijn
welke produktie-serie “besmet” is. Tw~e instrumenten staan bier voor de marketing
manager ter bescbikking: de zogenaamde “recall-advertenties” en de verpakking van de
nieuwe pro-duktie. Huijskens (1995) signaleert dat recall-advertenties vaak veel te wen-
sen over laten: de advertenties zijn yank (te) klein, missen een visueel berkenningspunt
(bijvoorbeebd een logo), bebben vaak een raadselacbtige kop (voor televisietoestellen
luidde een kop “Veiligbeidsnctie kleurentelevisie”) en de vormgeving van de adverten-
tie is vaak slecbt. Het is opmerkebijk dat de NederlandseReclame Code geen specifieke
regels voorproduct-recall-advertenties kent. Juist in deze categorie advertenties kan bet
belang van de ondememer juist in sterke mate afwijken van bet belang van de consu-
ment! Met name een bewust yang geformuleerde ndvertentietekst kan opgevat worden
als een vorm wan misleiding (zie vootnoot 4). Als men ricbtlijnen voor recall-adverten-
ties zou willen formuleren, dan kan men denken ann de volgende acbt punten:
1. Een recall-advertentie dient een nader te bepalen minimnal formant te bebben.
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2. Een recall-advertentie moet voor consumenten duidelijk herkenbaar zijim:
a. consumenten moeten kunnen begrijpen dat bet om een belnngrijke waarscbuwing

gnat (met andere woorden: consumenten dienen de advertentie als een “recall-
advertentie” te kunnen herkennen)1l;

b. bet moet voor consumenten duidelijk zijn om welk merk bet gnat (door bij-
voorbeeld de verpakking of bet logo in de advertentie af te beelden).

3. In een recall-advertentie dient de rekortkoming van bet artikeb duidelijk verwoord te
zijn (zinsneden abs “ondeugdelijk” en “van onvoldoende kwnliteit” geven te weinig
concrete informatie).

4. In een recall-advertentie dient de consument duidelijk gemnakt te worden wat de
mogelijke schade is als hij of zij bet artikel toch gebruikt / verbruikt.

5. In een recabi-advertentie dient de consument duidebijk gemaakt te worden om welke
produktie-serie bet gnat en hoe deze artikelen te herkennen zijn (bijvoorbeeld de
produktiecode en wnardeze code op bet artikeb vermeld is).

6. Een recall-advertentie dient te vermelden wat de (financidie) compensatie-regebing
voor consumenten is.

7. Een recall-advertentie dient te vermelden waar en hoe men meerinformatie kan ver-
krijgen.

8. Een recall-advertentie dient te vermelden wanneer bet artikeb weer te verkrijgen is
en wnaraan de nieuwe produktie-serie te herkennen zal zijn.

Voor wat betreft bet Iaatst genoemde punt kan men denken nan een vermelding op de
verpakking. Perrier liet in Nederland in mnart 1990 duidelijk op bet label de tekst
“nienwe produktie” vermelden.

PIeitreclame
Een andere vorm van adverteren die van belang is bij negatieve publiciteit rond mer-
ken, is zogenaamde “pleitreclame” (“advocacy advertising”) (Bamet 1975; Floor en
Van Raaij 1994 p.15). In een dergelijke vorm van reclame wordt de negatieve publici-
teit rond een merk nan de knak gesteld en worden negatieve aspecten zoveel mogelijk
ontzenuwd. Allereerst dient opgemerkt te worden dat bij deze strategie bet gevaar
bestant dat door pleitreclame consumenten voor bet eerst met de negatieve publiciteit
rond bet desbetreffende merk geconfronteerd worden. Dit betekent dat men bij pleitre-
dame gericht te werk moet gnan. Als bet vermoeden bestant dat een bepanlde groep
consumenten nog niet geconfronteerd is met de publiciteit in kwestie, dient men zich te
bezinnen op bet inscbakelen van media die ook deze consumenten bereiken. In pleitre-
dame, mnar ook in de gratis publiciteit die een onderneming krijgt na een incident,
dient zo eerlijk en open mogebijk gecommuniceerd te worden. Bij bet ontzenuwen van
vermeende scbadelijke effecten van gebruik van bet artikel in kwestie, kunnen geloof-
wnardige deskundigen ingeschnkebd worden om een zekere overtuigingskracht te heb-
ben. Wilder (1977) constateert dat meerdere deskundigen met verschillende specinlisa-
ties een grotere invloed bebben dan sbechts 66n deskundige of dan meerdere
deskundigen met dezelfde specialisatie. Uiteindelijk gnat bet er in pleitreclame en inde
gratis publiciteit om de negatieve informatie te ontzenuwen en bet vertrouwen van de
consument in bet merk te berstellen.

Concrete reacties op negatieve publiciteit
In principe kan men bij bet bestrijden van negatieve pubbiciteit klezen uit twee opties:
de negatieve publiciteit kan worden ontkend of men kan proberen bet beeld dat de
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publiciteit in de hoofden van consumenten oproept, te veranderen (naar Kapferer
1990). Voor wat betreft de optie “ontkennen”, is er duidelijk bet gevaar dat een mci-
dent kan uitgroeien tot een crisis (een ontkenning is immers geen “hot news” en onder-
drukt ook bet “entertainment” karakter van de publiciteit). Schwietert (1994 p.1 08)
constateert dat een ontkenning ook opgevat kan worden als een schuldbekentenis. Is
men er toch van overtuigd dat ontkenning de enige oplossing is (bijvoorbeeld omdat de
negatieve publiciteit is gebaseerd op ficti~ dan dient men zich te realiseren dat net als
bij reclame berhalingen nodig zijn om de boodscbnp bij consumenten “door te laten
dringen”. 0-ok bier geldt dat men selectief te werk moet gaan; door openlijke ontken-
ningen kunnen veel mensen voor bet eerst geconfronteerd worden met de negatieve
publiciteit in kwestie. Kapferer waarschuwt bier voor bet zogenanrude “boomerang
effect” dat kan optreden als gevolg van de communicatie-inspanningen; consumenten
kunnen de ontkenning web geboven, maar men kan toch uit een soort voorzichtigbeid
bet merk in kwestie mijden.

Een optie die waarschijnlijk meer effect Zal bebben dan ontkennen — zelfs in gevablen
waarin de negatieve publiciteit is gebaseerd op fictie — is dat men probeert bet beeld dat
de publiciteit in de hoofden van consumenten oproept, te veranderen. Dit “re-framen”
van de negatieve publiciteit kan op een nantab manieren gebeuren:
1. Men kan de evaluatie van de negatieve aspecten door consumenten proberen te

beYnvloeden. Bij bet gerucht dat er regenwormen in hnmburgervlees is verwerkt,
kan men bijvoorbeeld communiceren dat regenwormen-saus in Fratikrijkbeboort tot
de “haute cuisine” (zie Tybout et ab. 1981). Men zou deze optie kunnen betitelen als
een positieve “herpositionering” van bet negatief ervaren aspect. -

2. Men kan onwaarbeden of onwaarscbijnlijkheden in de negatieve publiciteit bena-
drukken. Voor wat betreft de regenwormen in bnmburgervlees kan men bijvoor-
beeld in comnmunicntie benadrukken dat een pond regenwormen veel duurder is dan
een pond hamburgervlees. Tybout et al. (1981) concluderen op grond van een expe-
riment dat deze optie voor dit specifieke gevab minder succesvol bleek te zijn dan de
optie genc~emdonder punt 1 (bet herpositioneren van bet negatief ervaren aspect).

3. Men kan in communicatie de positieve benefits van bet merk sterker benadrukken
wnardoor de aandacbt van bet negatief ervaren aspect wordt afgeleid. In de praktijk
lijken dit soort defensieve reacties echter veelal niet te werken; de onzekerbeid ten
aanzien van bet negatief ervaren aspect blijft immers bestaan (is bet niet in de hoof-
den van consumenten, dan is bet web in bet nieuws dat de media brengen). Een
ander voorbeeld dat in deze categorie valt, is als men bet imago van de “company
behind the brand” gebruikt om de reputatie van bet merk in kwestie te berstellen.
Dit laatste kan ecbter ook een negatieve consequentie hebben; in de Omo Power
case werd in de media bijvoorbeeld regelmatig de vraag gesteld hoe een gerenom-
meerd bedrijf abs Unilever zoiets kon overkomen.

4. Men kan moeibijk te weerleggen tegen-gerucbten verspreiden. Het gevaar van deze
optie is dat niet alleen een bele produktklasse in diskrediet gebracbt kan worden,
maar dat o-ok na verloop van jaren een dergebijk tegen-gerucbt opnieuw kan opdui-
ken waarbij bet eigen merk bet lijdend voorwerp wordt (denk nan de “re-appearan-
ce” van gerucbten).

5. Men kan de consument informatie geven over bet fenomeen “negatieve publiciteit”
en de diepere redenen benadrukken wnarom bet publiek de negatieve publiciteit
gelooft. Men kan deze optie betitelen als een poging tot ontkrncbting door “meta
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communicatie”. In termen van Chorus (1953) zou deze optie kunnen werken bij
mensen met een boge “critical sense”; bet is ecbter de vraag of deze strategie bij de
“grote massa” effectief zab zijn.

6. Men kan proberen bet attributieproces bij consumenten te beYnvloeden. Concreet
houdt dit in dat bet bedrijf in kwestie de schuld probeert toe te schrijven nan een
ander (bijvoorbeeld een leverancier die abs zondebok wordt aangemerkt), dat men
probeert nan te tonen dat bet incident bet gevolg was van een toevallige samenloop
van omstandigbeden (een instabiele oorzaak) of dat men probeert nan te tonen dat
bet incident niet was te voorkomen door eenbogere mate van opmerkznnmheid (“dit
soort incidenten is nou eenmaal niet te voorkomen”) (voor een samenvatting van de
attributietbeorie van Weiner, zie Wierenga en Van Raaij 1988 p264). Voor wat
betreft de beYnvboeding van bet attributieproces bij consumenten, dient opgemerkt te
worden dat met name de twee lnatst genoemde opties voor de consument weinig
overtuigingskracbt zullen hebben. Het toescbrijven van de oorznak van een incident
nan een andere partij lijkt een in de praktijk redelijk succesvolle methode (althans
om bet consumentenvertrouwen te berstellen).

Riezebos en Waarts (1994 p.65) geven nan dat de attributietheorie ook gebruikt kan
worden om nan te tonen hoe moeilijk bet kan zijn om negatieve publiciteit te bestrijden.
Dit lijkt met name bet geval abs de negatieve publiciteit betrekking heeft op mogelijke
negatieve consequenties van bet gebruik van bet produkt in bet algemeen. Als voor-
beeld is te geven bet fictieve gerucbt dat Vidal SassoonWash & Go haaruitval zou ver-
oorzaken. Dnar er bij bet wassen van haar altijd baren uitvablen, is de kans groot dat —

indien een consument kennis heeft genomen van bet gerucht — de normale baaruitval
gnat opvallen en dat men dit toescbrijft (“attribueert”) nan bet merk in kwestie. Van
hetzelfde fenomeen was sprake bij Omo Power. Het wassen van kleding veroorznakt
nltijd sbijtnge, mnar bet opvallen van slijtage en bet attribueren van sbijtage ann bet
gebruikte wasmiddel, wordt door negatieve publiciteit als bij Omo Power alleen maar
aangewakkerd. Een manager zou er goed nan doen dit soort mogelijke negatieve conse-
quenties — die naar alle waarscbijnlijkheid v66rkomen bij vrijwel alle produkten — te
inventariseren enmogelijke rencties danrop te formuleren in een crisisplan.

3.4 Gevolgen van negatieve publiciteit

In deze paragrnaf worden de gevolgen van negatieve publiciteit voor acbt groepen sta-
kebolders van de organisatie uiteengezet: de consumenten, de handel, de media, de
financidie relaties, de concurrenten, de overbeid en andere mnatschnppelijke organisa-
ties en “last but not least” de eigen organisatie.

De relatie met consumenten
E6n van de stakebolder-groepen die van primair belang is voor bet voortbestann van
een merk en de bijbehorende organisatie, is de consumenten-nanhang van bet merk in
kwestie. In de vorige paragraaf (“reactie op negatieve publiciteit”) lag bet accent voor-
namelijk al op deze groep. Na de confrontatie van bet bedrijfmet de negatieve publici-
teit en de manier waarop bet bedrijf reageert, moet bet duidelijk worden of de consu-
ment bet vertrouwen in bet desbetreffende merk heeft verloren of niet. Kapferer (1990
p.89) verwijst voor wat dit betreft naar een onderzoek van Deutscb wanruit zou blijken
dat zware gebruikers van een produkt minder gevoelig zouden zijn voor negatieve
publiciteit dan licbte gebruikers. Zo zouden consumenten die veel koffie drinken zicb

215



minder laten beYnvloeden door informatie die bet kankerverwekkende karakter van kof-
fie benadrukt, dan mensen die weinig koffie drinken. Zodra er dus een bepanid
gedragspatroon bij consumenten is, zou cognitieve dissonantie minder snel een
gedragsverandering tot gevobg bebben dan in bet geval een duidelijk gedragspntroon
ontbreekt. Dit fenomeen lijkt als bet gnat om negatieve publiciteit road 66n bepanid
merk in een produktklasse echter slechts ten dele op te gaan. Enerzijds kan men ver-
wachten dat merktrouwe consumenten niet snel bun merk zullen opgeven en dat ze zul-
len trachten de negatieve publiciteit te rationaliseren (een merk in nood zou dan met
name kunnen overleven doordat de merktrouwe consumenten bet merk blijven kopen).
Anderzijds lijkt bet er op dat — voor zoverer gegevens over marktaandelen beschikbaar
zijn van merken die meerdere malen acbtereen geconfronteerd zija geweest met nega-
tieve publiciteit — de eerste golf van negatieve publiciteit een grotere daling van bet
marktaandeel te zien geeft dan latere gevallen van negatieve publiciteit (danrover bier-
onder meer). Voorwat betreft dit baatste kan men concluderen dat na de eerste negatle-
ye publiciteit cen deel van de merktrouwe consumentendefinitief “afhaakt”.

Opmerkelijk is de discrepantie die er soms bestant tussen bet vertrouwen dat consu-
menten nog zeggen te bebben voor een mark en bet daadwerkelijk koopgedrag. Tijdens
de crisis rand Omo Power werd bijvoorbeeld een consiimenten-onderzoek uitgevoerd
op een tijdstip dat bet marktaandeel van oorspronkelijk 7 % was gezakt tot een diepte-
punt (dit was eind juni 1994). In die periode werd er door Saris (1994) een onderzoek
uitgevoerd waarbij consumenten werd gevrangd naar bun koopintentie ten nanzien van
Omo Power (een telefonische enquete op basis van 98Q resPondenten). De onderzoeker
concludeerde op basis van de antwoorden van de respondenten dat bet marktanndeel
van Omo Power gestegen zou moeten zijn met circa 3 %! Een dergelijke vraagtecbniek
— die is gebaseerd op de methode van self-reporting — lijkt dus in dit soort situnties niet
toepasbaar:Blijkbaar willen consumenten naar de onderzoekers (maar nok nnar ande-
ren) de indruk wekken dat zij zich niet laten beYnvloeden in hun keuzegedrag (niet door
reclame, maar ook niet door negatieve publiciteit). In dit soort onderzoek strookt de
door consumenten nangegeven intentie dus niet met bet werkelijk vertoond gedrag. Bij
deze constatering dient wel opgemerkt te worden, dat dit anders kan zijn als bet socinal
wenselijk is om een afkeer over bet merk uit te spreken. Men name als de maatscbap-
pelijke verantwoordebijkheid van een onderneming ter discussie stant, kunnen respon-
denten vanuit een mantschappelijk bewustzijn nangeven juist geen transacties met de
onderneming in kwestie te willen aangaan.

Abs gevolg van negatieve publiciteit is bet zeer waarscbijnlijk dat niet alleen bet ver-
trouwen van de consument in bet merk bescbadigd is, mnnr dat ook het consumenten-
keuzegedrag wijzigingen beeft ondergana. Meest concreet zal dit tot uitdrukking
komen in een terugval van bet marktaandeel. Het is echter niet gemakkelijk om bier
barde conclusies te trekken; veelal zijn marktnandeelcijfersniet verkriJ~bnar of niet zo
gedetailleerd dat de impact vna negatieve publiciteit van week tot week vastgesteld kan
worden. Nog moeilijker wordt bet om de impact van berhaling van de negatieve publi-
citeit op bet marktaandeel vast te steblen. Er zijn ecbter indicaties dat in dit soort geval-
len de eerste negatieve publiciteit de sterkste daling te zien geeft; bij fatere negatieve
publiciteit blijft bet mnrktanndeel wel dalen, maarminder dan bij de eerste keer. Rieze-
bos en Waarts (1994)Thaken voor wat bet Omo Power debacle betreft, melding van uit-
latingen van een woordvoerder van de Lever werkmaatschappij. Omo Power werd in
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april / juni 1994 geconfronteerd met negatieve publiciteit wnarbij Procter& Gamble de
“boosdoener” was. In september / oktober van dat jaar werd bet desbetreffende merk
weer getroffen door negatieve publiciteit, ditmaal afkomstig van de Consumentenbond.
Volgens de woordvoerder van Lever was de daling van bet marktaandeel bij de eerste
golf van negatieve pubbiciteit groter dan bij de tweede golf van negatieve publiciteit.
Hetzelfde patroon in de daling van bet marktnandeel is terug te vinden bij de negatieve
publiciteit rond de Ford Pinto eind jaren ‘70 in de U.S.A. Bij de Ford Pinto bleek dat de
benzinetank slecbts 18 centimeter van de achterbumper was verwijderd, hetgeen bij
aanrijdingen e.d. een groot gevaar kon opleveren. In jubi 1977 verscheen een artikeb in
een bInd wanrin voor bet eerst dit euvel werd bebicht. Het marktaandeel in verkopen
van Ford Pinto binnen de subcompacts daalde in 66n mnand tijd van zo’n 40 % naar
circa 32 %. Latere negatieve publiciteit over bijvoorbeeld een schadeclaim van $ 128
miljoen tegen Ford, incidenten met de FordPinto en nieuws over een dodelijkongeval
met een Ford Pinto, deden bet marktanndeel wel verder dalen, maar de grootte van de
terugval in marktnandeeb was absoluut gezien, steeds geringer. Een verloop van bet
marktanndeel van de Ford Pinto is weergegeven in figuur 4.

De relatie met de handel
E6n van de stakeholders die een belangrijke invboed kan bebben op bet consumenten-
vertrouwen, is de handel. De handebspartners hebben er bebang bij dat elke ruimte die

Negatieve publiciteit Ford Pinto (USA)
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wordt ingenomen door artikelen, een zekere omzet genereert. Zo is scbapruimte die
geen of beduidend minder omzet genereert dan voorbeen, een situntie die verre van
wensebijk is voor de detaibbandel. Mocbt desondanks de handel toch bet gewraake arti-
kel blijven verkopen, dan kan dit voor de consumenten en de media een duidelijk sig-
nanl zijn dat bet artikel in kwestie toch niet zo slecht is als de negatieve publiciteit doet
geloven. De handel zal immers meer kennis van zaken bebben dan de gemiddelde con-
sument abs bet gnat om de vermeende schadelijkheid van een artikel. Abs de handel dus
bet gewraakte artikel blijft verkopen, dan kan dit voor consumenten fungeren abs een
zekere kwnliteitsgarantie (temeer als men weet dat de wet op de produktenaansprake-
lijkbeid ook de mogelijkbeid geeft om eenbewijslnst nan de detnillist toe te scbrijven).
In de Exota-affaire was de handel juist een factor die bet consumentenvertrouwen in
negatieve zin stimuleerde. Na de negatieve publiciteit rond Exota begon de handel
namebijk bet produkt terug te sturen ann de fabrikant (zie De Kruijk et nI. 1994).

Een ander aspect in de relatie fabrikant — handel, zijn flopvergoedingen (“failure fees”).
Bij flopvergoedingen gnat bet erom dat de handel wordt gecompenseerd voor produkt-
introducties die niet slagen. Door produktintroducties — maar ook door negatieve publi-
citeit rond een merk dat een (fysieke) verandering heeft ondergaan — loopt de handel
een vergroot risico abs bet gnat om omzet. Bij produktintroducties kan de omzet van
een merk dus web stijgen, maar met name in gevab van negatieve publiciteit zullen de
verkopen terugbopen. Ook in september 1994 — net na bet Omo Power debacle — Inaide
de discussie over flopvergoedingen weer op. Kortweg komt bet er op neer dat met
name de detailbandel kosten zou maken voor bet eventueel uit bet schap halen van
“besmette” artikelen, minder wiust zou maken abs gevolg van schnpruimte die geen
omzet genereert en kosten zou maken abs bet desbetreffende schap opnieuw ingedeeld
moet worden. Men kan zichecbter afvragen of — in bet nonnale proces van rekken vul-
len — produktterugnames werkelijk zo veel extra tijd vergen abs de handel soms doet
geboven. Daarnaast zou men kunnen zeggen dat er ook voor wat betreft de handel een
zeker ondememersrisico is; van een succesvolle merkartikeboperatie door een fabrikant
profiteert de handel immers ook.

Tensbotte dient men te realiseren dat de handel indirect ooi’~c bant kan hebben bij nega-
tieve publiciteit rond fabrikantenmerken. Veelal zullen fabrikantenmerken in gevab van
negatieve publiciteit in marktnnndeel terugbopen en zal niet zebden de kwaliteit van
deze merken — manr ook van andere fabrikantenmerken — door de consument in twij feb
worden getrokken. Een bijkomstig positief gevolg kan zijn dat huismerken uiteindelijk
profiteren van een fabrikantenmerk in nood. Daamaast dient men zich web te realiseren
dat — indien een huismerk uit dezelfde fabriek nfkomstig is abs een in diskrediet
gebracbt fabrikantenmerk — de negatieve publiciteit ook bet buismerk in diskrediet kan
brengen. Toch lijkt er voor wat betreft dit laatste een kanttekening te plnntsen. In bet
Omo Power debacle bleek bijvoorbeeld dat All Active ook de op bet mangaan-techno-
logie gebaseerde ingredikat Accelerator bevatte. Toch ging in de publiciteit bnnst able
aandacht uit naar bet merk Omo. Enerzijds zou men dit kunnen verklaren omdat de
bronnen van negatieve publiciteit (respectievebijk een concurrent en de Consumenten-
bond) zeer gericbt waren op Omo (welbicht vanuit de overweging dat een focus-strate-
gie meer effect beeft dan een strategie wnarbij de aandacbt over meerdere stimuli is
verdeeld); anderzijds zou men op grond van bet conceptuebe kader ook kunnen stellen
dat bet meest bekende en meest vertrouwde merk meer nieuwswaarde voor de media
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beeft. Met andere woorden: indien een buismerk wordt geconfronteerd met betzelfde
incident abs een fabrikantenmerk, dan zal — er van uitgaande dat bet fabrikantenmerk
bekender is en een betere reputatie heeft — de negatieve publiciteit zich veel meerrich-
ten op bet fabrikantenmerk dan op bet buismerk.

De relatie met de media
In paragranf 3.2 is a] ingegnan op bet gegeven dat de media bescbouwdkunnen worden
abs verspreider, manr ook abs bestrijder van negatieve publiciteit. Voor wat betreft de
rob van verspreider hebben de media een soort “gate keeping” functie waarbij ze ann-
dacht nan die incidenten besteden die een zekere nieuwswaarde bebben. Al eerder is
opgemerkt dat met name bekende merken — en wellicht ook die merken die tot dusverre
een “onbevlekt blazoen” hadden — voor consumenten een boge nieuwswaarde hebben.
Zo kan men zicb indenken dat bij een zeer complex produkt — zoals de Nederbnndse
Spoorwegen dat bijvoorbeebd leveren — en waarbij bet produkt niet altijd optimnal
functioneert, een incident minder gauw tot crisis zab uitgroeien dan in bet geval een
merk nooit is geconfronteerd met een incident of crisis. De conclusie bier is dat de
media een nanzienbijke invboed kunnen nitoefenen op de gesprekstof van consumenten.

Relevant voor een merk in tijden van crisis zijn andere gebeurtenissen met een hoge
nieuwswaarde. Dergelijk ander nieuws kan abs een distractie werken, waardoor de
negatieve publiciteit rond bet merk in kwestie van de voorpagina wordt “weggedrukt”.
Zo kan een natuurramp waarbij veeb slncbtoffers vallen, voor bet bedrijf van bet merk
dat in diskrediet wordt gebrncht, een bijima welkome afleiding zijim. Het moge duidelijk
zijn dat dergelijke distractie stimuli niet tot de voor een ondememing beheersbare fac-
toren behoren.

De verhouding metfinancil/le relaties
Voor wat betreft de verhouding van een ondememing met financinle rebaties, zijim er
grofweg twee groepen te onderscbeiden: de eventuebe nandeelbouders van een ondeme-
ming en exteme kredietverschaffers (zoals banken). Voor wat betreft de beurskoersen
wordt er bij concrete incidenten in de media ab snel melding gemaakt van een effect op
de beurskoersen. Om na te gaan of een incident daadwerkelijk invloed beeft op de
beurkoersen, zijn er twee anabyses toe te passen (zieRiezebos en Waarts 1994 p.69):
1. Het verboop van een beurskoers afzetten tegen een “nib-share” index.
2. Nagnan of de “intraday” koersschommeling ten tijde van bet incident significant

afwijkt van de gemiddelde “intraday” koersscbornmelingenvoor die ondememing.
In de eerste analyse wordt bet koersverloop van een ondememing gecorrigeerd voor bet
verboop van een “all-share” index. Deze correctie is noodzakelijk omdnt een concrete
koersdnling ook kan samenbangenmet een algemene mineur van de markt; de correctie
ann de hand van een “abI-share” index neutraliseert cUt effect. Om daadwerkelijk de uit-
sprank te kunnen doen of een dabing van een koers substantieel is, is bet noodzakelijk
om bet “intraday” koersverboop in knart te brengen. Een “intraday” koers is bet verscbib
tussen de boogste en de laagste dagkoers van een nandeel; over een langere periode is
bet dus mogelijk om een gemiddelde “intraday” koersscbommebing te berekenen. Voor
Unilever was dit in de periode januari tot en met september 1994 circa f 2,35 (dit was
ruim 1 % van de koers van een aandeel van bijima f 200,=). De door kranten gerappor-
teerde dalingen van circa f 2,= (in juni en september 1994) van bet Unilever-nandeel
badden dus feitelijk geen nieuwswnarde. Tervergelijking: op 17 november 1993 danlde
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de koers van Nutricia nnar nanleiding van de negatieve publiciteit rond Olvarit van
f 15 1,40 totf 140,50 (dit is een dabing van maarliefst 7,2 %!). Men kan bier conclude-
ren dat klnarbbijkebijk de impact van de negatieve publiciteit op de beurskoersen fliet
ableen nfbnnkelijk is van de nieuwswnarde van de publiciteit, mnar ook van de omvang
van de merken-portfolio van de onderneming (bij een grote merken-portfolio heeft 66n
slecht presterend merk minder invboed op bet bedrijfsresubtant dan in gevab van een
kleine merken-portfolio) en bet vertrouwen dat de bebegger stelt in bet management
van de onderneming. Bij grote ondememingen met een goede reputatie zab de invloed
op de nandebenkoers minder zijn dan bij kleinere ondememingen met eenminder goede
reputatie.

Naast de nandeebbouders kunnen externe kredietverscbnffers ook kritischer worden
indien een merk met negatieve publiciteit geconfronteerd wordt. Negatieve publiciteit
brengt immers~onvoorziene kosten met zich mee (denk nan de kosten van een produkt-
terugname en de kosten van pleitreclame), hetgeen een boger risico inboudt voor te
verstrekken en reeds verstrekte kredieten. Ook weer afhnnkelijk van de grootte van de
merken-portfolio kunnen kredietverstrekkers bun criteria voor de desbetreffende onder-
neming aanscherpen of kunnen potentidie kredietverstrekkers een afwnchtende houding
nannemen.

De relatie met concurrenten
Concurrenten kunnen bij negatieve publiciteit diverse roblen vervublen. In meest extre-
me mate kunnen concurrenten de bron van de negatieve publiciteit zijn (zoabs in bet
Omo Power debacle). Zoals in paragraaf 1 ab werd opgemerkt, is, in met name verdrin-
gingsmarkten, bet dalend marktanndeel voor bet ene merk, de kans tot groei voor bet
andere merk. Toch zijn er weinig concrete gevablen bekend wanrin een concurrent de
veroorzaker was van een incident. Web zijn er gevallen bekend waarbij een concurrent
indirect de oorznak was van een incident. Voor wat betreft dit bnatste kan men bijvoor-
beeld denken nan de negatieve publiciteit rond New Coke in de Verenigde Staten in
1985. De nchtergrond van deze crisis was dat Coca-Cola na 1960 marktnnndeeb begon
te verliezen nan Pepsi Cola. In 1984 betekende dit voor Coca-Cola in Amerika een
afzetverlies van 22,1 naar 21,8 %. Abs gevobg van deze neerwanrtse trend besboot Coca-
Cola een zoetere cola te introduceren onder de nanm “New Coke”. Uitgebreide pro-
dukttesten onder Canadese en Amerikannse consumenten in de leeftijdscntegorie van
13 tot 59 jaar toonden ann dat in een blinde test 61 % van de proefpersonen New Coke
lekkerder vond. Op 23 april 1985 werd New Coke geYntroduceerd op de Amerikaanse
markt, waarbij er al direct eenrun ontstond op de oude Coke. Het danrop volgende con-
sumentenprotest beidde onder andere tot de volgende uitspraken (uit Pendergrast 1993
p.354 e.v.):

CocaLCola has denied us one ofthe fundamental rights guaranteed by the Ameri-
can constitution: freedom of choice.

en: Changing Coca-Cola would be likepainting the WhiteHouse green.
en: What ignoramus decided to change the formula of Coke?!?! The new formula is

gross, disgusting, unexciting, and WORSE THAN PEPSI!!
Onder leiding van Gay Mullins met zijn vereniging van de “Old Coke Drinkers of
America” werden processen nangespannen tegen The Coca-Cola Company, wnarbij dit
bedrijf onder andere fraude ten baste werd gelegd (vanwege bet feit dat bet een nieuw
produkt in een oude verpakking op de markt bracbt) en men wibde het bedrijf ertoe
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dwingen de gebeime “Seven X” formube bekend te mallen (omdat dit werd bescbouwd
als “property of the whole country”). Uiteindelijk ging The Coca-Cola Company door
de knie~n en introduceerde op 10 juli 1985 Coca-Cola Classic. Eind 1985 lag de nfzet
van Coca-Colaboven de 25 %. In dit voorbeeld is de concurrent dus niet nan te merken
abs de aanstichter van de negatieve publiciteit maar wel abs de drijvende factor ncbter
bet kunnen ontstaan van bet incident.

De relatie met de overheid en andere maatschappelijke organisaties
Van belang voor incidenten met merkartikelen zijn maatschnppelijke organisaties die
toezien op de kwabiteit van deze artikelen. Niet alleenkan men bier denken ann contro-
lerende instanties abs TNO, de keuringsdiensten van waren en de Consumentenbond,
maar men kan bier ook denken ann actiegroepen zoabs Greenpeace. Indien in een inci-
dent dergelijke maatscbappelijke organisaties betrokken zijn, kan bet moeilijk zija om
door dit soort organisaties geconstateerde feiten te weerleggen (de niet-commercidie
intentie van veel mantscbappelijke organisaties maakt hen immers geboofwaardiger dan
een fabrikant met commercidie belangen). Moreeb gezien kunnen dergelijke mnatscbap-
pebijke organisaties zich verplicht voelen om consumenten te attenderen op niet-ade-
qunat presterende artikelen en niet-maatscbappelijk bewust opererende ondernemingen.
Indien eun maatscbappelijke organisatie aandringt op ingrijpen van een onderneming
bij een incident, kan de maatscbappelijke druk zo groot worden, dat een ondememing
niet anders kan dan geboor te geven ann de kritiek. Zo maakte de kritiek van Greenpe-
ace op Shell op bet willen baten afzinken van bet oliepbatform Brent Spar voor de
Engelse kust in juni 1995, bet web heel erg moeibijk voor Shell om zich abs maatschap-
pelijk verantwoorde organisatie op te stellen. Nnast een bescbadiging van bet imago
van Shell zorgde een boycot in met name Duitslnnd voor terugbopende verkopen. Ook
de morele pbicht die de Consumentenbond zicbzelf beeft nangemeten om consumenten
te behoeden voor misbeiding, kan er voor zorgen dat een door een ondememing
gemaakte fout, moeibijk is te corrigeren.

De eigen organisatie
Voor wat betreft de gevolgen van negatieve publiciteit voor de eigen organisatie zijim
een nantab opmerkingen te maken. Albereerst kan een crisis rond een merk zijn effect
bebben op de werkuemers en de managers van bet bedrijf. Het “onder controle” bebben
en bouden van werkuemers is iets dat zeker niet veronachtzaamd dient te worden. Met
name ontevreden werkuemers kunnen informatie over bet bedrijf of bet merkartikel dat
er geproduceerd wordt, naar buiten brengen. Ook abs de eigen werkuemers niet de pri-
maire bron zijn van de negatieve publiciteit, kunnen zij toch een significante invboed
bebben op bet vervolg van een crises. Met name werkuemers die net uit een informatie-
bijeenkomst komen, zijim veelal een geliefde prooi voor de pers. Het verdientdan ook
nanbeveling de planning van een informatiebijeenkomst voor de buitenwereld gebeim
te houden en / ofmedewerkers klemmend te verzoeken geen uitlatingen te doen.

Ook voor de managers van een organisatie kan negatieve publiciteit rond een merk bard
nankomen. In paragraaf 3.1 werden ab diverse defensie-mechanismen genoemd waarmee
managers zich yank proberen af te schermen van de op dat moment geldende realiteit.
Fan product manager is in bet algemeen immers zo ingesteld op bet bebalen van succes-
sen, dat een bijima niet in toom te bouden incident iets is dat niet in zijn of haar bele-
vingswereld past. Voeg daarbij de onderlinge concurrentie tussen product managers in
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een bedrijf en de alles rationaliserende manager is operatief. In praktijk komt bet dan
ook voor dat een gebele marketing-afdeling inblinde vaart een incident kan baten expbo-
deren tot een crisis. Na een crisis kan er bU managers sprake van zogenanmde “post-
traumatiscbe stress” (zie Pauchant en Mitroff 1992 p.14). Niet zelden komt bet voor dat
de betrokken manager ab dan niet vrijwibbig van functie en van werkmaatschappij veran-
dert. Zelfs zijn er voorbeelden bekend waarbij managers van priv6-adres veranderden
(Pauchant en Mitroff 1992 p.17). Van Zanten (1990) stelt dat “voor een bedrijf dat een
crisis beeft doorgemaakt, bet nooit meer wordt zoals vroeger”. Men zou in dit gevab
kunnen concluderen dat hetzelfdegeldt voor de betrokken managers.

Tot slot dienen voor wat betreft de eigen organisatie ook nog enige opmerkingen
gemankt te worden over de impact van negatieve publiciteit op bet bedrijfs-economisch
functioneren van die organisatie. In paragraaf 2 is in bet conceptueel kader kort nan-
dacht besteed nan de relatie tussen de wnarde van een merk voor de consument en de
waarde van een merkvoor de producent. Naar nanleiding van negatieve pubbiciteit rond
een merk kan een consument bet vertrouwen in bet desbetreffende merk verbiezen en
kan de waarde die een consument toeschrijft ann bet merk dalen. Gezien bet feit dat de
wnarde van een merk voor de producent grotendeels wordt bepanld door de waarde die
consumenten ann een merk toescbrijven, kan men dus coticluderen dat bij negatieve
pubbiciteit de waarde van bet merk voor de producent naar abbe wnarscbijnlijkbeid ook
zal dalen. Concreet kan negalieve publiciteit invloed ultoefenen op de volgende aspec-
ten van merkwanrde voor de producent: de financidie waarde van een merk kan terug-
bopen en de strntegiscbe waarde van een merk kan dalen (naar Riezebos 1995).

Voor wat betreft de financidie gevolgen van merkbescbadiging voor de producent,
moge bet duideiijk zijn dat de verkopen en derhalve ook de winst terug kan lopen. Ook
de voor een succesvol merkartikel geldende relatief boge marges kunnen in geval van
merkbeschadiging onder druk komen te stnan. Ben resultante van deze financi~le
gevolgen is dat een ondeinemer een lagere garantie heeft op inkomsten van bet merk in
de toekomst. Een ander gevobg van een crisis rond een merk is dat de strntegiscbe posi-
tie van bet merk kan worden nangetast. Aangezien een deeb van de trouwe consumen-
tennanbang van een merk uit kan wijken nnar een ander merk, betekent dit dat een
eventueel voorbeen bestanad reputatie-monopobie kan nfbrokkelen. Zoals al opgemerkt
kunnen consumenten niet ableen verloren worden ann concurrerende fabrikanteniner-
ken, maar ook nan huismerken. Ben dergelijk verzwnkte positie van bet merk maakt bet
dan ook gevoebig voor concurrentidie nanvabben. In dit geval bestant de mogelijkheid
dat een nndere ondememing bet verzwakte merk wil overnemen, maar ook is er bet
gevaar dat concurrerende merken acties gaan voeren om bun marktaandeel te vergroten
of dat er zebfs nieuwe merken op de markt worden geYntroduceerd om de kansen van
bet moment te benutten. Ben voorbeeld van een verzwakte concurrentikle positie is
Olvarit van Nutricia. Enerzijds doorbrakNutricia zeif de dominantie van bnar eigen
monopolie door na de affaire bet Duitse Hipp Bebirix op de markt te brengen (Grievink
en Van He~1994). Anderzijds was er ook bet Duitse Milupadat in februari 1994 biobo-
gisch-dynamisch bnbyvoedsel in Nederband introduceerde’2~13 en bet Bebgiscbe Liebig
(een dochteronderneming van Danone) dat in juni 1994 met Liga Bl6dina op de Neder-
bandse markt kwam (Deswarte 1994). De kans is dus groot dat bet afscbrik-effect dat
succesvolbe merken normabiter hebben op potentidie concurrenten, door negatieve
publiciteit danig kan worden nangetast.
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Voor wat betreft de strategische waarde van een merk kan men ook met enige voor-
zicbtigheid concluderen dat de expboitatie van bet merk op ruimere schanl (zoabs door
zogenaamde lijn- en merkextensies) tijdens, maar ook direct na een crisis, geen re~le
optie meer is. Voor merken die al extensies bebben, is er natuurlijk bet gevaar dat de
negatieve pubbiciteit oversbant imnar artikelen waar de publiciteit in eerste instantie geen
betrekking op bad. Sullivan (1990) toont een dergelijke negatieve “image spilbover”
ann voor de negatieve publiciteit road de Audi 5000. Dit type auto werdin de U.S.A. in
1986 geconfronteerd met berichtgevingen van ongelukken die werden veroorzaakt door
bet plotseling optrekken van de auto14. Men kan in een dergelijk gevab overwegen of
men consumenten duidelijk moet maken dat er geen verwantschap is tussen de artike-
lea voor wat betreft bet produkt-defect. Indien de negatieve publiciteit echter betrek-
klng heeft op immateri~1e associaties, kan bet bijna ondoenlijk zijn om een verwant-
schap tussen de artikelente proberen te ontkrnchten.

3.5 Wederopbouw van het merk

Nadat een merk met negatieve publiciteit geconfronteerd is geweest, dient een ondeme-
ming er alles ann te doen om bet merk weer terug te brengen op oude sterkte. Een in-
strument dat inzicbt kan verschaffen in de schade die is opgetreden, is een monitor
wanrin diverse factoren op lange termijn gemeten worden (te denken valt nan de mate-
ri6le en immateri~be merkassocinties). Indien een dergelijke monitor al werd uitgevoerd
voordat bet merk geconfronteerd werd met negatieve publiciteit, kna bet niet albeen een
indicatie geven van de mate van de schade maarkan bet ook duidelijk maken wanneer
een merk weer hersteld is. Door bet toepassenvan verscbibbende instrumenten van mar-
ketingcommunicatie kan men een merk gestang weer opbouwen.

Te hanteren marketingcommunicatie-instrumenten
Voor wat betreft de marketing-activiteiten rond een merk dat probbemen heeftgekend,
zijn er drie instrumenten van belang die gehanteerd kunnen worden om bet consumen-
tenvertrouwen terug te winnen. E6n van de eerste activiteiten die overigens al direct na
de eerste uitingen van negatieve pubbiciteit gestart kan worden, is bet voeren van sales-
promotion acties. Deze acties bebben met name tot doel “trial” van bet merkartikeb te
genereren. Als de coasumptie-ervaring van de consumeat vervolgens positief is, is de
kans groot dat bet merkartikel bij een volgende aankoop weer een pinats beeft verwor-
yen in de “evoked set” van de coasumeat. Na (en veelab ook tijdeas) bet voeren van
sales promotion acties, is bet noodznak om met thema-reclame de materi~1e en immate-
ri~le associaties van bet merk weer op oude sterkte terug te brengen. Ophoff (1995)
toont bijvoorbeeld nan dat deOmo Power commercials an het eerste incident met Proc-
ter & Gamble op cognitief en affectief niveau effect hadden; met name op de factor
“meningsverbetering” scoorden de Omo Power commercials relatief hoog. Een andere
techniek die men bier kan gebruiken is bet nanganim van een merk-alliantie door “co-
branding”. Bij “co-branding” gnan twee gebeel verscbillende merken een alliantie ann;
vaak zija de artikelen complementair. Bij “co-branding” kan er sprake zijn van ver-
scbilben in kwaliteitsperceptie; doordat een relatief sterk merk zija naam verbindt nan
een bescbadigd merk, is de kans groat dat de kwaliteitsperceptie van dit laatst genoem-
de merk stijgt. Rao en Ruekert (1994) merken bier over op:

brand alliances can serve as quality signals when an individual brand is
unable to successfully signal quality by itself
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Deze nuteurs concluderen dat dergebijke allianties zeer guastig kunnen zijn voor een
merkdat een “quality-perceptionboost” aodig beeft. Een goed voorbeeld hiervan is bet
merk Omo dat in bet voorjaar van 1995 een “co-branding” actie voerde met Miebe was-
machines. De link met de merknnnm Miele kon op deze wijze eveatneeb nog bestannde
twijfebs bij consumenten over Omo wegnertien. -

4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit artikel is aandacbt besteed ann aegatieve publiciteit road merken, waarbij dit
fenomeen werd bekeken vanuit bet perspectiefvan merkwaarde. Fan vaWde eerste con-
stateringen die men kan doen, is dat — vanuit bet perspectief van merkwaarde — merk-
waarde-bescherming van even groot, zo niet grater, belang is abs merkwnarde-crentie.
In pnragrnaf 2 van dit artikeb is een anazet gegeven tot hoe een model van merkwaarde
behubpznam kan zijn bij bet classificeren en danrdoor bnnteerbnar maken van concrete
gevallen van merkbeschadiging. Samenvattend kan men stelben dat negatieve publici-
teit een grotere impact heeft als de pubbicifeit de keruwnarden van bet merk nantast en
dat negatieve pubbiciteit moeibijker te bestrijden is abs bet betrekking heeft op immate-
ri~be merkassociaties en / of gebaseerd is op fictie. Voor wat betreft merkuaamsbekend-
beid kan geconcludeerd worden dat rebatief bekende merken beter bestand zijn tegen
negatieve publiciteit, maar dat deze merkem voor de media een bagere nieuwswaarde
bebben dan relatief onbekende merken.

In paragranf 3 van dit artikel zija vijf fasen bij negatieve publiciteit toegelicht: anticipa-
tie, confrontatie, reactie, gevolgen en wederopbouw. Voor wat betreft anticipatie is
aandacht besteed nan de factoren die bepalen of een organisatie a] dan niet crisisgevoe-
big is. Uitgebreid is bier aandncht besteed nan de defensie-mechanismen die managers
hanteren abs zij geconfronteerd worden met aantijgingen die betrekking bebben op bet
merk. De manier wanrop managers met een incident omgaan, kan men dan ook benoe-
men abs 66n van de meest belaagrijke kritische factoren bij bet bestrijden van negatieve
publiciteit. Het van te voren inventariseren van mogelijke probleemvelden, bet imple-
menteren van bebeersmechanismen, bet bestrijden van crisis-aegatie en bet niet baga-
telliseren van incidenten, zijn factoren die sterk bepabend zijn voor bet inbiberen van
een (potentidie) crisis. Ook dient in able omstandigheden ervoor gezorgd te worden, dat
in bet geval van een (potentWle) crisis, voor de media en consumeaten ambigue situ-
aties zoveel mogelijk voorkomen worden (met andere woorden: incomplete informatie
moet zoveeb rnogelijk worden nangezuiverd en onjuiste informatie moet zoveeb moge-
bijk worden bestreden, opdat geruchten geen voedingsbodem hebben).

In paragranf 3.3 werd ingegnan op de mogebijke reacties van een onderneming op nega-
tieve publiciteit. E6n van de eerste reacties kan (indien nodig) een produktterugname
zijn. In dit stadium geldt de bijna gouden regeb, dat de onderneming snel en adequnat
duidebijkheid dient te scbeppen (“the first 24 hours”). In die paragraaf zijn ook enkele
richtbijnen voor “recall-advertenties” gefarmuleerd, met cfe nantekening dat bier web-
licbt eea tank is weggelegd voor de Reclame Code Commissie. In dit stadium kan er
ook sprake zijn van pleitreclame waarin onjuiste beelden ten anazien van bet merk
weggenomen moeten worden om zodoende bet vertrouwen in bet merk te berstelben.
Concrete technieken die voorgesteld worden am negatieve publiciteit te ontzenuwen,
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zijn bet berpositioneren van negatief ervaren informatie en bet proberen te beYnvbaeden
van bet attributieproces bij consumenten. Het op een adequate wijze rengeren imnar con-
sumenten toe, kan benoemd warden abs een tweede kritiscbe succesfactar in de bestrij-
ding van negatieve pubbiciteit.

In paragraaf 3.4 is ingegnan op de mogebijke gevolgen van negatieve publiciteit voor
consumeaten, de handel, de media, de financi6le relaties van de ondememing, de con-
currenten, de overheid en andere maatschappebijke organisaties en de organisatie zelf.
Het moge duidelijk zija dat bet bij negatieve pubbiciteit uiteindelijk gnat am de consu-
ment. Wil een merk op de markt blijven en wib een ondememing blijven bestnan, dan
dient de consument vertrouwen te bebben in bet merk betgeen onder nadere tat uiting
moet kamen in aankoopgedrng. De media speben bij negatieve publiciteit een goede
tweede partij. De media zijn niet ableen belangrijke verspreiders van negatieve publici-
teit, mnar de media kunnen oak abs bet moment daar is, bebangrijk zijn bij de bestrij-
ding van negatieve publiciteit. Voor wat betreft bet cansumentenvertrouwen kan de
houding van de handel voor consumenten een duidelijke signaab-functie hebben. Thdi-
rect kan de handel profljt bebben van een fabrikantenmerk in probbemen, door een
hogere omzet van buismerken.

Voor wat betreft de financi6le relaties van de ondememing kan gesteld warden dat bet
effect van negatieve pubbiciteit op deze stakebobders niet alleen nfhankelijk is van de
nieuwswnarde van de publiciteit, maar oak van de amvang van de merken-portfolio
van de ondememing en bet vertrouwen dat de belegger stelt in bet management van de
ondememing. Voor wat betreft condurrenten kan gesteld warden dat bet zeer spain-
disch voorkorut dat concurrenten de directe aaasticbter zijn van negatieve pubbiciteit;
web kan door de coacurrenthile druk een ondememing fauten begnan die anders web-
licht niet waren opgetreden. Negatieve publiciteit die wordt veraorzaakt of wordt ann-
gewakkerd door maatscbappelijke organisaties, kan zeer moeilijk te bestrijden zijn.
Door bet niet-commerci6le karakter van dergebijke organisaties, kunnen zij voar de
consument immers geboofwaardiger zijn dan een fabrikant met commercidie belangen.
In de eigen organisatie dient men er rekening mee te houden dat werkuemers bet ant-
stnan en verspreiden van negatieve publiciteit kunnen vergemakkelijken. De impact
van negatieve pubbiciteit op managers kan zeer groat zijn; de consequenties kunnen
vari~rea van de brute verstoring van een mooie droom tot “post-traumatische stress”.
Tensbotte kan men concluderen voor wat betreft de waarde van een merk voor de
ondememiag, dat nnarnanleiding van een crisis niet albeen de financi~le wnarde van bet
merk kan dalen, maaroak dat de strategische waarde van bet merk kan terugbopen.

Alvorens de conclusies van paragraaf 3.5 te formuleren, is bet misscbien goed samen te
vatten welke factoren de escabatie van een incident kunnen facibiteren. In figuur S zijn
deze factoren samengevat in drie categorie6a: (1) merk-gerelateerde factoren; (2) orga-
nisatie-gerebateerde factoren en (3) factoren die betrekking bebben op de reactie van de
ondememing in kwestie. Voor wat betreft de merk-gerelateerde factoren kan men dus
stelben dat abs bijvoorbeeld de kemwanrden van bet merk in kwestie ter discussie staan,
een incident gemakkelijk kan escaberen tat eea crisis. Bij de organisatie-gerelateerde
factoren kan de bagatellisatie van eea incident er bijvoorbeebd voor zargendat eeninci-
dent uitmondt in een crisis. Bij de reactie-gerebateerde factoren kan men teasbotte con-
cluderen dat indien men erbijvoorbeebd niet in slnagtde scbubdvraag op eea nader af te
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schuiven (bijvoarbeeld een beverancier), een incident veel meer impact zal hebben op
de organisatie zelf(er is dna geen externe attributie van de schubdvraag).

Merk-gerelateerde factaren
• nantasting kernwaarden van bet merk
• nadruk op immaterhibe merkassociaties
• negatieve publiciteit is gebaseerd op fictie
• merk heeft hoge merknaarnsbekendbeid
• negatieve pubbiciteit beeft betrekking op maatscbappelijke wnarden en normen

Organisatie-gerehiteerdefactoren
• nfwezigbeid crisisplan
• geen of niet goed functianerend “early-warning” systeem
• crisis-negatie
• defensie-mechanismen bij managers =

• bagatellisatie vafi incident
• onsympathieke, afstandelijkewoordvoerder

Reactie-gerelateerdefactaren
• verstrekkenvan ambigue informatie
• tinge reactie (“the first 24 hours”)
• onduidebijkbeidmet betrekking tat produktterugname
• geenexterne-attributie van schuldvraag

Figuur 5: SamenVatting vanfactoren diede escalatie van een incident kunnenfaciliteren.

In parngranf 3.5 is aaadacht besteed ann de wederophauw van bet merk. Drie concrete
vormen van communicatie-inspanningen werden bier geaoemd die een merk weer
“back on track” kunnen krijgen: sales promotion acties am probeer-nankapen te
bewerkstelligen, thema-reclame am de merkassocinties weer op bet oude peib terug te
brengen en “co-branding” waarbij een gerenommeerd merk bet bescbndigde merk een
“quality-perception boast” kan geven. Het spreekt vanzelf dat na de crisis er niet alleen
een grondige evaluntie van bet crisisplan dient plants te yinden maar dat oak de organi-
satie abs geheel zal moeten veranderen van een “crisis prone~~ nnar “crisis prepared~~
arganisatie.

NOTEN

1: De auteur bedankt praf.dr. W.F. van Raaij voor zijn nanvullingen en suggesti~ op de concept-
versie van dit artikeb.
2: Voor een beschrijving van de Exota-case, zie De Kruijk et al. (1994 p.3-9).
3: Zo blijkt bijvoorbeeld uit een actie van de Consumentenbond uit 1985 dat veel cansumenten
ktacbten hebben overde veiligheid van diverse merkartikeben. De telefoanactieGevaren Centrale
leverde in 66n week tijd mnar liefst 1.450 klacbten van cansumeaten aver anveilige pradukten
op.
4: Men kan bier eca vergelijking maken met misleiding in rectame, een praktijk die valgens De
Nederlandse Reclame Code niet toetnntbaar is. Artikel 7 van de algemene RectameCode tuidt:
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Reclame mag niet misleiden, metname niet omtrentde prijs, de inhoud, de herkomst, de samen-
stelling. de eigenschappen ofde doelmatigheid van de aangeboden produkten. Reclame dient zo
duidelilk en volledig mogeltik te zijn, mede gelet op haar aard en vorm en hetpubliek waarvoor
zi] is bestemd. Duidelilk behoort ookte zijn door wie de produktenworden aangeboden.
Ten anazien van pradukt-defectea concludeert de “Committee on Consumer Policy” (1981):
“Manufacturers of consumer products, consumer arganisations and legislators generally agree
that the consumer has every right to find that the product be buys performs as well as be can
reasonably expect and that, above all, it will not endangerhis health and safety in anyunforesee-
able way; and that, further, if the product is tater found to be unsafe or injurious to his bentth, he
will be entifled to full redress atminimum castand inconvenience to him”.
5: Ret gebruik van gratis pubbiciteit in positieve dan web negatieve zin, wardt oak web “tabloid
marketing” genaemd.
6: Men zou bier zelfs kunnen concluderendat de uitspraakvan Youp van ‘tHek betrekking had
op een kernwnarde van bier, die valt te typeren abs “stoerheict”. De uitsprank van Yaup van ‘t
Hek raakt precies bet zwakke punt van alcobolarm en alcobolvrij bier; een drinker van Buckler
zau dus niet voldoen ann dit stoerbeids-idenal. Zie oak bet artikel van Karel Knip “Buckler: vijf
jaar vergeefse moebte” in bet NRC Handelsblad van 9 oktober 1993.
7: Hetgnat erhier am vast te stellen of de aorzaakvan de negatieve publiciteit duidebijk aanwijs-
bans is. De uitspraak van Youp van ‘tHek aver Buckler is lets dat daadwerkelijk I feitelijkbeeft
plaatsgevonden; bet gerucbt dat Marlboro de Ku Klux Klan zau spansoren is danrentegen een
gerucbt dat niet tot een feitelijkheid of een concrete uitspraakte berleiden is.
8: Tylenol pastte na incidenten van vergiftiging met cynankali in 1982 de verpakklng op diverse
punten ann, zodat “product tampering” vrijwel onmogebijk wercl gemaakt.
9: Schwietert (1994) spreekt in plants van een crisis van een “affaire” en stelt: “an affair is only
an affair when themedia intervene
10: Zie onder andere bet artikel “Beslag op cassis van Rankmet verboden stof’ in bet NRCHan-
delsblad van 9 december 1993.
11: Misbruik van dit herkenningspatroon zau dan oak verbaden dienen te warden. Zo plaatste
Miele op de voorpagina van bet NRC Handelsblnd van 17 maart 1995 een advertentie van circa
10 bij 10 cm. met als kop: “Belangrijk nieuws averMiele-afwasautomaten”. De advertentie bad
een grijze omkadering en deed sterk denken nan een oproep tat controle c.q. praduktterugname.
Na bet tezen van de tekst kan men ecbtercanstateren dat Ivilele op deze manieranakondigde dat
bans afwasautomaten betaptimale afwasresultaat bereiken met Sun Micra.
12: Zie bet artikel “Nutricia komt met nieuwe babyvoeding” in Ret Financieele Daghlad van 22
februari 1994.
13: Nutricia reageerde op Milupa’s zet door bet merk Bebirix nieuw leven in te blazen abs een
produkt op basis van biologische ingredi~nten. Ret merk Bebirix wordt in bet assartiment
gevoerd als Hipp Bebirix.
14: Sullivan (1990) analyseerde de prijzen van tweedehands auto’s. Zij rapparteert dat de nega-
tieve publiciteit road de Audi 5000 resulteerde in een 11,5 % bogere nfschrijving dan narmaal
voar dit type auto. De Audi 4000 kende een 9,2 % hagere afschrijving dan normaal en de Audi
Quattro een 6,8 %hogere afschrijving dan voorheen. De negatieve publiciteit rand de Audi 5000
hadechter geengevolgen voor de “corporate identity” vanbet maederbedrijf Volkswagen.
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