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SAMENVAThNG

Benchmarking, als methode om de eigen prestaties te vergelijken met die van anderen, kan wor-
den toegepast op de marketing-communicatie van ondernemingen. Hieruit kunnen functies en
processen wordenopgespoord die verbetering behoeven en kan informatie worden verkregenhoe
deze verbeteringen bereikt kunnen worden. In dit benchmarkonderzoek van Coopers & Lybrand
Management Consultants en de vakgroep Marketing Management van de Erasmus Universiteit
wordendrie groepenmerken vergeleken: kleine en grote fast movers en duurzame goederen. Het
succescriterium voor de effici~ntie van marketingcommunicatie is de ratio van het communica-
tiebudget gedeeld door de omzet. Voor best-in-class merken is deze ratio kleiner dan4%. Voor
worst-in-class merken is deze ratio groter dan 9%. De mate waarin doelstellingen worden
behaald is bepalend voor de effectiviteit.

De onderzoeksresultaten zijn gegroepeerd rond drie onderdelen:
— omgevingsfactoren, de relatie van bet merk met de omgevingsfactoren.
— organisatiefactoren, de relatie vanhet merk met de inteme organisatiestructuur.
— communicatiebeleid, de relatie van hetmerk met het communicatiebeleid.

Best-in-class merken voeren in bet algemeen een strakker, doel- en doelgroepgerichter beleid,
zijn vakergericlit op relatiebeheer, met meeraandacht voor de handelen spreiding oververschei-
dene communicatie-instrumenten en media. Bij best-in-class merken zijn meer personen betrok-
ken. De causale relaties blijven echteronduidelijk. Zijn deze merkenbest-in-class geworden door
een beter beleid of kunnen deze merken een beter beleid voeren, omdat ze best-in-class en bier-
meerendabeler zijn?

1. BENCI-IMARKING

Bencbmarking is bet meten en vergelijken van de elgen prestaties met de prestaties van
andere bedrijven. Deze andere bedrijven kunnen de concurrenten zijn in dezelfde
bedrijfsklasse of branche en opererend op dezelfde markten. Maar bet kunnen ook
totaal andere bedrijven zijn die een bepaalde functie vervullen. Xerox is ~.dn van de
bedrijven die door benchmarking een acbterstand in de effici~ntie en kwaliteit van de
produktie ten opzicbte van Japanse concurrenten als Canon en Minolta heeft weten weg
te werken. Xerox bleek ook niet effectief en effici~nt te zijn in de orderbehandeling en
distributie van reserve-onderdelen. Van een benchmark-vergelijking met een postorder-
bedrijf als L.L. Bean kon Xerox leren hoe dit verbeterd kon worden. Bob Camp van
Xeroxwas dan ook ~n van de eerste auteurs overbenchmarking (Camp, 1989).
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Het doel van benchmarking is de verbetering van de eigen prestaties en een optimale
budgetallocatie. Benchmarking is dus een vorm van “intelligent afkijken”.Westinghou-
se gebruikt de volgende definitie: ‘Benchmarking is the continuous search for and
application of significantly better practices that leads to superior competitive perfor-
mance.’ Voor Westinghouse is ‘significantly better’ blijkbaarvoldoende_om een verbe-
teringsproces iiY de eigen organisatie op gang te brengen. De algemeen aanvaarde
defmitie APQC-definitie luidt: ‘Benchmarking is a systematic and continuous measure-
ment process. A process of con~tinuously measuring and comparing an organization’s
business processes against business process leaders anywhere in the world to gain
information which will help the organization take action to improve its performance.’
APQC staat voor American Productivity and Quality Center. Hier wordt de term ‘busi-
ness process leaders’ gebruikt, dus een vergelijking met de beste prestaties in een
bepaalde branche of op eenbepaalde functie.

Er zijn globaal vier typen benchrnarking te onderscheiden. Zie ook Pino (1994):
1 Company benchmarking: Het vergelijken van dezelfde activiteiten op verschillende
locaties, afdelingen en werkmaatschappijen van de eigen ondememing. Hewlett Pac-
kard heeft door een interne benchmark de snelheid van produktontwikkeling sterk
kunnen verbeteren (Watson, 1993, pp. 93-107). Albert Heijn kan de prestaties van
supermarkten op verschillende locaties vergelijken.

2 Concurrenti~-benchmarking: Vergelijken van de prestatie en activiteiten van de
eigen onderneming met andere ondememingen in dezelfde bedrijfsklasselbranche.
Ford ontwikkelde Ford Taurus door de procedures en kwaliteiten van andere autofa-
brikanten te bestuderen. Philips kan haar eigen produktoatwikkelingsproces vergelij-
ken met dat van Sony. KLM kan de verkopen per werknemer in 1990-1991(229
stuks) vergelijken met die van Japan Airlines (747 stuks), Delta (250 stuks) en Con-
tinental (322 stuks) (Pino, 1994).

3 Competentie-benchmarking: Vergelijken van de eigen strategie en prestaties met die
van ondernemingen die dezelfde functie uitoefenen, bijvoorbeeld interne orderbe-
handeling, distributie, persoonlijke verkoop of dienstverlening. Een merkartikelenfa-
brikant kan de prestaties van haar klantenservice-afdeling vergelijken met die van
een dienstenorganisatie die dit al jarenlang doet.

4 Database benchmarking: Vergelijken van de prestaties van een bepaald merklbedrijf
met de prestaties van een groot aantal merken/bedrijven uit bet gegevensbestand. Dit
is mimer dan alleen een vergelijkingmet merken uit de eigen branche. Dit type ben-
chmarking is in dit onderzoek uitgevoerd.

Japanners blinken uit in benchmarking. Ze analyseren de beste produkten en de beste
bedrijven om hun eigen prestaties te verbeteren totdat hun vergelijkingspartners zijn
ingehaald en de Japanse produkten en bedrijven de beste zijn geworden. Dit betekent
dat benchmarking niet alleen kan dienen om net zo goed te worden als de beste, maar
ook om beter te worden dan de beste door de gevolgde ontwikkelings- en verbeterings-
lijn verder door te trekken.

Benchmarking-studies zijn uitgevoerd op gebieden en functies als financieel-adminis-
tratiefbeheer, orderverwerking en facturering, verkoopproces, produktplanningsproces,
logistiek, marketing-communicatie, consumententevredenheid, klachtenafhandeling en
marktonderzoek. In eeii benchmarkstudie worden kengetallen, vaak ratio’s van twee
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variabelen, gebruikt om bedrijven onderling te vergelijken. Bij orderbehandeling en
facturering kan bijvoorbeeld bet aantal facturen per fte (mensjaar) worden vastgesteld,
at dan niet gecorrigeerd voor de complexiteit van de facturen (Korteweg en De Vriend,
1993). Bij marketing-communicatie kan de ratio van communicatiebudget gedeeld door
de omzet of bet marktaandeel gebruikt worden.

De vergelijking kan betrekking hebben op een gemiddelde (kiassegemiddelde), modale
waarde, bet eerste of derde kwartiel of op een excellente (best-in-class) concurrent.
Vergelijking met bet klassegemiddelde of modale waarde geeft een indicatie van de
eigen positie ten opzichte van concurrenten. Vergelijking met de best-in-class geeft
meer aanwijzingen hoe de eigen prestaties verbeterd kunnen worderi. Vergelijking met
andere merken dan de directe concurrentie kan tot nieuwe inzichten leiden.

Benchmarkcyclus
De volgende stappen dienen te worden gezet in een benchmark-studie. Het geheel
vormt zo eencyclus van voortdurende vergelijking en verbetering. Zie ook figuur 1.

Defini&en Meten

Figuur I.Benchmarkcyclus.

1 Vaststellen van doelstellingen en verwachtingen, geoperationaliseerd in functies,
kengetallen en criteria.

2 Meten: vaststellen van de kengetallen bij de deelnemende bedrijven en berekening
van gemiddeldenen spreiding van de kengetallen.

3 Vergelijken van eigen kengetallen met die van andere bedrijven.
4 Interpreteren en begrijpen van de verschillen en nagaan aan welke oorzaken de ver-

schillen kunnen worden toegeschreven. Tevens nagaan welke bedrijfsprocessen ten
grondslag liggen aan de uitkomsten (‘enablers’).

5 Verbeteren van de elgen prestaties door veranderingen in te voeren (implementatie).
6 Meten en evaluerenvan de resultaten.
7 Opnieuw opstarten van de benchmarkcyclus: volgende ronde van de benchmark.
De onderzoeksresultaten in dit artikel hebbenbetrekking op de eerste vier stappen.
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Door deze cyclus herhaaldelijk te volgen ontstaat een continu leerproces en verbete-
ringsproces. Peter Senge (1990) spreekt van een ‘lerende organisatie’. Hij stelt in een
wat overtrokken management-goeroe jargon~ ‘een lerende organisatie is een organisatie
die voortdurend zijn capaciteit uitbreidt om zijn eigen toekomst te cre~reh’.

2. VERGELIJKINGMET ANDEREMETHODEN

Benchmarking als methode lijkt op concurrentenanalyse, accountability, PIMS (Profit
Impact of Marketing Strategy) en TQM (Total Quality Management), maar er zijn
belangrijke verschillen. Bij concurrentenarmalyse gnat bet om een algemene analyse van
het beleid, acties en succes van concurrenten op eenbepaalde markt (Johnson en Scho-
les, 1993). De accountability-discussie houdt zich bezig met de effecten van reclame en
welke effected d~in specifieke campagnes kunnen worden toegeschreven. In een TQM-
benadering worden produktie- en dienstverleningsprocessen geanalyseerd om tot kwa-
liteitsverbetering ervan te komen, eventueel door een vergelijking met anderen.

Het PlMS-gegevensbestand is een bestand met gegevens van 450 bedrijven en 3000
business units en bevat algemene marketinggegevens die van invloed (kunnen) zijn op
de winstgevendheid van bedrijven en business units (Buzzell en Gale, 1987). Uit de
analyse van de PIMS-gegevens komt dat de belangrijkste factor die marktaandeel
bepaalt, de ‘relatieve waargenomen kwaliteit’ is, i.e., de kwaliteit zoals de afnemers die
zien in vergelijking met concurrerende produkten. Bedrijven met een hoge waargeno-
men kwaliteit van bun produkten en diensten en een hoog marktaandeel kunnen relatief
hoge prijzen vragen bij een door de schaalomvang gunstige kostenstructuur en zijn
hierdoor het meest winstgevend. Het PIMS-bestand bevat algemene marketing-indica-
toren en is hierdoor minder specifiek dan benchmarkonderzoek.

3. BENCHMARKSTUDIE

Deze benchmarkstudie is gericht op de effici~ntie en effectiviteit van de marketing-
communicatie. Het is een gezamenlijk project van Coopefs & Lybrand Management
Consultants en de vakgroep Marketing Management van de Erasmus Universiteit, met
gegevens van merken betrekking hebbend op bet kalenderjaar 1994 of een jaarperiode
beginnend in 1994. Over deze periode zijn gegevens van 83 merken van dagelijkse
gebruiksgoederen (fast moving consumergoods) en duurzame goederen verzameld. Er
zijn drie kiassen gevormd:
1 Merken van duurzame goederen. Deze klasse omvat 24% van de onderzochte mer-
ken.

2 Merken van dagelijkse gebruiksgoederen met een marktaandeel groter dan 20%,
genoteerd als: DGG > 20%. Deze klasse omvat 48% van de onderzochte merken.

3 Merken van dagelijkse gebruiksgoederen met een marktaandeel kleiner dan 20%,
genoteerd als: DGG . 20%. Deze klasse omvat 28% vande onderzochte merken.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen individuele en paraplumerken. Een individu-
eel merk kent slechts ~dn produktgroep met gemiddeld I 6rroduktvarianten in verpak-
king, soort en smaak. Een individueel merk is bijvoorbeeld Caballero sigaretten. Onder
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een paraplumerk valt meer dan ddn produktklasse; in dit onderzoek gemiddeld 3,5 veT-
schillende produktklassen en 94 produktvarianten. Calvd is bijvoorbeeld een paraplu-
merk en wordt gebruikt voor slasauzen, tafelsauzen, pindakaas, en borrelnootjes. In het
bestand bevinden zich 41% individuele merken en 59% paraplumerken. Er zijn ver-
scheidene merken van 66n producent, bijvoorbeeld Unilever, in bet gegevensbestand
opgenomen. In dit onderzoek is per merk slechts 6~n produktklasse opgenomen om de
individuele en paraplumerkenbeter vergelijkbaar te maken.

Het gevormde gegevensbestand wordt uitgebreid door nieuwe gegevens toe te voegen
en ‘oude’ gegevens te actualiseren. Ook kunnen diensten-, retail- en business-to-busi-
nessmerkenworden toegevoegd.

De effici~ntie van marketing-communicatie (MC) wordt in dit onderzoek gedefinieerd
als bet behalen van de communicatiedoelstellingen met een lage ratio van communica-
tiekosten (marketing-communicatie budget) en omzet. In de meeste analyses wordt een
driedeling gemaakt in de volgende effici~ntieklassen:
I Best-in-class (BIC) merken met eenMC-budget/omzet kleiner dan 4%.
2 Modale merken met een MC-budget/omzet tussen 4 en 9%.
3 Worst-in-class (WIC) merkenmet een MC-budget/omzet groterdan 9%.

Het gemiddelde MC-budget van de BIC-merken blijkt niet groter te zijn dan van de
WIC-merken, respectievelijk 2,9 en 3,1 miljoen gulden. De marktaandelen van BIC-,
modale en WIC- merken zijn respectievelijk 23,5%, 21,5% en 17,7%. Een groter
marktaandeel geeft economy-of-scale voordelen of overschrijding van drempelwaarden
diemogelijk leiden tot eengunstiger MC-budgetlomzet ratio.

Zijn de drie klassen van merken gelijk verdeeld overde drie effici~ntieklassen? Tabel 1
laat zien dat de duurzame goederen het sterkst vertegenwoordigd zijn in de BIC-cate-
gone. De dagelijkse gebruiksgoederen met een groot marktaandeel zijn bet sterkst aan-
wezig in de modale categorie. De dagelijkse gebruiksgoederen met een klein markt-
aandeel zijn bet sterkst aanwezig in de WIC-categorie en ook sterk in de modale
categorie. Daamaast wordt ook de effectiviteit beoordeeld, waarbij de mate waarmn
doelstellingen bereikt worden bet uitgangspunt vormt.

Tabel I. Proportiesmerken in efficifnriecategoriefn (MC-budgetlomzet).

Best-in-class Modaal Worst-in-class

Duurzaam 55,6 10,0 18,2

DGG >20% 27,8 50,0 27,3

DGG <20% 16,7 40,0 54,5

Totaal 30,0 33,3 36,7
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De onderdelen van deze benchmarkstudie en de vragenlijst zijn:
— Omgevingsfactoren, de relatie van bet merk met omgevingsfactoren: marktgericht-

heid, strategie, concurrentie, marktontwikkelingen, internationalisatie, technologie,
positionering, doelgroepbepaling, relatiebebeer, tussenhandel en marktonderzoek. In
bet algemeen kan een bedrijf geen invloed uitoefenen op deze exogene factoren,
maardient het beleid zo goed mogelijk op deze factoren in te spelen.

— Organisatiefactoren, de relatie van bet merk met de structuur van de inteme organi-
satie: Functioneert de organisatie van de marketing adequaat? Ret gaat bierbij om
functies, verantwoordelijkheden en de relatie met bet reclame-adviesbureau. In bet
algemeen kan een bedrijf invloed uitoefenen op deze endogene factoren, de structuur
van de marketing en de organisatie optimaliseren om de gewenste doelstellingen te
behalen.

— Coinmunicatiebeleid, de relatie van bet merk met bet communicatiebeleid: briefing,
marketingbudget, MC-budget, inzet van MC-instrumenten en mediamix. In bet alge-
meen kan een bedrijf invloed uitoefenen op de effectiviteit en efficWntie van de inzet
van communicatiemiddelen om de gewenste doelstellingen te behalen.

In dit onderzoek zijn opgenomen: acht communicatie-instrumenten (Floor en Van Raaij,
1993). Een instrument is een geheel van samenhangende activiteiten waarvoor een
bepaalde organisatievorm en bekwaamheid is vereist.
— Reclame in massamedia
— Promoties (SP)
— Winkelcommunicatie (in-store)
— Direct-marketing communicatie
— Sponsoring
— Marketing-PR
— Beurzen en tentoonstellingen
— Persoonlijke verkoop

In dit onderzoek zijn opgenomen: zes mediumlypen (Floor en Van Raaij, 1993). Een
mediumtype of mediamix wordt gekozen in bet kader van een communicatie-instru-
ment en dient om de boodschap aan de doelgroep over te dragen.
— Gedrukte media: dagbladen, tijdschriften
— Ethermedia: televisie, radio
— Buitenreclame
— Bioscoop

De relatie tussen marketingplan, MC-plan, inzet van instrumenten en mediamix is in
figuur 2 weergegeven.

Er worden in dit onderzoek vier soorten goederen onderscheiden: dagelijkse gebruiks-
goederen, voorkeursgoederen, afwegingsgoederen en speciale goederen (Floor en Van
Raaij, 1993, tabel 2.2). Tn tabel 2 zijn deze vier soorten ingedeeld naar de mate van
betrokkenheid van consumenten en naar de mate van specialisatie. Tot een algemeen
assortiment behoren goederen die gekocbt worden door vrijwel alle consumenten. Tot
een gespecialiseerd assortiment behoren goederen die appelleren aan speciale doelgroe-
pen. In tabel 2 zija ook de meest voorkomende vormen van marketingcommunicatie bij
deze soorten goederen aangegeven.
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Marketingplan/budget

MO-plan/budget

lnzet van instrumenten

Mediamix

Figuur 2. Van marketingplan tot mediamix.

Tabel 2.Assortiment, betrokkenheiden soorten goederen.

Betrokkenheid Algemeen assortiment Gespecialiseerdassortiment

Laag Dagelijkse gebruiks- Voorkeursgoederen
goederen
— Thema- en actie- — Themacommunicatie

communicatie Persoonlijke verkoop
— Promoties

Hoog Afr’egingsgoederen Speciale goederen
— Themacommunicatie — Themacommunicatie -

— Persoonlijke verkoop —Folders en brochures

Resultaten
Het geveasbestand van bet benchmark-onderzoek levert zoveel interessante resultaten
op dat het onmogelijk is om alle resultaten in dit artikel te vermelden. We hebben dan
ook een selectie moeten maken van de belangrijkste resultaten en hoofdconclusies,
onderverdeeld in omgevingsfactoren, organisatiefactoren en communicatiebeleid. De
resultaten worden bier in algemene zin gepresenteerd en niet gebruikt om aanwijzingen
te geven aan specifieke bedrijven om bepaalde verbeteringen door te voeren. Hiervoor
is bedrijfsspecifiek onderzoek nodig.

De merken worden vergeleken op hun ratio van MC-budget en omzet. Dit zegt weinig
over het bereiken van de communicatiedoelstellingen en niets over de creativiteit van
reclameconcepten. Creatieve reclameconcepten en campagnes kunnen vele malen
effectiever zijn dan minder creatieve campagnes. Creativiteit is echter moeilijk te plan-
nen en hangt afvan ‘toevallige’ inspiratie. Het is moeilijk om een creativiteitsindicator
in eenbenchmarkstudie op te nemen. De belangrijkste functie van deze benchmarkstu-
die is een signaalfunctie, d.w.z. bet aangeven van opvallende verschillen tussen de best
presterende en overige bedrijven/merken. Op basis van dit signaal kan een nadere ana-
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lyse van het probleem plaatsvinden en kunnen verbeterings-mogelijkheden worden
gezocht en geYmplementeerd.

4. OMGEVINGSFACTOREN

De omgevingsfactoren omvatten de relatie tussen en de afstemming van het merkcom-
municatiebeleiden factorenuit de markt zoals handel endoefgroepen.

Best-in-class is onder vr(jvt’elalle onrstandigheden te bereiken
Bij BIC komen relatiefmeer merken voor met grotere marktaande]en en grotere omzet-
ten. Dagelijkse gebruiksgoederen en voorkeursgoederen hebben vaak grotere budgetten
nodig. Maar ook deze merken kunnen tot de BIC-categoriebehoren. In dalende mark-
ten zijn grotere budgetten nodig dan in groeiendemarkten. NC merken opereren vaker
in markten waarin consumenten in totaal meerbestedenperproduktcategorie.

Het bovenstaande lijkt een losse verzameling resultaten, maar er zitten bepaalde Iijnen
in, hoewel de causaliteit niet is vast te stellen. De ene verklaringslijn is: Door de groei
naar hogere omzetten en grotere marktaandelen, vooral in markten waar consumenten
veel besteden (vooral duurzame goederen), ontstaan schaalvoordelen die een relatief
lager MC-budget mogelijk maken. Hierdoor wordt een merk BIC. De andere verkla-
rtngslijn is omgekeerd: BIC-merken met relatief lage MC-uitgaven (en mogelijk meer
creatieve reclame), ontwikkelen zich gunstig en verkrijgen hierdoor hogere omzetten
en grotere marktaandelen. De eerste verklaringslijn lijkt ong overigens waarschijnlijker
dan de tweede.

Het blijkt uit de gegevens dat BIC geen onbereikbaar ideaal is. Sommige marktomstan-
digheden zoals een groeimarkt, een groot marktaandeel, een hoge omzet en een pro-
duktcategorie waatin consumenten veel besteden, makenbet echter we! gemakkelijker.

Nadruk op relatiebeheer is effectiever, maarwordt weinig gericht ingevuld
Er wordt in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen acquisitie van nieuwe klan-
ten en retentie (behoud) van bestaande klanten als communicatiedoelen. De Iaatste
jaren is in bet kader van ‘relatiemarketing’ meernadruk komen te liggen op klantenbe-
houd (Van Raaij, 1995; Blijenberg, Van Raaij en Vermeulen, l996)~ Voor retentie is
een andere communicatiestrategie nodig dan voor acquisitie. Direct marketing en sales
promotion dienen dan, bijvoorbeeld, minder gericht te zija op extra verkoop maar op
bet onderhouden van een relatie met klanten.

BiC- en modale merken en ook merken met grotemarktaandelen (dezegroepen hebben
een grote overlap) hebben vaker relatiebeheer als doeLstelling dan WIC-merken.
Slechts 40% van de merken met als doelstelling relatiebeheer stuurt daar bewust op in
de keuze van communicatie-instrumenten en media (tabel 3).

De incest gebruikte relatie-instrumenten zijn promoties (65%) en reclame in massame-
dia, gericht op frequente kopers (50%). Dit zijn echter nog traditionele instrumenten en
niet de relatie-instrumenten bij uitstek zoals direct-marketing communicatie, spaarpro-
gramma’ s -en relatie-evenementen. DM-communicatie wordt slechts door 23% van de
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Tabel 3. Doelsiellingen acquisitie en relatiebeheer.

Hoofddoelstelling Totale steekproef Waarvan specifieke marketingeommunicatie

Acquisitie 28,2% 26,3% (van 28,2%)

Relatiebeheer 55,1% 40,0% (van55,1%)

50/50 16,7% 23,1% (van 16,7%)

merken gebruikt. Relatiebeheerwordt dus in het algemeen nog weinig gericht ingevuld.

Best-in-class gebruiki een duidelzjker definitie vandoelgroep(en)
BIC-merken gebruiken in bet algemeen meer segmentatiecriteria dan modale en WIC-
merken, en dan vooral socio-economische kenmerken en in mindere mate psychografi-
sche kenmerken, produktgebruik en gewenste produkteigenschappen. Produktgebruik
en gewenste produkteigenschappen (benefits) zijn domeinspecifieke segmentatiecritetia
(Van Raaij en Verhallen, 1990). Veel bedrijven maken geen onderscheid tussen marke-
ting- en communicatiedoelgroepen. BIC-merken gebruiken meer onderzoeks- en infor-
matiebronnen zoals marktonderzoek, vakbladen en desk research.

Ook bier geldt dat deze merken tot de BIC-klasse kunnen zijn gaan behoren doordat ze
zoveel aan segmentatie, targeting en onderzoek hebben gedaan. Of bet omgekeerde is
bet geval, dat ze pas geavanceerde methoden zijn gaan gebruiken, nadat ze BIC waren
geworden en over ruimere onderzoeksbudgetten konden beschikken.

Het percentage van bet marketingbudget dat besteed wordt aan marktonderzoek
varieert tussen 0 en 20%. Het gemiddelde is 8,9% voor DOG> 20%, 5,9% voor DGG
<20% en 3,2% voor duurzame goederen. Grote fast movers doen dus meer aan markt-
onderzoek dan kleine fast movers. Kleine fast movers doen meer marktonderzoek dan
producenten van duurzame goederen.
Het blijkt dat merken die weinig (<5%) aan marktonderzoek doen voor 59,9% hun
marktaandeeldoelstellingen balen. Merken die gemiddeld (5-10%) aan marktonderzoek
doen balen slechts voor 32,2% hun marktaandeeldoelstellingen. Merken die veel
(>10%) aan marktonderzoek doen, halen voor 46,6% hun marktaandeeldoelstellingen.
Het is dus niet zo dat meermarktonderzoek altijd leidt tot betere resultaten. Een verkla-
ring is dat bedrijven vaakmarktonderzoek laten uitvoeren, als erproblemen zijn en niet
als bet goed gaat.

Meer aandacht voor de handel vergrootde effectiviteit vande communicatie
BIC-merken besteden een groterdeel van hun budget aan de tussenhandel (distributie)
en besteden niet hun gehele budget aan marketingcommu:nicatie richting eindgebruiker.
Ze gebruiken dus een combinatie van push (richting handel) en pull (richting consu-
meat). BIC-merken spreiden hun middelen beter en zien kans uit de push/pull-combi-
natie meer effect te halen (Olver en Fart-is, 1989).
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5. ORGANLSATIEFACTOREN

De organisatiefactoren omvatten de organisatie, structuur en processen van de marke-
ting, waarbinnenhet merkcomruunicatiebeleid moet functioneren.

Meer mensen op ~6nmerk draagt bil tot een grotere effectiviteit
BIC-merken hebben meer marketing-fte’s ~4,5 fte) op hun met-k dan modale en WIC-
merken, met respectievelijk 2,4 en 2,7 fte. BIC-merken hebben per fte een bogere
omzet (28 miljoen gulden) in vergelijking met modale en WIC-merken, met respectie-
velijk 17 en 12 miljoen gulden. BIC-merken hebben ook meet- produktvarianten (18)
per fte in vergelijkingmet modale (9) en WIC-merken (7). Het aantal produktvarianten
onder bet (paraplu)merk per fte is hoger bij BIC-met-ken, tenminste bij dagelijkse
gebruiksgoederen.

Dit kan betekenen dat de BIC-merken vaker van grotere bedrijven zijn (met schaal-
voordelen) en/of vakerprodukten in een latere fase in de levenscyclus zijn (meet-met-k-
extensie).

BIC-merken sturen strakker
Bij BIC-merken zijn meet- personen betrokken bij bet marketingbudget. Een duidelijke,
niet-gespreide verantwoordelijkheid voor fret marketingplan bij ~6n of twee personen is
van belang. Voor BIC-merken blijkt overwegend (66%) taakstellend gebudgetteerd te
worden en daamaast ook budgettering als percentage van de omzet (34%) (Floor en
Van Raaij, 1993, hoofdstuk 12).
Het communicatiebeleid van BIC-merken is strakker en professioneler dan bij modale
en WIC-merkem Ook bier blijft de vraag naar de causale iicbting bestaan. Zijn deze
met-ken BIC geworden door een strakker beleid? Voeren BIC-merken een strakker
beleid? Of bestaat er een interactie tussen beide?

Ontwikkelingsfase van de marketing verschilt per branche
De marketingfunctie doorloopt in elk bedrijf een levenscyclus met de volgende ontwik-
kelingsfasen: positie (markt) veroveren, positionering verwerven, positionering verde-
digen en positie verdedigen (Pigeaud, 1991). In samenbang biermee verscbillen de
typenmarketingafdelingen, lopend van een stafafdeling van de verkoopleider via lijnaf-
deling naar strategiscbe marketingafdeling op holdingniveau; van assistentie via servi-
ces en ‘lijn’ naar integratie (tabel 4).

De optimale (BIC)-fase in de levenscyclus verschilt per brancbe. Voor dagelijkse
gebruiksgoederen is de optimale fase de lijn- of integratiefase, waarbij marketing een
belangrijke rol heeft en geYntegreerd is in de gebele onderneming. Bij BIC-merken zien
we dan ook dat account management en verkoop beduidend meer invloed hebben op
bet marketingplan. Vooral de marketing manager en de product manager en niet de
commercieel directeur zijn bier verantwoordelijk voor bet marketing- en communica-
tieplan. Dit komt voort uit de hoge concurrentie-intensiteit, boge differentiatiegraad
(veel produktvarianten) en lage technologie-intensiteit. Bij een geringe marktturbulen-
tie is de lijnfase meer gescbikt; bij een sterke marktturbulentie is de integratiefase meer
op zijn plaats.
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Bij duurzame goederen vinden we de BIC-merken vooral in de servicesfase. Dit komt
overeen met de verwacbte levenscyclus. Stafmensen en bet bureau zijn bier samen met
de marketing manager verantwoordelijk voor bet marketingplan. Bij BIC-merken yin-
den we meer invloed van bet reclame-adviesbureau. Dit komt voort uit de boge diffe-
rentiatiegraad (veel produktvarianten) en hoge technologie-intensiteit (complexe pro-
dukten). Markten van duurzame goederen vertonen vaak sterke turbulentie, maar
kenmerken zich ook door minder aggressieve concurrentie. --

Zoals vermeld bebben reclame-adviesbureaus een grotere inyloed op BIC-merken van
duurzame gqederen. De voomaamste taken van bet reclamebureau zijn, volgens de
respondenten in deze steekproef, creatie (57,9%), advies (34,2%), mediaselectie
(21,1%) en implementatie/adaptatie van intemationale campagnes (10,5%). De overige
taken omvatten 34,2%. Het is dus zeker niet zo dat reclamebureaus alleen voor creatie
en produktie van reclamecampagnes worden ingezet.

6.COMMUNICATIEBELEID

Het communicatiebeleid omvat de effectiviteit en effici~nti&van de uiWoering van de
communicatie en de relatie met bet reclame-adviesbureau.

BIC-merken spreiden hun communicatiebudget over meerdere com,nunicatie-instru-
menten
Spreiding van het MC-budget over meerder instrumenten en meerdere media blijkt
gunstig te zijn voot- de effectiviteit. Bij de BIC-merken zien we gebruik van reclame in
massamedia, promoties, winkelcommunicatie (samen 80%); voorts DM-communicatie
(5%), sponsoring (5%), beut-zen en verkoopondersteuning. Bij WIC-merken zien we
daarentegen dat 90% van bet MC-budget gaat naar reclame in massamedia, promotie
en winkelcommunicatie, en minder dan 1% naar DM en ongeveer2% naar sponsoring.
Met name DM-communicatie en sponsoring dragen bij aan een effectieve en effici~nte
communicatiemix.

BIC-merken besteden gemiddeld 50% aan televisiereclame, terwijl WIC-merken 65%
aan televisiereclame besteden. BIC-merken besteden bun overige budget aan tijdschrif-
ten (20%), dagbladen (10%), radio (10%) en overige media (10%). WIC-merken beste-
den bun overige budget aan tijdschriften (25%), dagbladen (2%) en radio (8%). Met
name bet gebt-uik van buitenreclame en dagbladen hangt sarnen met een hoge effectivi-
tett.

BIC-merken besteden een relatief klein deel van bun communicatiebudget aan promo-
ties. Klassieke prijskortingspromoties omAijdelijk extra omzet te genereren kunnen
blijkbaar schadelijk zijn voor bet met-k en een goedkoopte-image cre~ren. Het kan ook
zo zijn dat vooral bestaande kianten extra inslaan en na de promotieperiode navenant
minder kopen. Promotie leidt dan tot subsidi~ring van bestaande klanten, margeverlies
en geeft logistieke problemen door de instabiele afname van produkten.

Deze resultaten wijzen in de ricbting van spreiding en geYntegreerde communicatie. De
inzet van meet- instrumenten en media is niet noodzakelijk beter dan de inzet van mm-
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der instrumenten en media, maar een gecombineerde inzet van instrumenten en van
media kan blijkbaar een synet-gie-effect teweeg brengen dat gunstig is voor de effectivi-
teit.

7. CONCLUSLES

Bencbmarking is een veelbelovende onderzoekstecbniek, ook voor marktonderzoekers.
Marketingonderwerpen die zich lenen voor benchmarking, zija bet verkoopproces,
marketing-communicatie, consumententevredenbeid en ldacbtenafhandeling. In dit arti-
kel staat de bencbmarking van de marketingcommunicatie centraal.

Best-in-class (BIC), gedefinieerd als een lage marketingcommunicatiebudget/omzet
ratio, is in bijna alle omstandigheden te bereiken, hoewel bet gemakkelijket- is voor
met-ken met grote marktaandelen en omzetten. BIC-merken besteden meet- aandacht
aan de handel en aan doelgroepsegmentatie en bebben vaket- relatiebeheer als doelstel-
ling, boewel ze dit lang niet altijd adequaat invullen.

BIC-merken worden gekenmerkt door een betere interne organisatie, met duidelijke
verantwoot-delijkbeden en een groter aantal fte’s. Voor dagelijkse gebruiksgoedet-en en
voor duurzame goederen zijn respectievelijk de flin/integratiefase en de servicesfase
(label 4) optimaal.

BIC-merken spreiden bun communicatiebudget over meet- communicatie-instrumenten
en media en besteden een minder groot deel van bun budget aan kiassieke prijskor-
tingspromoties. Een gecombineerde inzet van communicatie-instrumenten en media
kan blijkbaar een synergie-effect teweeg brengen dat gunstig is voor de effectiviteit en
effici~ntie van marketingcommunicatie.

NOOT

Het veidwerk en de eerste data-analyse van bet benchmarkonderzoek is uitgevoerd
door twee studenten Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit te Rottet-dam: Babette
de Vreede en Soenita Bbaggoe. Wij danken beidenvoor baar medewerking.
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2. Dc Bedrzjfsmarktonderzoeker als manager
van veranderingsprocessen.
Gerespecteerd, verguisd en zelfbewuster

A.J. OLIVIER enR.M. STERK

SAMENVATI’ING

Een Bedrijfsmarktonderzoeker zal in de toekomst steeds meer niocten functioneren op een wijze
die vergelijkbaar is met de inteme organisatieadviseur. Vanuit deze stellingname wordt het inte-
ressal-It om de rol van de staffunctionaris binnen het bedrijfsleven in een algemene context te
plaatsen en te bezien wat er zoal speelt op stafniveau. In dit artikel wordt dit terrein in kaart
gebracht. Feitelijk is bier sprake van het organiseren van besluitvorming binnen de onderneming
waarbij de Bedrijfsmarktonderzoeker discussies objectiveert en beheersbaar houdt. Hierbij fun-
geerthij tevens als onderhandelaar en drijvende motor achterde besluitvorming.
Weten welk rolgedrag het meest effectief is en deze kennis in praktijkbrengen, omdat men weet
wanneer welk rolgedrag het meesteffectief is, bepaalt het succes van bedrijfsmarktonderzoekers.
HijlZij heeft het lot in elgen hand.

1. INLEIDING

Beide auteurs adviseren management op verschillende terreinen. In hun advisering
blijkt een groot aantal overeenkomsten. Die overlap zft hem met name in de positie en
de bijdrage van de stafafdelingen in hun cli~ntorganisaties. Dit artikel bouwt voort op
een eerdere publicatie over de relatie tussen staf- en lijnafdelingen en de relatie tussen
stafafdelingen en concemleiding (Kloosterboer 1996).

Het is derhalve tijd voor een zo objectiefmogelijke analyse van de functie en de plaats
van de bedrijfsmarktonderzoeker als uitermate waardevolle specialist binnen eenvoort-
durend veranderende omgeving. Dat de bedrijfsmarktonderzoeker zal overleven is
zeker; maar hoe versterkthij zijn rol in de besluitvormingsprocessen?

1.!. De marktonderzoekspecialisatie als staffunctie

Stafafdelingen liggen al jaren onder vuur en de afdeling marktonderzoek vormt hierop
geen uitzondering. In de afgelopen jaren is behoorlijk in de omvang van stafeenheden
gesneden. In de vakpers wordt dan ook veelvuldig melding gemaakt van het feit dat
Bedrijfsmarktonderzoekers worden geoutsourced of dat de afdeling marktonderzoek als
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gevolg van reorganisatieprocessen wordt opgesplitst over decentrale afdelingen.

Er is echter geen enkele grond om aan te nemen dat dit een Bedrijfsrnarktonderzoeker
vaker zou overkomen dan andere stafafdelingen binnen het bedrijfsleven. Het is een
algerneen stafprobleem en geen specifiek marktonderzoekprohleem.
Nederlandse bedrijven als AEGON, DSM en PIT Telecom hebben bijvoorbeeld de tra-
ditionele afdeling personeelszaken vergaand in de lijn ondergebracht . De actuele voor-
nemens voor een formatiekrimp van ABN*AMRO laten eveneens een forse daling zien
van centraal ondersteunende taken. Het zijn slechts voorbeelden die een algemene trend
illustreren.

Mede ten gevolge van deze algemene trend worden ook de taken van de afdeling
marktonderzoek steeds vaker extem uitbesteed.
De marktonderzoekafdeling van de Rabobank werd bijvoorbeeld opgedeeld over de
diverse marketing groepen. De vraag is: Hoever de ontwikkeling zich zal doorzetten?

Ergens zit een kritische ondergrens. Het marktonderzoekspecialisme kan soms ook
node gemist worden. Vandaar dat een omgekeerde beweging eveneens kan worden
waargenomen. Philips start een produktontwikkelingsafdeling waarin marktonderzoe-
kers domin&wffen ING/Postbank versterkt haar onderzoeksstaf. Met past in bet denken
in termen van lerende organisaties ( Senge ,1992) die voortdurend op zoek zijn naar
optimalisaties binnen de eigen werkwijzen.

De marktonderzoeker dient er dus voortdQrend op bedacht te zijn dat hij bet voortbe-
staan van zijn functie zal moeten afdwingen om de golfbewegingen binnen organisaties
te kunnen overteven. En dit geldt niet atleenvoor de marktonderzoeker.
Van Westendorp( 1996) signaleert dat ook de marketingafdelingen steeds nadrukkelij-
ker hun bestaansrecht moeten anntonen.Wanneer de afdeling marktoziderzoek binnen
een bedrijf woi7dt gezien als hulpje van de afdeling marketing krijgt de Bedrijfsmarkt-
onderzoeker dubbele kiappen. Zaak voor de Bedrijfsmarktonderzoeker binnen bet be-
drijf aansluiting te zoeken bij andere disciplinesdan de marketing afdeling.

De twijfel aan bet bestaansrecht van een forse staf en de hieruit resulterende verdwij-
ning of verkleining van stafafdelingen, zljn niet uit de lucht komen vallen. De oor-
spronkelijke redenen van bestaan voor de staf; zoals overwegingen van schaarse c.q.
specifieke expertise, schaalgrootte voordelen en/of bet vergroten van eenheid in beleid
en beheer, zijn met de trend van decentralisatie en integraal managemeht in een nieuw
licht komen te staan. - —

Er is danrbij een stafimago gegroeid van millimeteren, dubbeiwerk en weinig realisti-
sche ‘beleid-om-het-beleid exercities’. Met stafcommentaren, die een overmaat aan
beschouwingen en evaluatie van alternatieven bevatten.
Kenmerkend is hierbij dat bet maken van beleidskeuzes vermeden wordt omdat men
vindt daarmee op het terrein van een ander terecht te komen. Problematiseren in plaats
van oplossen’ is dan de kritiek.

De vraag is of de oorspronkelijk beoogde bijdragen van de staf (Bedrijfsmarktonder-
zoeker)zijn te verkrijgen, zonder in de bovengenoemde problemen te komen. Dat vergt
allereerst bet blootleggen van enkele oorzaken van de ]astige positie van de Bedrijfs-
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onderzoeker. Daarnakomt in dit artikel een aantal stafstrategie~n aan hod dat de moge-
lijke posities van stafeenheden weergeeft, inclusief de voor- en nadelen en de conse-
quenties ervan. Tenslotte wordt de meest veelbelovende van deze strategie~n naar de
praktijk vertaald.

2. DILEMMA’S VOOR STAFAFDELINGEN

De topleiding en de decentrale onderdelen van een organisatie willen doorgaans heel
verschillende dingen van de staf. Bedrijfsmarktonderzoekers zitten als het ware tussen
twee vuren. De ‘decentrale unit’ aan de ene en de ‘centrale top’ ann de andere kant.
Deze centraal-decentraal spanningen vinden een relatief gemakkelijke uitlaatklep in de
staf en worden versterkt door de stereotype beeldvorming overde staf.
Decentrale units zien de marktonderzoekers nogal eens als ‘bureaucratisehe regelaars’,
‘lastige pottekijkers’ of als ‘onbekende grootheid (Peters, 1993).

De top heeft nog niet altijd voldoende vertrouwen in haar bedrijfsmarktonderzoekers
voor wat betreft de effectiviteit en de loyaliteit. Een en ander resulteert dan in discus-
sies over de rol en meerwaarde van de onderzoeker, en uit zich vaak als zorg over een
teveel nan overhead, bureaucratie en een roep om (verdere) decentralisatie en ont-
staffing (VanTilburg ,1992)

De Bedrijfsmarktonderzoeker moet manoeuvreren tussen de uiteenlopende belangen
van het centrale en bet decentrale management. De ene keer treedt de onderzoeker op
als centrale beleidsmaker of expert. de andere keer is hij weer adviseur, vertrouwens-
persoon of assistent van de decentrale onderdelen. Men voelt zich door deze veelheid
aan rollenmenigmaal onbegrepen, gewantrouwd of ondergewnardeerd.

De topleiding (centraal) vraagt in het algemeen de Bedrijfsmarktonderzoeker inbreng
over hoe in te spelen op ontwikkelingen (strategische studies) . Daamaast vraagt Cen-
traal de Bedrijfsmarktonderzoeker informatievoorziening te stroomlijnen of de uitvoe-
ring van het beleid te monitoren. een goede omschrijving hiervan treft men aan bij
Hamersveld en van der Herberg(1994).

Een voorbeeld is de marktonderzoekafdeling van een bedriff dat op verzoek van
de centrale leiding een periodiek overzicht verstrekte van de marktontwikkelin-
gen, waarbi] men zich baseerde op Nielsen Data en Panel Data. Deze notities
werden zeer gewaardeerddoor de Raad van Bestuur. De verslagen waren echter
gedetailleerd en men kwam er niet altijd toe om ze geheel door te lezen. Dat geeft
niet ,dacht men, want het was eerder jets voor decentraal om er lets mee te doen.
Vanuit decentraal bestond er echter grote weerzin tegen deze verslagen. De ver-
slagen bevatten nauwelijks nieuwe informatie en soms zelfs beleidsaanbevelingen
die rechtstreeks naarcentraal gingen zonder datdecentraal erin gekend was.
Gelet op het politieke belang van de overzichten ging de afdeling marktonderzoek
steeds meer tild aan de verslagen besteden, tot de Raad van Bestuur zich afvroeg
waarom men zes weken nodig had om een notitie omtrent actuele zaken op te stel-
len.
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Decentraal vraagt daarentegen concrete huip (advies en vaak capaciteit) bij de uitvoe-
ring van bet (centrale of het eigen) beleid. Decentraal wil daarbij doorgaans juist een zo
groot mogelijke bandelingsvrijbeid bewaren. E~n en ander betekent voor de Bedrijfs-
marktonderzoekerdat hij moet manoeuvrer&n tussen deze teg~ngestelde belangen.

Vierdilemma’s voor stafeenbeden illustreren het geschetste spanningsveld.

Specialisatie ve,”sus Integratie
De ondersteuning van de lijn bij integrani management vergt een geYntegreerde
benadering en werkwijze van de staf. Ondersteuning op bet gebied van bijvoorbeeld
produktontwikkeling, marktmonitoring en reklameontwikkeling moet goed op elkaar
afgestemd zijn. Anderzijds vergt een ‘state of the art’ inbreng van de Bedrijfsmarkt-
onderzoeker op de eigen specifieke bedrijfsfunctie tegelijkertijd een voldoende mate
van specialisatie. Met combineren van specialistische kennisopbouw met integrale
adviseringen meedenken met de lijn is een behoorlijke opgave en vaak een ‘incom-
patibilit6 des humeurs’ voor de Bedrijfsmarktonderzoeker.

Controller versus Consultant
De Bedrijfsmarktonderzoeker moet zijri functie als adviseur en vertrouwenspersoon
veelal zien te combineren met de rol van ‘waakhond’ van bet vastgesteide beleid.
Een lastige combinatie. Voor de hand liggende gevolgen zijn wantrouwen bij
decentrale eenheden en een lage acceptatie van stafadviezen. Daarnaast zal bet
onvoldoende invulling geven aan de monitor en controle functie teiikoste gaan van
de acceptatie van de Bedrijfsmarktonderzoeker bij Decentraal. De Bedrijfsmarkt-
onderzoeker die met lange en/of ingewikkelde verhalen kool en geit wil sparen
wordt snel , door beide partijen, wollig en theoretisch gevonden.

Beleid versus Uitvoering
Bedrijfsmarktonderzoekers moeten de kwaliteiten van lange termija denkers vereni-
gen met die van praktiscb ingestelde dagelijkse doeners. In veel stafeenheden domi-
neert 6f de ene functie 6f de andere. Ben deel van de organisatie voelt zicb bierdoor
slecbt gebolpen. Soms wordt het dilemma opgelost door beleid ~n uitvoering in
gescheiden onderzoeksafdelingen te organiseren. Het versehil in disciplines en de
gescbeiden organisatievorm leidt dan gemakkelijk tot interne v~rsnippering en
scheiding der geesten binnen de staffunctie. Zo ontstaat bet beeld_van een los zand
functie, langs elkaur been werkeiiden eenvoudig tegen elkaar uit te spelen.

Stromen vd,tde leiding versus Spreekbuis_van de onderdelen
In feite is dit bet onderliggende dilemma voor de tweevoorgaande: men moet ver-
schillende ‘beren’ met versebillende belangen dienen. De gevolgen van deze belan-
gentegenstelling laten zich raden:

Zowel centrale leiding als onderdelen proberen eigen doelen via de staf te realise-
ren (‘via de band spelen’), waar dat in de recbtsireekse coijifrontatie moeilijk
lukt.

Men wordt gemakkelijk als belangenbebartiger van -de ander gezien, betgeen bet
onderling vertrouwen ondermijnt.
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Slechts weinig Bedrijfsmarktonderzoekers lukt bet om in dergelijke verhoudingen de
positie van bet ‘begeerde bruidje’ te verwerven. Eerder is ontevredenbeid van minimaal
~n van beide en soms van allebei de ‘vuren’ bun deel.

Kiock(1995) inventariseerde onlangs de kritiek van bet algemeen management op bet
functioneren van de Bedrijfsmarktonderzoeker.
Top managers hebben compleet andere verwachtingen van een Marktonderzoekafde-
ling dan de marktonderzoekers zeif. De Bedrijfsmarktonderzoekerbeperkt zich volgens
de topmanagers tot branden blussen, beeft weinig interesse in de waarde van bun acti-
viteiten voor bet bedrijfsresultaat en loopt voortdurend acbter de feiten ann terwijl het
topmanagement juist informatie wil over nieuwe ontwikkelingen en voorstellen hoe
hierop in te spelen.

De vraag welke stafopstellingnu wijsbeid is, vraagt eerst om een blik op de
diepere oorzaken van de getypeerde problemen.

3. CENTRAAL VERSUS DECENTRAAL

In essentie zijn veel van deze problemen te herleiden tot bet streven naar coiirdinatie en
bebeersing vanuit centraal en de wens tot autonomie en handelingsvrijbeid vanuit
decentranl.

Schema 1. Stafdilemma.

Een voorbeeld hiervan is de opstelling van een Marktonderzoekafdeling van een
Fabrikant van Fast Moving Consumer Goods. Zij heeft haar missie omschreven
als informatieleverancier van de marketing afdeling . Air centrale doelstelling
net men de facilitaire dienstverlening. Men concentreert rich op de inkoop van
marktonderzoek en ziet erop toe dat deze informatie tegen lage pri]zen wordt
ingekocht en afgestemd is op de behoefte van de marketing afdeling. In de directe
contacten met de marketing afdeling oogst de individuele Bedrz]fsmarktonderzoe-
ker regelmatig grote waardering. De concerndirecteur uit echter steeds scherpere
kritiek op de Marktonderzoekafdeling. Hi] mist de visie hi] de marktonderzoekers
en vindt dat ze zich reactief in plaats van pro-actief opstellen. Hi] overweegt de
marktonderzoekafdeling onder te brengen hi] de afdeling Strategische Planning.
Binnenkort wil hi], binnen deBoard, hierover spreken.

STAFDILEMMA

Centrani Decentraal
Sturing en beheersing Zelfsturingen Autonomie

Centraal beleid implementeren en monitoren Begeleiden en assisteren bij realiseren
decentraalbeleid
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Deze ingebakken spanning tussen centrual en decentraal, ofwel tussen bebeersing en
autonomie leidt tot een nantal stereotype beeldenen gedragingen in organisaties.

Onderstaand schema over boog-lang relaties, vrij naar Mastenbroek( 1991) illustreert
deze dynamiek. Hij gaat hierbij uit van binrarchischehoog/lang relaties.

STEREOTYPEN IN HIERARcHrscHE HOOG-LAAGRELATIES

Kenmerkende problernen

Beeld van de ander

Tactieken en gedragingen

Hoog

Hoe te overtuigen?
Wat zou erleven
Hoe de zaak te beheersen

over lang —

passief, komt weinig uit
denken alleen nan zichzelf,
niet aan gebeel

Doen alleen maarwat
ergevraagd wordt

Argumenteren
Doordrukken
Selectief infotinatie geven
Individuenbewerken

Laag

Hoe autonomie behouden
zonder in bock van dwars-
liggerin komen?

over hoog
arrogantie. Weten meerdan
ze kunnen/willen zeggen
manipulerend: is al
bekokstoofd

Vage afspraken maken
Verschuilen achter
onduidelijkheid

Ja zeggen, nee doen

Schema 2. Stereotypen in hi&~rarchische hoog-laag relaties.

De spanning ‘beheersing versus autonomie’ in de lijnorgani~atie beeft zijn weerslag op
bet functioneren van — en de beeldvorming rondom stafeenbeden. De staf vormt gewild
of ongewild een derde partij in de relatie tussen centraal en decentrani. Beide kanten
proberen de stafafdeling te benutten, dan wel te omzeilen. Dit stelt men dan afhankelijk
van de eigen beboeften en de belangen die ermee gemoeid zijn.

4. BEELDVORMING TUSSEN STAF EN LIJN

Zo goed als er berkenbare stereotype beelden in ‘boog-lang’ relaties ontstaan, zo ont-
staan deze ook in lijn-stafrelaties. In dit artikel stellen wij de relatie tussen de Markton-
derzoekafdeling en de Marketing afdeling centraal. Wij gaan er bierbij vanuit dat de
afdeling marktonderzoek een staffunctie is en de afdeling marketing een lijnfunktie.
Aan bet feit dat men ook de marketingafdeling als een staffunktie kan zien gaan wij
voorbij. (Zie Van Westendorp, 1996.)

In feite doet bet er weinig toe op welk niveau we ons in een organisatie begeven. Wat
geldt tussen de holding en de divisies, geldt evenzeer tussen de divisieleiding en de
afdelingen, maarnet zo goed tussen centrale en decentrale bestuurslagen.
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Onderstaand zijn de stereotype beelden tussen lijn en staf over en weer gescbetst, even-

als de tactieken en gedragingen die dit bij een jeder tot gevolg heeft.

- SIX!

Schema 3. Stereotypen in li]n-stafrelaties.

Hoe valt bierin, door de Bedrijfsmarktonderzoeker, een effectieve rol te kiezen en te
spelen? Hoe moeten marktonderzoekers zich opstellen om een constructieve bijdrage te
kunnen leveren in bet krachtenveld? Hierover gaat bet volgende boofdstuk.

STEREOTYPENIN LIJN-STAF RELATIES

Beeldstaf over topleiding

top staat te ver afvan de realiteit in de organisatie
ondersehat het belangen de complexiteit vanons specialisme
Gedragsneiging staf

topleiding overtuigen. of
topleidingmarginnal informerenen eigen koers varen.

2±A

Beeld topleiding overstaf

Staf is vertegenwoordiger van deelbelangen, namelijk:
eigen functioneel deelterrein/specialisme

is zelf een van de aan te stureneenheden
Gedragsneiging topleiding

stafadviezen met een korrel zout nemen
stafstevig aansturen op inzet voor bedrijfsbelang.

Beeldstaf overdecentraal (L,jn)

onderdelen weten en kunnen onvoldoende op ons terrein
maardoen van alles (verkeerd)

Gedragsneiging staf
onderdelen teveel zeif laten’(ver)knoeien’
procedures voorscbrijven, terugvallen op controlerende taken

Beelddecentraal (LUn)over staf

staf is af en toe goed bruikbaar, maar ze zijn ook
instrument c.q. spion vande leiding
eenzijdigehobbyisten, kamergeleerden en/of bureaucratische regelaars
Gedragsneiging decentroal

‘handjes’ van staf inschakelen om eigen werkdruk te ontlasten
staf op afstand houden. Rapporten bekritiseren. Informatiestop
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5. STAFSTRATEGIEEN

De mogelijke opstellingen voor een stafafdeling worden sterk bepaald door bet 0mm-
gende kianten- en kracbtenveld. Enerzijds de centrale leiding en anderzijds de decentra-
le onderdelen. Het besef van dit speelveld is een eerste vereiste om een strategisebe
keuze te kunnen maken. Ruwweg ontstaat een keuze uit een viertal strategie~n. Bepa-
lend voor deze keuze is een voorkeur voor centrale of ann decentralesturing. In de
praktijk gaat bet om bet vinden van de juiste ‘fit’: Welke strategie is in onze situatie bet
meest effecti~f?.

De strategisebe keuzen van de stafafdeling die bier worden gescbetst bewegen zich
steeds op twee dimensies:

1 de mate waarin de Bedrijfsmarktonderzoeker is gericht op bet actief blidragen ann
de centrale sturing en beheersing. Samen met de beslisser, als gelijkwaardige part-
ner, beslissen

2 de mate wanrin de Bedrijfsmnrktonderzoeker is gericht op het actief bijdragen nan
de zelfsturing en autonomie van decentranl. Men opereert onafhankelijk vanuit eigen
doelstellingen en autonome taakstellingen.

De strategische keuzen van een Bedrijfsmarktonderzoeker.

hoog

sturing en beheersinggerichtheid op centrale

inag

Beleidsmnker Manager van
vernnderingsprocessen
— Procesadviseur—

Expertise-centre Uitvoeringsadviseur

lang~ — - ~hoog
gericlitheidop decentrale zelfsturing ei~7 autonomie

Schema 4. V/er mogel(Ike strategic/in voor de 1!edrl]fsmarktonderzoeker.

5.1. De Redri]fsmarktonderzoeker als beleidsmaker en beleLdscontroller

Bij deze strategie ricbt de Bedrijfsmnrktonderzoeker zich primair op de belangen van
de centrale leiding van de organisatie. Men zet zich in voorhet ontwikkelen en monito-
ren van beleid dat bijdrangt nan de centrale organisatie. Daarnanst boudt men zicbbezig
met strntegiscbe vraagstukken. Met anticiperen op toekomstige kanseiien bedreigingen,
bet benutten van schanivoordelen bet bevorderen van uniformiteit eff bet voorkomen
van suboptimalisatie tussen onderdelen vormen belangrijke tnnkvelden. Een bijkomend
voordeel is dat de Bedrijfsmnrktonderzoeker zicb op deze wijze rugdekking van boger-
hand verscbaft.
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De nadelen van deze strategie kunnen zijn: bet onbegrip en bet wantrouwen dat de
Bedrijfsmarktonderzoeker zich vanuit de decentrale onderdelen op de bals banit (imago
van ‘overijverige diender’). Voor de Bedrijfsmarktonderzoeker ontstaat voorts het risi-
co vanuit de leiding opgezadeld te worden met de, in deze situatie, ‘lastige’ opdracbt
bet voorgestelde beleid te implementeren.

Bij een te sterke centrale beleidsori~ntatie kan de Bedrijfsmarktonderzoeker op termijn
geYsoleerd raken van decentraal. Dan kan bet imago ontstaan van bemelbestorrner,
luchtkastelenbouwer of stroman van de topleiding. Dit imago kan bij de decentrale
onderdelen gemakkelijk vragen oproepen over de toegevoegde waarde. De roep vanuit
die boek om inkrimping tot een ‘kleine, hoogwaardige stafunit’ ligt dan voor de band
(Holmes 1995).

5.2. De Bedri]fsmarktonderzoeker als uitvoeringsadviseur en “assistant to”

Bij deze strategie richt de Bedrijfsmarktonderzoeker zich primair op de wensen en
belangen van de decentrale onderdelen. Men zet zich in om te helpen bij bet oplossen
van alle mogelijke uitvoeringsproblemen in de onderdelen. In soinmige gevallen door
bet bieden van advies en begeleiding, in andere gevallen door bet bieden van capaciteit
om zelfeen stuk uitvoering (mee) te doen.

De Bedrijfsmarktonderzoeker ondersteunt bet zelfstandig functioneren van de onderde-
len. Concrete vragen en problemen worden tailor-made opgelost en de Bedrijfsmarkt-
onderzoeker verwerft zich op deze wijze de positie van ‘brother in arms’ van de onder-
delen. Daar stant tegenover dat men weinig ingang cre~ert bij de centrale top en men
(dientengevolge) ook weinig nieuw beleid voor de organisatie kan initi&en. Met risico
bestaat daardoor in de rol van brandenbiusser terecbt te komen.
Op termijn kan een te eenzijdige toepassing van deze strategie een versnippering van
bet beleid en een groeiende onbebeersbaarbeid van de organisatie tot gevolg bebben.
De decentrale onderdelen kunnen overmatig afbankelijk worden van de uitvoerende
stafbijdrage, terwijl de topleiding de bijdrage van de staf niet meer berkent. Het gevolg
hiervan kan zijn dat bet politieke draagvlak van de afdeiing marktonderzoek zodanig
afkalft dat besloten wordt de afdeling op te beffen en de onderzoekers toe te voegen
ann decentraal. Hiervan zijn binnen bet marktonderzoek legio voorbeelden te vinden. In
sommige situaties zal bet, zeker op korte termijn een voordeel voor bet bedrijf opleve-
ren. Op lange termijn ml de Bedrijfsmarktonderzoeker decentraal gaan denken en zal
de behoefte aan centraal marktonderzoek ontstaan.

5.3. DeBedri]fsmarktonderzoeker als expertise-centrum en help-desk

De Bedrijfsmarktonderzoeker verbindt zich met de help-desk strategie aan geen der
partijen en kiest een onaffiankelijke opstelling als ‘expertise-centrum’. Dat wil zeggen
dat men alleen adviseert en ondersteunt op aanvraag van een inteme opdracbtgever.
Met voordeelvan deze strategie is gelegen in de onafbankelijke opstelLing. De Bedrijfs-
marktonderzoeker brengt zichzelf in de luxe positie altijcl gevraagd te kunnen advise-
ren. Daardoor hebben de adviezen ook veelal een grote acceptatiegraad. Een bijkomend
voordeel is dat men weinig kans maakt op bet branden van de eigen vingers ann neteli-
ge kwesties.
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Nadelig is dat men positie kiest aan de zijlijn van bet kracbtenspel in de organisatie.
Daardoor beeft men booguit incidenteel invloed op belangrijke actuele en toekomstige
beslissingen. Een en ander kan een passief beeld van de stafeenheid oproepen bij klan-
ten, zo men zich al een beeld van de eenbeid kan vormen. Hieruit uit kan een druk tot
bet vormen van een te commercialiseren zelfstnndige service-unit ontstaan (Holmes!
Peters).
Daarnaast kan hieruit het plan ontstaan over te gaan tot outsourcing omdat uiteindelijk
een extem bureau de functie als help-desk beterkan verricbten.

5.4. De Bedriffsmarktonderzoeker als procesadviseur en manager van
veranderingsprocessen

Zoals uit bet bovenstaande blijkt brengen al deze strategie~n een risico met zich mee en
bet is niet voor niets dat wij in de rest van bet artikel stil willen staan bij de vierde stra-
tegie, die op termijn weleens de meest succesvolle zou kunnen blijken te zijn.

Als de Bedrijfsmarktonderzoeker zich inspant om alle betrokken partijen rond de eigen
bedrijfsfunctie tot elkaar te brengen bij beleidsontwikkeling en -implementatie, is er
sprake van een interventiestrategie.
Dat vergt van de marktonderzoekafdeling een initi~rende en bemiddelende opstelling
in bet netwerk van centrale en decentrale eenheden. Actief op zoek gaan naar overeen-
komsten en verscbillen in visies en belangen binnen en tussen centraal en decentraal.
Betrokkenen 6m tafel en de heikele punten 6p tafel weten te krijgen en bet overbrug-.
gingsproces organiseren. Deze strategie is in feite een ‘mix’ van alle voorgaande strate-
gie~n en daarmee tevens de meest complexe. Ter verduidelijking wordt de deze strate-
gie daarom in bet volgende boofdstuk nader uitgewerkt.

Dc topleiding van cen bedrijfsaneerde in het kader van een “lean en mean” ope-
ratie het merendeel van de bedriyfsmarktonderzoekers. De werkdruk onder over-
gebleven inarktonderzoekers nam aanmerkeli]k toe terwi]l de output met name
door de marketing afdeling praktischer en bruikbaarder werd gevonden.
Dc marktonderzoekers hadden zo weinig ti]d om de onderzoeken uit te voeren en
te begeleiden dat er geen enkele ti]d meer was om fundamenteel_na te denken
overfundamentele zaken of nicuwe technieken te implementeren. Ook meedenken
met de andere stafafdelingen was er niet meer hi]. Daan’oor waren de deadlines
te krap.
De concernlciding begon zich af te vragen wat de afdeling marktonderzoek nu
precies deed. Men hoorde af zag nauweli]ks meer wat van deze afdeling. Toen
cen volgende saneringsronde voor de deur stond (De vorige ronde had erg veel
additioneel rendement opgeleverd) lag het voor de hand om de afdeling markton-
derzoek in zijn geheel op te heffen en het de afdeling marketing erbi] te laten
doen. Ofmen nu een marktonderzoekbureau brieft ofde afdeling marktonderzoek
datmaakt eigenli]k niet uit.
Zo dacht men. Drie jaar later was er weer een afdeling marktonderzoek.
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6. DE STAF ALS PROCESADVISEUR ENMANAGER VAN

VERANDERINGSPROCESSEN.

6.1. Opstelling

De Bedrijfsmarktonderzoeker stelt zicb op als adviseurvan bet gebele bedrijfsmanage-
ment en niet alleen van de (de)centrale opdrachtgever. Beleid is in deze strategie een
structureel werkzaam en werkbaar ‘compromis’ tussen centraal en decentraal. Control
is in deze benadering de manier om gemaakte afspraken (in de lijn) overeind te bouden.
Controlling voert men uit met een advieshouding. Hoe help ik het management binnen
een redelijke termijn, zo doelmatig mogelijk te voldoen aan de afgesproken norrnen en
kaders (gedrag van eengoede accountant staat model bij de controletaken).
De Bedrijfsmarktonderzoeker dient zijn dubbele pet als controller en consultant niet
verzwijgen. Bij een al te grote intrinsieke belangentegenstellingen binnen bet bedrijf
zal er op de afdeling marktonderzoek een functiescheiding tussen consultants en con-
trollers aangebracbt moeten worden. Wie kijkt naar de PIT, de VNU en de
Postbank/ING ziet dat dit onderscheid reeds gemaakt wordt.

Hieronder volgt een overzicbt van de activiteiten die een Bedrijfsmarktonderzoeker
moet ondememen om de strategie succesvol te implementeren

6.2. Werkwi]ze

a) Actiefnetwerken
Op centrani en decentraal nivean moet men weten wat er speelt. Men dient de belan-
gen van alle partijen te onderkennen en te respecteren. Voortdurend laten zien wat
de bijdrage van marktonderzoekzou kunnen zijn.

b) Exploreren en bemiddelen in de hi/irarchie
Zoeken naar mogelijkbeden om belangen centraal ~n belangen decentraal af te dek-
ken.
• Partijen bij elkaar nan tafel brengen onder bet motto “ dat moeten we onderzoe-
ken”

• Argumenten en bezwaren herformuleren als uitgangspunten van onderzoek
• alternatieven genereren en toetsen middels onderzoek
• de consequenties van g~n besluit zicbtbaar maken

• Tijdsdruk voelbanr maken voor betrokkenen. Het is beter de ander onder druk te
zetten dan zeif onderdruk te staan

• Re~le compromissen voorstellen op basis van onderzoeksresultaten vanuit een
win/win gedachte en gezicbtsverlies centraal en decentraal voorkomen

• Zet benchmarks op teneinde de discussie te stroomlijnen.

c) Ondersteuning hi] de invoering
Onderzoeksresultaten voorzien van een beleidsadvies. Niet rapporteren maarde dis-
cussie voorzitten. Beter een goed gesprek onder vier ogen dan een rapport met een
‘CCtje’ aan centraal
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d) Voorkoin verrassingen
• Afspraken maken en nakomen; tijdig projectvertragingen communiceren, continu
informereiv en terugkoppelen.

• Voorafgaande ann bet onderzoek een actionstandnard formuleren. Bij voorkeur
‘Bench Marks’ uitwerken. Deze flexibel banteren en veel energie steken in bet
voorlichten van Betrokkenen over de wijze waarop onderzoeksresultaten in het
desbetreffende marktsegmentgebanteerd en geYnterpret~erd moeten worden.

6.3. PR en p~r.~76~n1i]ke effectivUcit

Geen enkele strategie werk als er niet effectief gecommuniceerd wordt:

Marktonderzoekstrategie communiceren als middel om bet committent naar de organi-
satie te bewijzen.
• Goed werk leveren

• Zicbtbaar maken van prestaties en resultaten
• Inlevingsvermogen tonen

• Beschikken over een grote kennis met betrekking tot de relevante onderzoekstechnie-
ken en bet vermogen deze op creatieve wijze in te zetten

• Jezelfzijn, ‘congruent’, ‘echt’, geen spelletjes c.q. toneel spelen
• Verlies nemen en dit niet persooniijk opvatten.

64. De vocw- ~ nadelen van deze strategie.

Een voordeel van deze strategie is onder meer bet leveren van een structurele bijdrage
ann bet verbeteren van de organisatie. De Bedrijfsmarktonderzoeker helpt de partijen
niet ten koste van elkaar, maar is er op uit de organisatie als geb~l te versterken. Met
succesvol werken op deze wijze kan de marktonderzoeksfunktie een stevig krediet (en
danrmee een stevige positie) verscbnffen in de organisatie.

Ook aan deze strategie kileven nadelen. Met kost veel energie van de betrokkenen. Er is
een relatief boog risico van bet maken van fouten en op bet oogsten van kritiek, vooral
op korte termijn. Met kost yank even tijd voor Belanghebbenden om, in plants van de
stereotypen, in te zien dat de Bedrijfsmarktonderzoeker een win-win resultant wi] berci-
ken.
Verder kan de Bedrijfsmarktonderzoeker worden ‘teruggefloten’ ,als men de onafhan-
kelijke interventiekracht van een exteme deskundige hoger inschat of als minder be-
dreigend ziet.

Bij een intensief toepassen van de procesbegeleidingsstrntegie komt de Marktonder-
zoekafdeling voorts sterk in de schijnwerpers. Je kunt bij bepaalde issues niet meer om
de Bedrijfsmarktonderzoeker been. Bijgevolg verdwijn~n talenten gemnkkelijk naar
managementposities of naar exteme bureaus. Anderzijdskunnen gevoelens van bedrei-
ging en competentie-irritaties (wie regelt bet bier ?) bij andere managers jegens de
marktonderzoeker de effectiviteit van de bemiddelingspogingen ondermijnen.
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6.5. Positie(s) kiezen

Bovengenoemde vierdeling nodigt al snel uit tot bet maken van een ‘one best way’
keuze: hoe gnan we ons als marktonderzoeker voortaanopstellen en welke verwachting
spreken we nit en af met centraal en decentranl ? Het zal ecbter ook duidelijk zijn dat
bet bijdragen nan centrale bebeersing niet per s~ op gespannen voet boeft te staan met
bet bijstaan van de decentrale eenheden. Met een en bet ander is ook te combineren.
En in sommige gevallen verdient zelfs een minder actieve opstelling nnar beide kanten
de voorkeur. De vraag is nu in welke situaties de verschillende strategie~n bet best tot
hun recbt komen.

Hoewel een zekere mix van de strategie~n en daarmee een beboorlijke flexibiliteit in
rollen van de staf wenselijk is, zijn er ook wel degelijk nanwijzingen te geven welke
strategie in welke situatie bet meest effectief is.

Een centrale beleidsstrategie kan nuttig zijn bij de opzet van monitor systemen als
onderdeel van de controllerfuuktie. Met uitdenken en opzetten van een Management
Decision Support Systeem (Olivier, 1987) is een centrale taak. Met korte termijn doel-
stellingen, die vooral voor bet decentraal nivean van belang zijn, kan slecbts in tweede
instantie rekening worden gehouden. Bij projecten met een overwegend strategische
invalshoek dienen centrale belangen te prevaleren.
In dergelijke gevallen zijn de mogelijkheden om het alle onderdelen naar de zin te
maken beperkt. Op enig moment is dan een centrale keuze en nanpak nodig om de ver-
anderingen te kunnen doorzetten.

BELEID BEPALEN EN DE CONTROLEFUNCTIE UTTOEFENEN

De directie van een bedri]fdat een grootaantal merkartikelen op de markt brengt
ontving vanuit het decentraul niveau verschillende type informatie op onvoorspel-
bare ti]dstippen.
Toen de Bedrijfsmarktonderzoeker vanuit centraal niveau werd gevraagd om de
informatiestromen te optimaliseren ondervond deze op decentrual niveau veel
weerstand.
Men was van mening dat deze activiteit doubleerde met reeds bestaande onder-
zoektrajekten en dat verandering van vraagstelling zou leiden tot ongewenst
trendbreuken in bet ci]fermateriaal.

Centraal voorzag de Bedri]fsmarktonderzoeker van een taakstellend eigen budget
en de onderzoeker startte een werkgroep waarin een grootauntal vertegenwoor-
digers van de diverse merken waren vertegenwoordigd. De doelstellingen van
centraul werden vertaald in een informatie checklist. Een deel van de marketing
groepen bleek niet over de gevraagde ciffers te beschikken of op inconsistente
wi]ze zi]n gegevens te verzamelen.
Gezamenli]k werd een centraal informatie systeem opgezet wuarbi] er ook voor
werd gezorgd dat aan de decentrale informatie-behoefte werd voldaan.
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De advies- en uitvoeringsstrategie mat zicb goed toepassen bij de implementatie van
veranderingen bij de decentrale onderdelen.
Om te voorkomen dat de implementatie stagneert of buiten de afgesproken kaders gnat
bewegen is een actieve, ondersteunende opstelling van de Bedrijfsmarktonderzoeker
gewenst. DQor op die manier gevraagd, maar ook ongevraagd te adviseren en te onder-
steunen is de implementatiegrand van veranderingen en daarmee de effectiviteit van de
marktonderzoekfunktie aanzienlijk te verhogen.

Wijers (1994) geeft met zijn casebescbrijving van bet ‘Centrum voor Fabricage Tech-
nologie’, onderdeel van Philips, een pracbtig voorbeeld van de effectiviteit van de
expertise centru7mlbelp desk strategie.

Deze strategie komt overigens goed tot zijn recht in situaties van geringe belangente-
genstelling tussen centraal en decentraal. De staf komt pas in beeld wanneer rich ad
hoc vragen voordoen, die om een onafbankelijk en deskundig advies vragen.

Deze strategie is effectief toe te passen bij tegenstellingen rond bet al dan niet maken
van bepanide (beleids)keuzen en bet doorvoeren ervan. Ofwel, als over koers en route
nog wordt onderhandeld tussen centraal en decentraal kan de procesadviseur veel bij-
dragen. Via pendeldiplomatie en bemiddeling van Bedrijfsmarktonderzoekers kunnen
onderzoeksprogramma’s tot standkomen, als vrucbtbnar compromis van de verscbillende

EXPERTISECENTRUMIHELP-DESK

Philips onderdelen kunnen kennis ‘shoppen’ hi] het Centrum voor Fabricage
Technologie. Ze shoppen veelvuldig. Voordeel is tegeli]kerti]d dat via dit centrum
kennis en ervaring, opgedaan in diverse produktieomgevingen binnen Philips
worden uitgewisseld. Een mooi voorbeeld is dat kennis die werd opgedaan met
het fabriceren van scheerkoppen met een zekere gladheid, van groot nut bleek
voor defabricage van koppen van DCC apparaten.

PROCESADVISEUR

Een interne organisatie-adviseur begeleidt de wi]ziging_van de structuur van een
business unit. Op basis van gesprekken met centraal en decentraal, versnelt zi] de
discussie via het uitwerken van enkele re/ile ‘compromis-opties’. Zi] organiseert
verschilliende overleg situaties om deze opties aan het betrokken management van
centraal en decentraal voor te leggen en te toetsen op draagvlaken haalbaar-
heid. Discussies tussen verschillende betrokkenen worden in die meetings
gevoerd en al onderhandelend afgesloten. Haar tussen- en eindrapportages vor-
men in feite een weerslag van de gevoerde discussies, de opgetreden verschillen
en overeenkomsten en de daarbi] geformuleerde conclusies. De besluit’,’orming en
implementatie verlopen daarna relatief gemakkeli]k, vanwege de cerder reeds nit-
onderhandelde verschillen van inzicht.
De rol van de Bedri]fsmarktonderzoeker “ nieuwe sti]l” li]kt in hoge mate op die
van de organisatieadviseur omdat beiden feiteli]k procesadviseur zijn.
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argumentaties en belangen. Bij inzet van cen exteme deskundige om de interventiekracbt
te vergroten, is samenwerking daarmee de meestvoor de hand liggende tactische ingreep.

Het uiteindelijk belangrijkste criterium voor de beoordeling van effectiviteit van de
Bedrijfsmarktonderzoeker zouden wij, in navolging van Jansen en Roobeek ( 1994)bet
vermogen willen noemen om als Bedrijfsmarktonderzoeker bet leerproces binnen de
organisatie te stimuleren. Feedback op gang brengen tussen topmanagement en de
decentrale units. Leren van bet waarom van de centrale en decentrale belangen en
idee~n en hiermee positief en constructiefomgaan.

7. CONCLUSIES

Veel organisaties kampen met de nawee~n van een periode van ‘stnfgestuurde’ organi-
saties. Natuurlijk verki-ijgen we door bet afscbnffen van gedwongen winkelnering-rela-
ties, verzelfstnndiging en commercinlisering steeds goedkopere en effectievere staf
afdelingen en dus ook marktonderzoekafdelingen. Maar anderzijds doen de rigoureuze
‘down-sizing’ en ‘costcutting’ operaties ons ook denken nan de ‘Razende Reorganise-
rende Ridder Roeland’, door Jansen en Roobeek zo treffend bescbreven (Jansen, 1994)
Een topmnnagement dat zich, niet gehinderd door enige nuancerende feedback, mee
mat nemen in de trend van bet ontstaffen, is op jacht naar snel en spectaculair succes en
betaalt hiervoor een hoge prijs. Met informatiesysteem wordt onbetrouwbaar en de
besluitvorming rankit vertraagden vertroebelt.

Zo wordt, ons inziens, met bet badwater ook bet kind weggespoeld. Wat maakt bet zo
lastig vanuit de positie als Bedrijfsmarktonderzoeker de toegevoegde waarde waar te
maken? Wat wil een ondei-neming van deBedrijfsmarktonderzoeker en vooral: op wel-
ke wijze? Dat hebben we in dit artikel duidelijk willen maken. Omdat men zonder een
dergelijke analyse dezelfde stafproblematiek na de down-sizing in verkleinde vorm
mag terug verwachten.

De Bedrijfsmarktonderzoeker nieuwe stijl zal inboge mate moeten functioneren als een
inteme organisntieadviseur. Met probleem wordt geanalyseerd en nieuwe gegevens
worden verzameld. Feitelijk is bier sprake van bet organiseren van besbiitvorming bin-
nen de onderneming waarbij de Bedrijfsmarktonderzoeker discussies objektiveert en
bebeersbaar boudt. Hierbij fungeert bij tevens als onderbandelnar en drijvende motor
achter de besluitvorming.
Lang voordat de exteme adviseurs worden binnengebaald orudat bet bedrijf er zelf niet
meer uitkomt kunnen bedrijfsmarktonderzoekers veranderingsprocessen begeleiden.
Een nantal factoren maakt bedrijfsmarktonderzoekers bij ui~stek geschikt om deze fuac-
tie in vervullen:
• Bedrijfsmarktonderzoekers bestaan bij de gratie van hun missie om bet bedrijf te
voorzien van objectieve cijfers. Een objekitief imago derbalve.

• Bedrijfsmnrktonderzoekers zitten yank langer in bun funktie en kennen mensen en
markten.

• Bedrijfmarktonderzoekers zijn veelal hoog opgeleid.
• Bedrijfsmarktonderzoekers bebben affiniteit met mensen en communicatie.
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Bedrijfsmarktonderzoekers bebben daarnaast de wind in de rug. In plants van of naast
decentrale structuren zullen immers steeds meer netwerkstructuren ontsiaan met teams
die in wisselende samenstelling opereren. De traditionele decentrale tweedimensionale
matrixstructuren zullen de vorm krijgen van ,nog erger, drie of vierdimensionale struc-
turen. De tijd van overzicbtelijke organogrammen ligt dan definitief acbter ons. Even-
als de aantrekkelijke gedacbte van duidelijk afgebakende taken en verantwoordelijkbe-
den. Enerzijds is dit de bedreiging van de Bedrijfsmarktonderzoeker maar veel meer is
bet een opportunity omdat bet normaal zal worden dat mensen met ruimere bevoegdbe-
den werken dan de formele bevoegdbeden

De Bedrijfsmarktonderzoeker kan bierbij de broodnodige “leerwnarde” toevoegen bin-
nen de — steeds minder relevante — lijnverhoudingen. Juist door de spanning tussen cen-
traal en decentraal te gebruiken om een constructieve, op resultant gericijie uitwisseling
van centrale en decentrale visies, idee~n~en besluitvorming op gang te brengen en te
houden. Een aclieve opstelling als signaleerder , trekker, proces organisator en bemid-
delnar bij veranderingsprocessen is een nantrekkelijke nieuwe stafwnnrde. Zo’n
BedrijfsmarktoPderzoeker heeft bestaansrecbt. Hij beeft zijniot in eigen band.
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3. Nonrespons. Wat weten we en wat kunnen we
eraan doen

E.D. DE LEEUW *

SAMENVAThNG

Nonrespons, oftewel het niet kunnen verkrijgen van gegevens van potenti~le respondenten,
vormt een ernstige bedreiging voor de geldigheid van enqu~teresu1taten. Nationaal en intematio-
naal groeit momenteel de bezorgdheid om een toenemende nonrespons. In dit artikel wordt eerst
een overzicht gegeven van intemationale cijfers over nonresponse en wordt aandacht geschonken
aan theorie~n die een mogelijke verkiaring geven van het verschijnsel. Daama worden manieren
besproken om de nonrespons het hoofd te bieden. De nadruk ligt hierbij op veldwerkstrategie~n
om nonrespons te bestrijden, maar ook zal kort aandacht besteed worden aan statistische
wegingstechnieken.

1. INLEIDING

In iederonderzoek zijn er potenti~1e respondenten die om een of andere reden niet kun-
nen of willen meewerken aan een enqu&e, terwiji zij wel tot de doelpopulatie behoren
en in de steekproef getrokken zijn: de nonrespons. Nonrespons is een fenomeen dat zo
oud is als het enqueteonderzoek zeif. In de afgelopen twintig jaar hebben er dan ook
met regelmaat artikelen over de verschillende aspecten van nonrespons in het Jaarboek
gestaan; bijvoorbeeld Van Tulder (1977 en 1978), Van den Berg en Vermunt (1980),
Zijdenbos (1983), Bethlehem en Kersten (1987), en Brand en Bijmolt (1993). De laat-
Ste jaren neemt de bezorgdheid over toenemende nonrespons echter hand over hand
toe, zo zeer zelfs dat Norman Bradbum zijn eerste offici~1e toespraak bij het aanvaar-
den van het presidentschap van de American Association of Public Opinion Research
gebruikte om er op aan te dringen om in de dagelijkse praktijk te tracliten de non-
respons zo goed mogelijk te beschrijven, te hegrijpen en te bestrijden.
Van waar nu deze bezorgdheid? Wanneer nonrespons volstrekt toevallig is, dat wil zeg-

* Verantwoording: Met dank aan de leden van de intemationale workshop on household survey nonre-
sponse voor hun stimulerende voorbeeld, en aan Janny Lok, Fred Bronner en Joop Hox voor hun steun
bij het schrijven van dit artikel. Uiteraard ligt de eindverantwoordelijkheid voor dit artikel geheel bij de
auteur. Opvattingen zijn voor rekeningvan de auteuren komenniet noodzakelijk overeen met het heleid
van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

39



gen niet gerelateerd aaa enige variabele dan is er geen enkel probleem. De uitvallers
zijn toevallig en de juistheid van de schatters wordt niet door de uitval bedreigd. De
uiteindelijke gerealiseerde steekproef is echterwel kleiner dan verwacht en de betrouw-
baarheidsintervallen zijn als gevoig hiervan wat groter. Dit kan opgevangen worden
door een grotere initi~le steekproef te trekken om zo alsnog het vanuit statistische over-
wegingen gewenste grotere aantal daadwerkelijk ondervraagden te verkrijgen. Een
nadeel is dan wel dat de kosten van onderzoek daardoor enigszins stijgen. Er ontstaat
pas een ernstig probleem wanneer de respondenten en nonrespondenten van elkaar ver-
schillen op belangrijke variabelen: de nonrespons is selectief en bepaalde groepen zijn
ondervertegenwoordigd. Wanneer dan ook nog eens de nonrespons en de onderverte-
genwoordiging blijken samen te hangen met een belangrijke uitkomstvariabele in het
onderzoek dan is Leiden in last, en kunnen de uitkomsten vertekend zijn. Bethlehem en
Kersten (1987) geven hiervan enkele mooie voorbeelden. Zo zijn mensen die ‘s avonds
thuis bang zijn, minder bereid om mee te doen aan een vervolgonderzoek van de
enquete slachtoffers misdrijven en blijkt dat bij het onderzoek naar verplaatsingsgedrag
de meer mobiele mensen juist minder vaak thuis getroffen worden. In het algemeen
geldt dat hoe groter de nonrespons is e~n hoe groter het verschil is tussen respondenten
en nonrespondenten op de uitkomstvariabele, hoe groter de vertekening is. Genoeg
redenenvoor bezorgdheid.
De bezorgdheid over de toename van de nonrespons strekt zich uit over alle landen en
disciplines, en heeft tot verschillende positieve initiatieven geleid. Zo is vanuit het
marktonderzoek het voorlichtingscentrum ‘uw mening telt’ al sinds 1989 actief bezig
met bet geven van informatie aan respondenten en het bevorderen van de kwaliteit van
marktonderzoek. Ook binnen de Vereniging van Marktonderzoeksbureaus (VMO) is
nonrespons een belangrilk aandachtspunt. Binnen de wereld van de offici~le statistische
(census) bureaus wordt sinds 1990 informatie uitgewisseld tijdens de jaarlijkse ‘works-
hops on household survey nonresponse’. Deze workshops hebben zich in de loop der
jaren verder ontwikkeld en naast bet uitwisselen van informatie staat het initi&en en
uitvoeren van onderzoek over nonrespons nu centraal. Ook binnen de universitaire
wereld neemt de bezorgdheid rond nonrespons toe, zoals onder meer blijkt uit een mi-
tiatief van de Koninldijke Nederlandse Vereniging van Wetenschappen om in 1994 de
ervaringen met nonrespons van beoefenaars van sociale wetenschappen in kaart te
brengen Daamaast neemt het methodologische onderzoek naar oorzaken en bestrijding
van nonrespons toe. Dit alles heeftertoe geleid dat onze kennis in zijn geheel is toege-
nomen, zowel wat betreft de omvang van bet verschijnsel als van mogelijke oorzaken
en remedies.
In deze bijdrage geef ik een overzicht van de huidige kennis van zaken met betrekking
tot nonrespons. De volgende onderdelen komen aan bod: 1) een overzicht van
(inter)nationale gegevens over nonrespons, 2) theorie~n over deelname aan onderzoek,
3) veldwerkprocedures om nonrespons tegen te gaan, en 4) statistische mogelijkheden
tot correctie.
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2. OVERZICHT VANNATIONALE EN INTERNATIONALE
GEGEVENS OVER NONRESPONS

2.1. Inleiding

Hoewel men zowel nationani als intemationaal van mening is dat nonrespons een
groeiend probleem is bij enqueteonderzoek, zijn empirische overzichten van respons-
trends relatief schaars. Dit heeft een aantal redenen, een van de meest belangrijke is dat
bij verschillende onderzoeken gebruik wordt gemaakt van verschillende formules om
een responspercentage te berekenen en dat vaak de gegevens ontbreken om de gegeven
getallen om te rekenen naar een ‘standaard’ (zie b.v. Groves, 1989: 4.2). Daarnaast ont-
breken vaak belangrijke achtergrondgegevens voor een goede trendanalyse, zoals een
beschrijving van de populatie, het veidwerk, en het onderwerp.
Een van de eerste trendbeschrijvingen is van Steeh (1981). Zij beschrijft een duidelijke
toename in weigeringen in academische enquetes in the Verenigde Staten in de periode
1952-1979. In zijn boek “The Silent Minority” geeft Goyder (1987) een overzicht van
potenti~le oorzaken van nonrespons. Op grond van een meta-analyse van Amerikaans
en Canadees onderzoek, concludeert hij dat er eenduidelijke toename van nonresponse
is bij face-to-face onderzoek, maar dat de respons bij post-enquetes stabiel is. Groves
(1989: 4.3) tenslotte concludeert dat zowel bij universitair onderzoek als bij markt-
onderzoek de respons terugloopt, maar dat bij overheidsonderzoek de responspercenta-
ges constant blijven. Nadere analyse van de gegevens leertdat erwel degelijk verschui-
vingen optreden: het aantal weigeringen neemt ook bij overheidsonderzoek toe, maar
dat wordt gecompenseerd doordat extra veidwerkinspanning het aantal ‘onbereikbaren’
doet afnemen. Het uiteindelijke globale responscijfer blijft daardoor constant over de
tijd,maar de kosten per respons nemen duidelijk toe!
Bovengenoemd intemationaal onderzoek wijst op een toename van de nonrespons,
maar ook op verschillen in toename afhankelijk van de gebruikte veldwerkmethoden.
Wanneer we deze voomamelijk Amerikaanse cijfers vergelijken met de Nederlandse
situatie dan rijst het vermoeden dat de nonrespons in Nederland extreem hoog is. Hier-
onderwordt een overzicht gegeven van de Nederlandse situatie en waar mogelijk wordt
deze vergeleken met intemationale gegevens.

2.2. Nonrespons bi] overheidsonderzoek

In 1990 namen tijdens de eerste workshop on household survey nonresponse een nantal
statistici werkzaam bij officinle statistische bureaus het initiatief tot het opstellen van
een internationale vragenlijst over responstrends. Deze vragenlijst is met name door
Wim de Heer van het Nederlandse CBS verder uitgewerkt en in achtereenvolgende
jaren toegestuurd aan officinle statistische bureaus (censusbureaus) over de hele
wereld. De resultaten zijn verrassend: De toename van nonrespons (1983-1995) ver-
schilt per land, per onderwerp, en per veldwerkstrategie, ~n de situatie in Nederland is
extreem! (Maas en de Heer, 1995; De Heer, 1996).
Zo presenteert De Heer tabellen waarin de responspercentages voor ~n enkel verge-
lijkbaar onderzoek, de Labor Force survey, in verschillende landen vergeleken wordt.
In het algemeen betreft het hier face-to-face onderzoek, behalve in Finland en Zweden
waar bet onderzoek telefonisch gebeurt. Was in Nederland het responspercentage in
1983 nog 81%, in 1995 is dit nog maar 60%. Ter vergelijking: in Belgin en de UK is
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men redelijk constant gebleven op ruim 80%, in de USA is men redelijk constant op
ruim 95% en in Zweden en Finland is er sprake van een lichte daling van respectieve-
lijk 94% naar 87% (Zweden) en van 96% naar 92% (Finland).
In de inleiding is al gewezen op het feit dat de constante cijfers in de USA gekocht
worden met een hogere investering in veidwerk: de extrainspanning orn liet percentage
onbereikbaren terug te dringen compenseert gedeeltelijk voor de toename in het per-
centage weigevringen. lets soortgelijks is het geval in de UK Maas en de Heer (1995)
pleiten dan ook voor verbeteringen in veldwerkprocedures en een vermindering van de
respondenthelasting door herontwerpen van de vragenlijsten in Nederlands overheids-
onderzoek. Zij zijn zich echter ook terdege bewust van de stijgende kosten die een
intensivering van het veldwerk met zich meebrengt en benadrukken het belang van
goedgecontroleerde experimenten om na te gaan of de extra kosten wel de moeite
waard zijn.

2.2. Nonresponsbinnen marktonderzoek

Gegevens over consumentenonderzoek binnen Nederland bevestigen voor een groot
deel de condusies van Maas en de Heer. In 1990 zijn in opdracht van de Vereniging
van Marktonderzoekbureaus door AGB-Interact analyses uitgevoerd naar de bereik-
baarheid en de bereidheid om deel te nemen aan onderzoek. Het databestand vormde de
AGB MiniCensus 1990; hierbij wordt de nonresponsgroep herbenaderd tot er een uit-
eindelijke respons van tenminste 85% is, er werd gebruik gemaakt van telefonische en
persoonlijke benadering. Voor een heldere en uitgebreide beschrijving zie Louwen
(1992). Belangrijk voor het onderzoeken van nonrespons is het onderscheid in bereik-
baarheid en bereidwilligheid dat Louwen in zijn artikel maakt.
Bereikbaarheid kan een probleem zijn. Van alle bereidwillige respondenten (de uitein-
delijke 85%) ~s slechts 38% na ~n contactpoging bereikt. Na drie pogingen was dit
aantal gestegen tot 71%, wat ons brengt op een geschatte totale respons van zo’n 60%.
Zestig procent is ook precies het getal dat eerder door Maas~ en de Heer genoemd werd
als responscijfer bij goed uitgevoerdNederlands onderzoek. Om de nonrespons terug te
dringen is bet belangrijk ook die bereidwihigen te bereiken die bij eerdere pogingen
niet thuis getroffen werden.
Het aantal benaderingspogingen in de praktijk bedraagt vaak niet meer dan drie; de cij-
fers van Louwen laten zien dat dan bijna 30% van potentieel bereidwillige responden-
ten niet bereikt wordt. Wie zijn deze moeilijk bereikbaren? Het zijn met namede kleine
huishoudens, jongeren, en werkenden die pas na meerdere contactpogingen te bereiken
zijn. Niet alleen het aantal contactpogingen zelf is belangrijk, maar ook het tijdstip
waarop deze poging gedaan wordt. Al naar gelang de leeftijd, deelname aan het
arbeidsproces, en sociale kiasse verschillen de tijdstippen waarop iemand bereikbaar is.
Onbereikbaarheid is dan ook geen toevalsproces en kan leiden tot ondervertegenwoor-
diging van bepaalde groepen! Recente cijfers van Louwen (1995) bevestigen dat met
een toenemend aantal contactpogingen zowel de oververtegenwordiging van ouderen,
nietwerkenden en grote huishoudens als de ondervertegenwoordiging van jongeren,
werkenden en eenpersoonshuishoudens afneemt.
Voor bet effectief terugdringen van nonrespons is bet niet alleen belangrijk om te
weten wanneer iemand bereikbaar is, maar ook ofmen op dat tijdstip in de gelegenheid
is en bereid is om mee te werken. Wanneer de aardappelen op tafel staan koud te wor-
den is de kans op bereikbaarheid groot, de vraag is echter of men dan gemotiveerd is
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voor een interview. Nadere analyse van succesvolle tijdstippen om respondenten over
te halen is daarom aan te bevelen (vgl. Van der Leest, 1996).
Naast bereikbaarheid is ook bereidwilligheid een belangrijke factor. In het door Lou-
wen beschreven onderzoek was 15% niet bereid mee te werken. Ook de bereidwillig-
heid is gerelateerd aan belangrijke achtergrondvariabelen. De nonrespons was met
name sterk in de Randstad en de grote steden, en bewoners van duurdere woningen zijn
iets vaker bereid om mee te doen. Dit komt overeen met bevindingen in intemationaal
onderzoek (cf. Groves, 1989; Couper & Groves, 1993). Maar ook de uiteindelijk onder-
vraagden verschillen in de mate van bereidwilligheid cm mee te werken. Met name
ouderen zijn minder bereid om mee te werken, terwiji hoger opgeleiden en hogere
sociale kiassen volgens eigen opgave vaker bereid zijn om mee te doen. Ook dit komt
terug in eerder genoemd intemationaal onderzoek. Opva]lend is dat met name de groe-
pen die moeilijker bereikbaar zijn (jongeren, hogere sociale Masse),mist diegenen zijn
die meer bereidwillig zijn. Voor het effectief terugdringen van de nonrespons, dient
men zowel de bereikbaarheid te verbeteren, als de bereidwilligheid in positieve zin te
beYnvloeden.

2.3. Nonresponsbi] universitair en para-universitaironderzoek

In 1994 heeft de universiteit van Amsterdam in opdracht van de Sociaal-Wetenschap-
pelijke Raad een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de nonrespons bij survey-
onderzoek uitgevoerd door universitaire en para-universitaire instellingen (Kalfs en
Kool, 1994). Hiervoor zijn 64 landelijke experts ondervraagd, die Ms eerstverantwoor-
delijke onderzoeker gedurende de afgelopen vijf jaar regelmatig betrokken waren bij
een of meer (para)universitaire survey-onderzoeken. Dc ondervraagden schatten de
totale nonrespons in tussen de 30% en 50%, met een gemiddelde van 45%. Ook is een
grote meerderheid van mening dat er een duidelijk trend is in nonrespons en dat de
nonrespons nu beduidend hoger is dan 15 jaar geleden. Wanneer gevraagd wordt naar
de belangrijkste oorzaken dan worden enerzijds redenen genoemd die samenhangen
met bereikbaarheid (grotere mobiliteit, kicinere huishoudens, lagere trefkans, proble-
men met steekproefkader) en anderzijds met bereidwilligheid (men is enqu&e-moe, te
yank belast, gedesinteresseerd, wantrouwend en meer privacygericht). Ook het on-
derwerp van onderzoek, de onderzochte groep zelf, en de gebruikte dataverzamelings-
methode kunnen naar de mening van de ondervraagden de respons ongunstig beYnvloe-
den. Opvallend is de licht fatalistische houding die uit de antwoorden spreekt: respon-
denten zijn niet goed te bereiken en als ze al bereikt worden dan zijn ze niet over te
halen.
Niet alleen wordt een forse nonrespons geconstateerd, de ondervraagde deskundigen
zijn ook bevreesd voor een duidelijke selectiviteit in de nonrespons. Ruim twee derde
van de ondervraagden wijst op het gevaar van selectieve nonrespons in de zin van een
duidelijk afwijkende samenstelling van de uiteindelijk gerealiseerde steekproef. Met
name jongeren, ouderen, lager opgeleiden en mensen woonachtig in grote steden beho-
ren tot de nonrespons. Ook wordt crop gewezen dat minderheden buiten de standaard
onderzoeken vallen en alleen goed vertegenwoordigd zijn als het onderzoek op deze
specifieke doelgroepen is ingericht.
Opgemerkt dient nog te worden dat er op universiteiten relatief veel onderzoek wordt
gedaan naar specifieke groepen (pati~nten lijdende aan een bepaalde ziekte, leerlingen,
ouderen, e.d.). Over de omvang van de nonrespons onder specifieke doclgroepen is

43



minder bekend. Dit hangt voor een deel samen met speciale steekproeftechnieken zoals
sneeuwbal sampling, die soms nodig zijn bij gebrek aan beschikbare steekproefkaders.
Wanneer men wel de gegevens heeft om responspercentages te berekenen, dan blijkt de
nonrespons bij speciale doelgroepen vaak lager te zijn dan bij onderzoek onder de alge-
mene bevolking. Niet alleen weigeren personen uit speciale doelgroepen minder, ze
worden ook beter bereikt. Desgevraagd blijkt dat onderzoekers vaak zeer veel mocite
doen om de doelgroep te bereiken en te stimuleren om mee te werken. Deze extra
inspanning wordt blijkbaar beloond met een hogere respons. Daarnaa~t7 is het belang
dat doelgroepen soms zelf kunnen hebben bij het slagen van een onderzoek vaak een
extrastimulans om mee te doen.

2.4. Conchisie -

Zowel bij overheidsonderzoek, marktonderzoek en universitair onderzoek komt men in
Nederland hetzelfde beeld tegen. Bij reguliere veldwerkprocedures is een respons van
50% ~ 60%te ~Terwachten.Internationaal gezien is deze respons laag. Voor overheids-
onderzoek worden in omliggende landen nog steeds responspercentages van minimaal
80% hehaald. Het betreft hier dan meestal face-to-face interviews. Bij pogingen om de
respons te verhogen is een tweesporenbeleid aan te ra-den; men dient zowel de bereik-
baarheid te verbeteren, als de bereidwilligheid in positieve zin te beYnvloeden. Hierop
wordt in paragraaf4 nader ingegaan.
Niet alleen het veidwerk ook de dataverzamelingsmethode zelf is van invloed op de
respons. Twee~nderzoeken hebben hier speciale aandacht aan besteden: een overzicht
van gegevens van de Duitse Demos databank (Bretschneider en Schumacher, 1996) en
een meta-analyse van Hox en de Leeuw (1994) op hoofdzakelijk Am~rikaans vergelij-
kend surveyonderzoek. Bij demografisch sociologisch onderzoek in Duitsland varieert
het responspercentage van gemiddeld 71% voor face-to-face onderzoek tot 54 en 55%
voor respectievelijk telefonische interviews en postenqu~tes. Bretschneider en Schuma-
cher wijzen op een interessante trend in de tijd. Tussen 1960 en 1995 zijn het met name
de telefonische interviews en in mindere mate de face-to-face interviews die sterk in
respons teruglopen, postenqu~tes blijven constant op ruim 55%. Hox en de Leeuw
komen tot soortgelijke conclusies voor (para)universitair onderzoek in the VS. Het
face-to-face interview levert gemiddeld de hoogste respons (70%), telefonisch inter-
view is een goede tweede met gemiddeld 67% en postenqu&es leverden nog altijd 61%
respons. Ook hier weer een duidelijke trend in de tijd: neergaande lijnen voor beide
interviewmethoden, maar geen dalende respons bij postenqu&es.
Er zijn verschillende verkiaringenmogelijk voor dit verschijnsel, die elkaar niet uitslui-
ten maar eerder aanvullen. De veranderde sociale structuur (kleinere huishoudens, meer
eenpersoonshuishoudens, e.d.) heeft geleid tot een toename van bereikbaarheidsproble-
men wat met name van invloed is bij face-to-face en telefonisch onderzoek. Een post-
enqu~te heeft hier veel minder last van. Daamaast spelen andere maatschappelijke ver-
anderingen een rol die de respons bij interviews negatief kunnen befnvloeden. Zo is er
zeker in de grote steden sprake van een toename van gevoelens van onveiligheid, wat
de bereidwilligheid om een ‘vreemde’ te woord te staan, laat staan binnen te laten,
negatief beYnvloedt. Verder is er in de laatste twintig jaarveel onderzoek gedaan naar
methoden om de respons bij postenqu~tes te verhogen, daarin worden beide compo-
nenten van nonrespons (bereidwilligheid en bereikbaarheid) aangepakt (zie b.v. Dill-
man, 1978; De Leeuw en Hox, 1985; Brand en Bijmolt, 1993). In nonrespons-analyse
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bij face-to-face en telefonisch onderzoek is veel minder energie gestoken. Meer inspan-
ning op dit terrein zal hopelijk deze negatieve trend in co~5peratie bij interviews keren.
In de volgende paragrafen richt 1k me daarom speciaal op nonresponsonderzoek en
responshevorderende maatregelen bij interviews. Voormeer details over responshevor-
derende maatregelen bij postenqu&es verwijs ik o.a. naar de publikaties van De Leeuw
en Hox en van Brand en Bijmolt in eerdere uitgaven van dit Jaarboek.

3. THEORIE~N OVER DEELNAME AAN ONDERZOEK

3.]. Inleiding

Een goed theoretisch begrip van het ‘waarom’ van co~5peratie of weigering bij onder-
zoek is een goed wapen in de strijd tegen de groeiende nonrespons. Nienwe veidwerk-
procedures, gebaseerd op deze kennis, kunnen ingezet worden om de nonrespons tot
staan te brengen en medewerking te bevorderen. Ook kunnen theorie~n behulpzaam
zijn bij de moeilijke beslissing om de beperkte fmanci~le middelen voor veidwerk zo
effectief mogelijk te herverdelen. Daamaast zijn theorie~n over weigeringen ~n over
onbereikbaarheid van groot belang bij bet toepassen van wegingsmethoden nadat de
dataverzameld zija.
Op dit moment is er geen allesomvattende theorie over deelname aan onderzoek. Wel
is vanuit verschillende theoretische invaishoeken gewerkt aan theoretische modellen.
Een goede theorie over deelname aan onderzoek zal een duidelijk onderscheid moeten
maken in bereikbaarheid en bereidwilligheid, en er zal uiteindelijk leiden tot verschil-
lende verklarende modellen voor verschillende vormen van nonrespons. De huidige
modellen richten zich primair op de bereidwilligheid in interview-onderzoek. Beschik-
bare modellen zijn gebaseerd op sociaal-psychologische theorie~n overhelpen en over-
reden (Cialdini), op rational choice theorie (Hox) en op interactieprocessen tussen
interviewer en respondent (Couperen Groves).

3.2. Sociaal-psychologische theoriei!n

De Amerikaanse sociaal-psycholoog Cialdini heeft vanuit een geheel ander vakgebied
een belangrijke bijdrage geleverd aan de theorie-vorming over respons en nonrespons.
Puttend vanuit een brede theoretische kennis over overredingsstrategieen en bet ingaan
op verzoeken heeft hij een model geformuleerd om nonrespons te bestrijden. Voor een
uitgebreide beschrijving zie Groves, Cialdini en Couper (1992).
Overreden en toegeven zijn in feite twee kanten van dezelfde medaille: actief en pas-
sief. De literatuur over overreden (persuasion) houdt zich vooral bezig met de vraag
welke factoren van belang zijn om een ander van mening te doen veranderen en richt
zich op communicatie en te ondememen acties. De literatuur over bet ingaan op ver-
zoeken (compliance) tracht de sociale en psychologische factoren te beschrijven die de
beslissing van individuen beYnvloeden om al dan niet aan een verzoek te voldoen. Hoe
aantrekkelijk een bepaalde activiteit is, bepaalt in grote mate of iemand besluit om op
een verzoek in te gaan. Of een activiteit aantrekkelijk is hangt bijvoorbeeld af van de
mate waarin deze interessant is of van speciaal belang voor de persoon inkwestie is, en
van kosten in tijd, inspanning, en dergelijke. Dit zijn alle factoren die moeilijk te beYn-
vloeden zijn. Daamaast spelen zes beginselen een belangrijke rol in de individuele
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besluitvorming: reciprociteit, het gedrag van gelijksoortige anderen uit de omgeving,
autoriteit, sympathie, en schaarsheid. Deze zelfde beginselen spelen ook een centrale
rol in de literatuur van het overhalen en zijn goed toepasbaar bij nonrespons bestrij-
ding. Hieronder worden zij kort besproken.
Reciprociteit ofwederkerigheid is een algemene maatschappelijke norm: Dit maakt dat
mensen reageren op het gedrag van anderen, door met gelijksoortig gedrag te reageren.
Zo zal men op vriendelijkheid, vriendelijk reageren en na een positieve actie (cadeau-
tje, gunst, dienst) weiwillend tot een wederdienst bereid zija. Dit betekent dat men eer-
der geneigd is op een verzoek in te gaan als dit verzoek voorafgegaan is door een
cadeautje of gunst. Het bijsluiten van een beloning bij een vragenlijst in de hoop een
respons te krijgen is op dit principe van ~vederkerigheidgebaseerd (zie ook 4).
Orngevingsnorffzen: De normen, waarden en het gedrag van anderen worden vaak
gebruikt als ijkingspunt om bet eigen gedrag nan afte meten.
Men gaat dan ook eerder in op een verzoek als men denkt dat (belangrijke) anderen dit
ook doen. Zo bleek dat bij een zeer intensief longitudinnal onderzoek onder boerenbe-
drijven, de kans op medewerking beduidend groter was als in het verleden aen naburig
boerenbedrijfhad meegedaan (Dijk, 1996).
Autoriteit: Men gaat eerder op een verzoek in wanneer dat gednan wordt door een
erkende legitieme autoriteit. Dit wordt geYllustreerd door bevindingen bij postenqu&es
dat overheidsonderzoek in bet algemeen een hogere respons oplevert (zie o.a. De leeuw
en Hox, 1995).
Syinpathie: Men is eerder geneigd in te gaan op een verzoek van iemand die men aardig
vindt of een organisatie- waarmen sympathiek tegenover stant. Uit sociaal-psycholo-
gisch onderzoek blijkt dat men anderen aardiger vindt naarmate men hetzelfde over
zaken denkt, dezelfde nchtergrond heeft, en dezelfde type kieren draagt. Ook vindt men
een ander nardig als deze complimenten maakt en er aardig uitziet. Een interviewer zal
dus sympathieker overkomen en succesvoller zijn wanneer zij/hij zich nanpast ann de
omgeving en de respondent.
Schaarsheid: Naarmate iets schaarser is wordt iets ook gezien ats kostbnarder. Men is
danrom eerder geneigd iets te doen als men het percipieert als specinal, en de kans erop
kiein is, of als men iets nog niet vaak gedaan heeft. Het schanrsheids-principe geeft een
goede verkiaring voor de bevindingen van Bronner (1988) dat bij onderzoek halverwe-
ge de jaren tachtig de respons van minderheidsgroepen nit Noord-Afrika beduidend
hoger was dan die van minderheidsgroepen nit Zuid-Europa; de laatste groep was al
beduidend langer in Nederland en was frequenter blootgesteld ann verzoeken om mee
te werken. Dit zou hetekenendat met de toename van minderheidsonderzoek, een inter-
view geen bijzonder evenement meer is en bet responspercentage voor de Noord-Afri-
knanse groepen over de tijd zal dalen.
Naast theorie~n over overreding en bereidheid, zijn modellen ter verkiaring van hulp-
gedrag een derde inspiratiebron voor Cialdini. In deze modellen ter verkinring van
huip-gedrag spelen sociale verantwoordelijkheid en burgerplicht een belangrijke rol. In
de huidige wat cynische Nederlandse onderhandelingsmantschappij zijn deze begrippen
minder goed toepasbaar dan de eerder genoemde hegrippen ‘wederkerigheid’ en
‘schaarsheid’.

3.3. Rationele-keuze-theorie

Hox heeft de idee~n van Cialdini nangevuld en nader gestructureerd. Hierbij wordt
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gebruik gemaakt van de Rational Choice Theory, en met name van het door Fishbem
en Ajzen voorgestelde model van ‘reasoned action’. Voor een beschrijving van dit
respons model zie Hox, de Leeuw en Vorst (1995). Centrale begrippen zijn attitudes en
normen met betrekking tot responsintentie en uiteindelijke deelname aan onderzoek.
De attitude ten opzichte van meewerken nan onderzoek wordt bepaald door overtui-
gingen over de consequenties van bet gedrag (behavioral beliefs); bijvoorbeeld inge-
schatte inspanning, eerdere ervaringen, en nut. De (subjectieve) normen worden
bepaald door een inschatting van opvattingen en verwachtingen van relevante anderen
ten aanzien van het individuele gedrag (normative beliefs). Dit laatste is vergelijkbaar
met Cialdini’s begrip ‘omgevingsnorm/gedrag van gelijksoortigen in de omgeving’.
Ook andere door Cialdini gehanteerde begrippen zoals reciprociteit en schaarsheid zijn
zonder problemen in dit model onder te brengen. Ter illustratie: wanneer bekend is dat
een zorgvuldig geselecteerde groep uitgenodigd wordt om mee te werken aan een
onderzoek dat van direct belang is voor de betrokkenen, dan zal dit de behavioral
beliefs en zo de attitude en responsbereidheid duidelijk befnvloeden.
In de harde praktijk van het onderzoek zal een situatie meestal niet zo ideaal zijn als
bier geschetst, maar bij de presentatie van een enqu&e aan de potentieYe respondenten
kan door gebruikmaking van bovenstaande principes de potenti~le bereidheid gunstig
beYnvloed worden. Dli is een les die we kunnen leren van de succesvolle Dillman-pro-
cedures voor postenqu&es, waar ook vanuit een theoretisch kader gestreefd wordt naar
een optimale presentatie van het onderzoek.

3.4. Interactie tussen interviewer en respondent

Een iets andere irivalshoek is gekozen door Couper en Groves, die zich met name rich-
ten op het interactie-proces tussen respondent en interviewer. Hierbij baseren ze zich
zowel op empirisch onderzoek naar succesvolle strategieen die interviewers gebruiken
om aarzelende respondenten over te halen, als op theoretische analyses van sociale
vaardighedenen menselijke interacties.
Centrale begrippen bij Couper en Groves zijn ‘tailoring’, het aanpassen van het inter-
viewergedrag nan de sociale situatie en aan de respondent, en ‘bet open bouden van
mogelijkheden tot interactie’. Het is altijd beterom, reagerend op de situatie, een stapje
terug te doen waarbij de mogelijkheid wordt opengelaten om later terug te komen, dan
door te zetten en daarmee een barde weigering te incasseren. De nadruk in bet Couper
en Groves model ligt op de face-to-face interactie nan de deur, maar is ook toepasbaar
bij telefoniscbe interacties. Principes uit dit model zijn goed toepasbaar bij bet trainen
van interviewers. Voor een uitgebreider overzicht van bet model zie Groves en Couper
(1995).

3.5. Conclusies

De hier beschreven modellen zijn in de praktijk goed toepasbaar. Zo richt de stichting
“Uw mening telt” zich momenteel op de beYnvloeding van de attitude van de consu-
ment. In bet rationelekeuze-model van Hox is attitude een belangrijke determinant van
responsintentie. Verder wijzen zowel bet model van Cialdini als bet model van Hox op
bet belang van bet gepercipieerde gedrag en de normen van ‘rolmodellen’ en personen
uit de omgeving. Het zou de moeite waard zijn om in een volgende campagne dit
expliciet te gebruiken, bijvoorbeeld analoog ann de al zeer oude succesvolle campagne
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voor condoomgebruik onder de tite gebruikt ze om
Meer algemener kunnen de theoretische modellen behulpzaam zijn bij zowel het opti-
maliseren van veldwerkprocedures om de respons te verhogen en bij het kiezen van
adequate wegingstechnieken om de gevolgen van nonrespons op te vangen. Op beide
aspecten wordt hieronder ingegnan.

4. OPTIMALISATIE VANVELDWERKPROCEDURES VOOR
INTERVIEWS

4.]. Inleiding

Responscijfers blijken te vari~ren per onderzoek en gebruikte veldwerkstrntegie, en
door de veldwerkprocedures nan te passen kan de dalende trend tegengegnan worden
(cf Mans & de Heer, 1995; Lyberg & Dean, 1992). In het korte bestek van dit hoofd-
stuk kan niet gedetailleerd op alle aspecten van het veldwerk worden ingegnan, danrom
zal ik globani een nantal succesvolle strategieen bespreken voor het verhogen van de
respons bij interviews. Hierbij wordt eeri onderscheid gemankt tussen strategieen om
een hoger contactpercentage te krijgen en strntegieen om ge~eveneen bepaald contact-
percentage een lager weigerpercentage te krijgen. De nadruk ligt op een hespreking van
de basisprincipes zodat men bij individuele onderzoeken deze kan toepassen en gede-
tailleerd afstemmen op de eisen van het onderhavige onderzoek. -

4.2. Bereiken respondent - -

Hieronder worden drie strategieen besproken om een hoger contactpercentage te krij-
gen, te weten het optimaliseren van de contactpogingen, het gebruik van combinaties
van methoden, en het orngann met antwoordapparaten in telefonisch onderzoek.

Contactpogingen
Bij standnnrd veldwerkprocedures wordt in Nederland bijna 30% van in principe
bereidwillige respondenten niet bereiki (Louwen, 1992). Ddor het narita] contactpogin-
gen te vergroten worden niet alleen meer potenti~le respondenten bereikt, mnar de
samenstelling van de uiteindelijk verkregen steekproef is dan ook beter (Louwen, 1995;
zie ook de bespreking hierboven in 2.2.). Bij deze algemene raadgeving dienen enkele
kanttekeningen te worden gemaakt. In de eerste plants is~hetbelangrijk dat contact-
pogingen zoveel mogelijk gemnakt worden op tijdstippen dat de kans om iemand thuis
te treffen het grootst is. Onderzoek heeft uitgewezen dat wanneer interviewers volledig
de vrije keus hebben de tijdstippen verre van optimnal zijn (cf. Swires-Henessy en
Drake, 1992). Zorgvuldige instructie van interviewers op dit punt is dan ook wenselijk.
Dit wordt bij voorkeur gecombineerd met een controle-mechanisme zoals de analyse
van administratieve ‘log’-files met computertijd en datum bij CAPI-interviews.
Welke tijden optimnal zijn hangt onder andere afvan de doelpopulatie. Sommige men-
sen zijn overdag beter bereikbaar, andere ‘s avonds, weer andere in het weekend. Voor

1 Bijvoorb~etd, “Sonja geefthaarmening om ‘a snorgens weer gezond op te kunnen staan”of “Ook lullo’s
geven graag hun mening”.
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de Nederlandse situatie bestaan hierover weinig cijfers (zie ook Van der Leest, 1996).
Kerssemakers, de Mast en Remmerswaal (1987) presenteren enkele gegevens voor
telefonische bereikbaarheid. In het algemeen kan men beter ‘s avonds bellen dan over-
dag, met uitzondering van donderdagavond. Daamaast is ook de vrijdagmiddag een
goede tijd om te bellen. Tevens wordt opgemerkt dat hoewel de hereikbaarheid tussen
17.00-18.00 erg groot is, dit een slechte tijd is om te bellen: het percentage weigeringen
is dan onevenredig groot. Tussen 19.00 en 21.00 nur is de bereidwilligheid het grootst.
Ook de cijfers van Louwen (1992) gevenaan dat ‘s avonds de kans op contactgroter is.
Zeker bij 6~npersoonshuishoudens en bij huishoudens waar beide partners werken is de
avond optimaal om contact te krijgen. Meer onderzoek naar de Nederlandse situatie is
zeker gewenst. Hierbij zal niet alleen gekeken moeten worden naar tijdstippen waarop
de kans op contact het grootst is, maar vooral naar tijdstippen waarop de kans op con-
tact gevolgd door een succesvol interview of afspraak bet grootst is!

Combinatie van dataverzamelingsmethoden
Een combinatie van dataverzamelingsmethoden wordt vaak ingezet om een hogere
respons te verkrijgen. Hierbij worden de sterke punten van de gebruikte dataverzame-
lingsmethoden gecombineerd. Zo wordt vaak een face-to-face interview gecombineerd
met een telefonisch interview bij moeilijk bereikbaren. Een andere veelgebruikte com-
binatie is dagboek-onderzoekmet motiverende face-to-face interviews.
Wanneer men op een nieuwe methode overgaat is het aan te bevelen een speciale nieu-
we aankondigingsbrief naar de nonrespondenten toe te sturen (zie ook 4.2). Deze brief
is vergelijkbaar met een berhalingsbrief bij een post-enqu~te. In de brief wordt kort
aangegeven dat men herhaalde pogingen heeft gedaan en dat binnenkort (telefonisch)
contact wordt opgenomen door een interviewer. Door duidelijk te maken dat de onder-
zoekerveel moeite doet wordt het wederkerigheidsmechanisme geactiveerd, zodat men
eerder bereid is om op de hernieuwde contactpoging in te gaan. Daarnaast wordt het
belang van bet onderzoek en met name bet belang van deeiname van de aangescbre-
vene onderstreept. Hierbij kan men bijvoorbeeld een beroep doen op bet schaarsheids-
principe (zie 3.2.) door aan te geven dat slechts een kiein aantal respondenten is gese-
lecteerd.

Antwoordapparaten
Bij telefonisch interviewen vormen antwoordapparaten een speciale bedreiging voor de
bereikbaarheid. Over de Nederlandse situatie is niet zoveel bekend, maar in de Ver-
enigde Staten heeft men in de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de
invloed van antwoordapparaten op de respons bij telefonisch onderzoek. 1k vat de voor-
naamste conclusies bier samen.
Allereerst blijkt dat in de V.S. bet percentage antwoordapparaten in huishoudens nog
steeds groeit. Was dit bij onderzoek in 1985 rond 13%, in. 1991 was dat ruim 31% en in
1994 al 50% Wie hebben nu antwoordapparaten? Onderzoek levert het volgende pro-
fiel op. Eigenaren van een antwoordapparaat hebben een hoger inkomen en zijn beter
opgeleid. Verder wonen ze vaker in grote en middelgrote steden en de omi-ingende bui-
tenwijken en minder vaak in Meine steden en op bet platteland. Tenslotte hebben ze
vaker een betaalde baanen zeker als de aanwezige partne:r ook een al dan niet part-time
baan heeft is de kans op de aanwezigheid van een antwoordapparaat erg groot (Tuckel
en O’Neill, 1995). Het aardige is dat bet bier de resultaten van een face-to-face inter-
view betrof, zodat mogelijke vertekeningen door telefonische onbereikbaarheid veroor-
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zaakt door de antwoordapparaten uitgeschakeld werd. Tuckel en O’Neill onderzochten
ook de wijze waarop de antwoordapparaten gebruikt werden. Het merendeel van de
ondervraagden (87%) bleek bet antwoordapparaat frequent te gebruiken om hood-
schappen te kunnen ontvangen wanneer ze niet thuis waren, daarnaast bleek dat ruim
een derde (39%) bet apparaat ook gebruikt om berichten te screenen wanneer ze wel
thuis waren!
Een nantal onderzoekers hebben zich beziggehouden met de vraag hoe tijdens bet veld-
werk bet best met telefonische antwoordapparaten om te gaan. Piazza (1993) onder-
zocbt op welke tijden huishoudens met een antwoordapparaat bet beste te bereiken
waren. Tijdens een telefonisch onderzoek werd net zo vaak gebeld tot men een 80%
respons had, zelfs als dat betekende dat men in een enkel geval 30 keer moest bellen.
Wanneer men een antwoordapparaat aantrof had men gemiddeld 8.9 pogingen nodig
om iemand persoonlijk te bereiken; bij huishoudens zonder apparaat in gebruik was bet
gemiddelde aantal pogingen 4.1. Wanneer een antwoordapparaat werd aangetroffen
werd geen boodscbap ingesproken. Opvallend was dat huishoudens met antwoordappa-
raten net zo bereidwillig waren om mee te~doen als huishoudens zonder; wanneer men
eenmaal bereikt was, was de kans op een succesvol afgerond interview gelijk. Een goe-
de tijd om te bellen was door de week in de avond met uitzondering van de vrijdag-
avond, die in de VS een gerenommeerde uitgaansavond is. Na acht uur ‘s avonds was
de meest produktieve tijd om te bellen (contact + willig). Ook zaterdagochtend was een
goede tijd om personen te bereiken dn een interview te voltooien. Wanneer dit vergele-
ken wordt met de tijden waarop buishoudens zonder apparaat bereikt werden dan valt
op dat ook vo.ordeze groep avonden gunstig zijn, maar de verschillen met andere tijden
zijn veel kleiner en ze zijn in de vroege avond (6-8 uur) ook succesvol te benaderen.
Wanneer men huishoudens met antwoordapparaten wil bereiken, dan is de beste strate-
gie om deze opnieuw te bellen na acht uur en deze in de periode 8-10 uur voorrang te
geven boven bet opnieuw bellen van buishoudens waar men eerder geen antwoordap-
paraat aan de lijn kreeg. De laatste groepkan bet beste tussen 6 en 8 gebelld worden.
Piazza liet geenboodschap inspreken, maar er zijn sterke aanwijzingen dat bet achterla-
ten van een korte boodschap positief werkt. In de literatuur over antwoordapparaten
wordt vaak onderscheid gemaakt in ‘cocooners~ versus ‘connectors’: de cocooners
schermen zich af, de connectors willen juist contact met de buitenwereld onderhouden.
De meest recente cijfers (zie boven) suggereren dat de meerderheid van Amerikaanse
antwoordapparaatbezitters connectors zijn, juist bij deze groep zal een korte boodscbap
goed werken. Een ingesprokenboodschap vervult dan dezelfde functie als een aankon-
digingsbrief en introduceert bet onderzoek en onderstreept de serieuze opzet. Boven-
dien maakt bet duidelijk dat de onderzoekermoeite doet om de respondent te hereiken,
wat de kans vergroot dat de respondent ook bereid is wat moeite terug te doen (weder-
kerigheid). Empirisch onderzoek (Xu, Bates en Schweitzer, 1993) bevestigt deze theo-
retische overwegingen. Tijdens drie telefonische onderzoeken werd eenexperiment met
boodschappen uitgevoerd. Nadat een antwoordapparaat bereikt was, werd door eentoe-
valsmechanisme bepaalt of er wel of geen boodschap werd achtergelaten en ook welke
van drie verschillende boodschappen werd acbtergelaten. In totaal werden er maximaal
die contactpogingen gedaan. Allereerst bleek dat huishoudens met een antwoordappa-
raat gunstig afsteken tegenover huishoudens waar tijdens de eerste belpoging geen
gehoor gekregen werd. De uiteindelijke c-ontact ratio voor huishoudens met antwoord-
apparaten was 66% tegen 60% voor initiecl geen contact. Niet alleen waren huishou-
dens met antwoordapparaten uiteindelijk beter bereikbaar dan huisboudens die op de
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eerste poging ‘geen geboor’ gaven, ze waren ook bereidwiUiger~. 43% voltooide een
interview tegenover 34% voor de uiteindelijk bereikte ‘geen gehoor’. Dit ondersteunt
de connectors-hypotbese: eigenaren van antwoordapparaten sluiten zich niet af, maar
willen juist contact houden met de buitenwereld. Het acbterlaten van een boodschap
werkte positief. Wanneer men een boodschap insprak dan verboogde dat de kans op
een voltooid interview bij uiteindelijk contact; de respons was 46% voor de groep
waarbij een boodschap was achtergelaten op bet apparaat tegenover 33% voor de groep
waarbij niets was ingesproken op bet apparaat. Verschillen in tekst van de boodschap
hadden geen duidelijk effect. Wat blijft hangen bij de potenti~le respondent is dat er
gebeld is over een onderzoek, niet wat de details waren. Een korte boodschap waarin
het onderzoek genoemd wordt en waarin meegedeeld wordt dat men bmnnenkort wordt
teruggebeld is daarom aan te raden.
Concluderend: Hoewel bet belangrijkste onderzoekAmerikaans is en niet geheel is toe-
gesneden op de Nederlandse situatie, lijkt bet tocb aan te raden om een korte bood-
schap achter te laten bij bet eerste contact met een antwoordapparaat. Het achterlaten
van een boodschap verhoogt de kosten temauwemood en lijkt een positief effect te
hebben op de respons. Daamaast zou onderzoek van de Nederlandse situatie wenselijk
zijn. Zo zou bet interessant zijn om bij een volgende AGB-minicensus een vraag mee te
laten lopen naar eigendom van een antwoordapparaat, zodat in navolging van Tuckel
en O’Neil een profiel kan worden opgesteld van eigenaren van antwoordapparaten.

4.3. Het overtuigen van de respondent

Hieronder worden drie strategieen besproken om bet percentage interviews na contact
omboog te krijgen: bet gebruik van aanschrijfbrieven en herbenaderingsbrieven, bet
gebruik van incentives, en bet speciaal trainen van interviewers.

Aanschrij/brieven en herbenaderingsbrieven
Een van de meest consistente bevindingen bij postenquetes is dat bet aarital contacten,
of dit nu aankondigingsbrieven of herbalingsbrieven zijn, de respons positief beYn-
vloedt. Een korte aankondigingsbrief werkt even goed als een latere berhalingsbrief.
Aankondigingsbrieven worden ook bij face-to-face interviews en soms bij telefoniscbe
interviews ingezet. Welke functies vervult nu een aankondigingsbrief? In de eerste
plaats dient zo’n brief Ms introductie; de feitelijke enqu~te of bet interview valt niet zo
koud op bet dak, de onderzoeksinstelling kan alvast uitleggen waarover bet onderzoek
gaat en wat bet belang is. Men communiceert dat de onderzoeksinstelling tijd en moeite
heeft geYnvesteerd in de respondent door een persoonlijke brief te schrijven en men
boopt zo via de norm van wederkerigheid een positieve reactie op te roepen. Ten slotte
is de aankondigingsbrief een goed middel om de legitimiteit van bet onderzoek te bena-
drukken en via briefhoofd en telefoonnummer voor eventuele vragen duidelijk te
maken dat bet om een echt onderzoek gaat en niet om een verkapte verkooppoging.
Dillman bespreekt in zijn 1978 boek al hoe moeiijk de tank voor de briefschrijver is.
Men moet steeds balanceren tussen twee extremen: een korte brief die aanspreekt en
motiveert, maar weinig informatie geeft en een lange briefdie wel alle informatie geeft
maar minder aanspreekt. Dillman (1978; p.168 e.v.) en Salant en DilIman (1994, bfd.
8) geven duidelijk aan wat er in brieven moet staan: bet onderwerp en doel van bet
onderzoek, waarom juist de ontvanger van de brief belangrijk is voor bet onderzoek,
een belofte van vertrouwelijkheid, bet noemen van een heloning als deze gebruikt
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wordt, en een duidelijk uitgesproken waardcring als men mee wil doen. Deze punten
komen overeen met de bevindingen van Luppes (1994), die potentieYe respondenten
brieven liet beoordelen en liet aangeven wat zij de belangrijkste punten vonden. Dc
brief moet volgens de lezers zo concreet mogelijk zijn en het allerbelangrijkste is te
vermelden waar bet onderzoek over gaat. Verder vinden lezers bet belangrijk om te
weten wat er precies van bun verwacht wordt en wat er met de gegevens gebeurt, met
name een verzekering van vertrouwelijkheid wordt op prijs gesteld. In een korte aan-
kondigingsbrief zullen deze punten dan ook zeker aan bod moeten komen. Een duide-
lijk briefhoofd en telefoonnummer voor vragen benadrukt de legitimiteit van bet onder-
zoek. Op bet CBS worden aanschrijfbrieven routinematig bij face-to-face interviews
gebruikt en zowel door respondenten als door interviewers zeer gewaardeerd.
Bij telefonisch onderzoek is bet vaak lastiger om aanschrijfbrieven te versturen en vaak
ontbreken adresgegevens zelfs volledig (RDD-onderzoek): Toch kunnen een aantal
functies van de aanscbrijfbrief op een andere wijze binnen telefoniscb onderzoek wor-
den vervuld. Zo kan een korte boodscbap op bet antwoordapparaat waarin bet onder-
werp en doel van bet onderzoek genoemd wordt, dienen Ms extra contactpoging bij
moeilijk bereikbaren. En een speciaal kosteloos telefoonnummer voor vragen van
respondenten kan dienen om de legitimiteit van bet onderzoek te onderstrepen en
mogelijke angst bij respondenten voor ‘enge’ telefoontjes weg te nemen. Het openstel-
len van zo’n telefoonnummer geeft onk interviewers een extra argument om responden-
ten te overtuigen en bevordert zo ook bet zelfvertrouwen en de motivatie van de inter-
viewers. Het initiatiefvan de Vereniging yan Marktonderzoekbureaus om een centraal
telefoonnurnmer voor respondenten te openen is dan ook zeer toe te juichen. Aangeslo-
ten VMO-bureaus kunnen daar bun komende onderzoek aanmelden en wanneer
respondenten bellen worden ze gerustgestelden wordt de legitimiteit van de aangemel-
de VMO-onderzoeken benadrukt. Dit telefoonnummer geldt trouwens zowel voor tele-
fonisch als face-to-face onderzoek.
Bebalve als aankondiging en legitimering van een onderzoek kunnen brieven aan
respondenten ook voor andere doelen gebruikt worden. Zo kan bij moeilijk bereikbare
respondenten een ‘niet thuis getroffen’-brief achtergelaten worden, en kan men bij her-
benaderingspogingen van respondenten een nieuwe brief schrijven (zie ook bet combi-
neren vanmethoden in 4.2.). Ook kunnen er speciale brieven gestuurd worden om wan-
trouwen weg te nemen en poortwachters in te lichten. Zo wordt bij gezondheids-
onderzoek onder ouderen vaak een aparte briefgestaurd naar boofden van verzorgings-
inrichtingen en bestuur en concThrges van verzorgingsflats, waarin bet onderzoek wordt
aangekondigd en verzocht wordt de interviewers in bet gebouw toe te laten. Ook wor-
den soms speciale brieven gestuurd naar bet politie wijkteam. Zo’n ‘brief aan autoritei-
ten’ helpt interviewers op twee manieren, zij kunnen verontruste ouderen verzekeren
dat bet onderzoek legitiem is en dat de politie op de hoogte is, ~n bet geeftde intervie-
wers zelfeen grotergevoel van zekerheid wat, vooral in probleembuurten, de effectivi-
teit van bun optreden zal vergroten.

Incentives 7
Uit onderzoek naar postenqu~tes blijkt dat naast bet aantal contacten (aankondigings-
brieven en berinneringsbrieven) heloningen bet sterkst responsverhogend werken (Dill-
man, 1991> Fjnanci~le beloningen werken in bet algemeen heter dan andere vormen
van beloning zoals een cadeautje. Uitzonderingen hierop zijn cadeautjes die toegesne-
den zijn op de speciale wensen van de doelpopulatie of die te maken bebben met bet
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onderwerp van onderzoek, zoals een scbijfje met gratis nieuwe software bij een Disk-
by-Mail klantenonderzoek van een groot computerbedrijf. Beloningen die vooruit
betaald worden, dat wil zeggen met de vragenlijst mee gestuurd worden, werken beter
dan beloofde beloningen die achteraf worden toegestuurd na bet invullen van de vra-
genlijst. Tenslotte blijkt dat als het bedrag te groot is, de beloning juist een negatief
effect heeft op de respons. Zo ontdekten James & Bolstein (1992) dat een beloning van
$1 al een significant hogere respons gaf bij een korte vragenlijst onder aannemers, en
dat een beloning van $ 5 een duidelijk bogere respons gaf dan $1. Een $10 beloning
deed bet niet beter dan $5; $20 gaf weer enige verbetering en $40 gaf zelfs een ver-
slechtering ten opzichte van de $5 en de $20 dollar beloning. Relatief kleine belonin-
gen verhogen de respons in feite disproportioneel, terwijl grote beloningen de respons
op zijn best marginaal vergroten.
Bovengenoemde resultaten zijn goed te verklaren vanuit sociaal-psychologiscbe en
sociaal-economische theorie~n. Volgens de sociale mu Eheorie (zie Dillman, 1978) zal
men responderen als de (psycbologiscbe) kosten en baten met elkaar in evenwicht zijn.
Een beloning van $40 voor een zeer korte vragenlijst kan door de respondent als bui-
tenproportioneel gezien worden en wantrouwen oproepen. Ook de sociale norm van
wederkerigheid (zie 3.2) werkt alleen wanneer de ontvangen gift of gunst Ms oprecht
gezien wordt; wanneer deze opgevat kan worden als poging om druk uit te oefenen, een
schuldgevoel op te wekken of als omkoperij, dan werkt de gift juist negatief. Wanneer
men beloningen toepast binnen interview-onderzoek dient men zich bier goed reken-
schap van te gevenen de interviewers hierop uitdrukkelijk te wijzen. De beloning dient
gepresenteerd te worden als aardigbeidje en Ms dank voor de te nemen moeite, en iede-
re illusie van omkoperij of zware druk uitoefenen dient vermeden te worden. Het aan-
bieden van een kleine beloning heeft niet alleen een gunstige uitwerking op de respon-
dent, maar ook op de interviewer. Dezelfde norm van wederkerigheid werkt ook de
andere kant op. Interviewers, die weten dat ze iets leuks terug kunnen doen, zijn ook
zelfverzekerder en overtuigender in bun presentatie. In bet algemeen voelen ze zich dan
ook plezierigerwat een gunstige invloed heeft op bun overredingskracbt.
In telefonische interviews worden beloningen tot nu toe weinig gebruikt, hoewel de
toezegging van een financieel heloning bij langere interviews of een toezegging van
een samenvatting of boekje wel zijn toegepast. Experimenteel onderzoek naar de effec-
tiviteit ontbreekt bier ecbter. Bij face-to-face interviews, zeker wanneerdeze de respon-
dent zwaar belasten, worden beloningen vaker toegepast. Voorbeelden zijn een ‘bloe-
menbon’ bij een twee uur durend interview van ouderen en een beloning in geld bij een
gezondheidsonderzoek waarvoor men naar een mediscbe instelling moest komen en
waar naast bet beantwoorden van vragen ook enkele medische tests werden gedaan. In
dit laatste geval werden ook reiskosten en extra kosten zoals een baby-sit betaald. Bij
offici~le statistiscbe- en censusbureaus in binnen en buitenland is bet internationaal de
regel dat een beloning alleen dan wordt gegeven wanneerbet onderzoek van de respon-
dent beduidend meer inspanning vergt dan normaal. Voorbeelden zijn bet bijhouden
van dagboekjes en panelonderzoek.
Nu is bet gebruik van beloningen niet geheel onomstreden. Men is bezorgd over de
sterk stijgende onderzoekskosten die bet routinematig gebruik van beloningen met zich
meebrengt. Ook is men bang voor een verslechtering van bet onderzoeksklimaat in de
toekomst. Men vreest dat de nonrespons sterk zal stijgen, met name voor onderzoek
waar geen geld voor beloningen beschikbaar is. Daar staat tegenover dat beloningen
vaak goed werken om een voorgeschreven of beloofd extra hoog responspercentage te
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verkrijgen of om speciale moeilijke groepen over te halen. In de Verenigde Staten is
daarom op aandringen van de federale overheden in 1993 een specinal symposium
gehouden over bet gebruik van beloningen in overheidsonderzoek (Nilsson, 1994). Dit
heeft geleid tot de volgende regels voor federani onderzoek: Beloningen worden niet
gebruikt bij standaard onderzoek, dat wil zeggen eenmalig steekproefodderzoek, waar-
bij bet doel van het onderzoek in bet algemeen belang is, de respondent niet boeft te
reizen, en er geen indringende vragen gesteld worden of vragen over controversi~le
onderwerpen. In een nantal omstandigheden kan een verzoek van de onderzoeksinstel-
ling om beloningen te geven worden overwogen. Het betreft bier onderzoek dat zwaar-
dere eisen stelt aan de respondent (b.v. indringende vragen, veel tijd, niizen), onder-
zoekbij moeilijkegroepen die weigeren, onderzoek waarbij de respondent voor langere
tijd gevolgd wordt, de groep vaak onderzocht is of om een ahdere reden_moeilijk is en
de standaardmaatregelen weinig kans van succes bebben, dn als andere onderzoeksor-
ganisaties voor dit type onderzoek regelmatig beloningen geven.
Samenvattend: ook bij intervieWs kunnen beloningen goed werken. Voor een effectief
gebruik moet men goed oppassen dat de sociale normen van wederkerigheid niet
geschonden worden. Gezien bet weinige~ernpirischemateriaal dat beschikbaar is over
de effectiviteit van beloningen bij telefonische en face-to-face interviews, is bet ann te
bevelen een klein experiment in te bouwen in ieder onderzoek dat beloningen gebruikt
(bijvoorbeeld een kleine controlegroep die geen beloning krijgt).

Motiveren en trainen van interviewers
Interviewers staan in direct contact met een potentieYe respondent en hebben daarmee
ook de meeste mogelijkheden om een twijfelachtige respondent over te halen. Uit
onderzoek blijkt dat interviewers sterk kunnen verschillen in bun succespercentages.
Het enige interviewkenmerk dat consistent lijkt samen te bangen met interviewersuc-
ces is ervaring: meer ervaren interviewers halen hogere responscijfers (voor een over-
zicht zie Cooper en Groves, 1992). Dit 7fenomeen kan gedeeltelijk verklaard worden
uit (zelDselectie, alleen de meersuccesvolle interviewers blijven over, en voor een dee]
uit leer-effecten, men leert proefondervindelijk wat werkt in bepaalde moeilijke si-
tuaties en wat niet. Uit focusgroepen met interviewers komt nnar voren dat inter-
viewers die al langer vo-or een bureau werken er van overtuigd zijn dat bun repertoire
nan sociale vaardigheden door bet werk en de opgedane ervaring aanzienlijk is uitge-
breid.
Interviewers leren in de dagelijkse praktijkveel. Het is de grote verdienste van Morton-
Williams (1993) dat zij als eenvan de eersten geluidsbanden van ‘voordeur’ interacties
bij face-to-face interviews analyseerde om succesvolle int&rviewerstrategie~n te identi-
ficeren. De interviewers die bet meest succesvol waren in bet overbalen van responden-
ten gebruikten een zeer korte introductie wanrin ze zowel de eigen naam als de naam
van bet bureau noemen en kort nangeven wnar bet onderzoek over gaat. Daamaast
waren ze zeer flexibel in hun opstelling en pasten ze bun introductie en argumenten ann
de respondent en de situatie nan. Het belang van bet aanpassen van de introductie nan
de persoon en de situatie, bet zogenaamde ‘tailoring’ wordt ook benadirukt in bet werk
van Groves, Cialdini en Couper (1992). Uitgangspunt is dat bet goede stnndaardscript
niet bestant; er zijn vaste elementen maar welke elementen gebruikt worden, in welke
bewoording, en in welke volgorde bangt of van de situatie en de reactie van de respon-
dent. Houtkoop-Steenstraen Van den Bergb (1994) bouwen voort op Morton-Williams
en komen tot soortgelijke conclusies voor bet telefoniscbe interview. In vergelijking tot
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een volledige standaardintroductie voldoet een meer conversationele introductie in de
eigen woorden van de interviewer heter.
Een individuele op de respondent gericbte introductie levert een bogere respons op,
mnar natuurlijk alleen als deze vriendelijk en overtuigend gebracht wordt. Een flexibele
introductie betekent zeker niet dat er zo mnar iets gednan kan worden, mnar wel dat de
interviewer de vrijheid beeftom binnen zekere grenzen die benadering te kiezen die bet
meest veelbelovend lijkt. Dit vereist goed getrainde en goed geYnformeerde intervie-
wers met plezier in bet werk en een goede voorbereiding hij de start van bet veidwerk.
Belangrijk in een training is dat er ook enige achtergrondinformatie wordt overgedra-
gen, die als een kapstok dient voor de elementen in de training. Zo zal een interviewer
die enigszins op de hoogte is van de in 3.2. besproken principes, niet alleen beter ont-
bouden dat een nardige opmerkingen over tuin of kat vaak helpt, maar ook dat een
complimentje de potenti~le respondent in een betere stemming brengt en dat men eer-
der geneigd is op een verzoek in te gaan als men goedgebumeurd is of de ander nardig
vindt. Wanneer er geen kat of tuin is, kan uit bet repertoire sociale vaardigbeden een
andere benadering gekozen worden, die een soortgelijke reactie teweeg brengt. Andere
belangrijke elementen in een goede training zijn: oefeningen in positieve zelfpresentn-
tie en sociale vaardigbeden, en oefeningen in observatie en sociale perceptie. Naast
bekendbeid met traditionele overtuigingsstrategie~n (cf. 3.2. en Groves, Cialdini, &
Couper, 1992) is ook enige kennis over onderzoeksmetboden en bet betreffende onder-
zoek belangrijk. Wanneer potenti~le respondenten een ~‘raagstellen, dan is dit een
teken van interesse en willen ze goede informatie. Een vraag betekent niet dat de
respondent wil weigeren. In tegendeel, de grote meerderbeid van de vraagstellers doet
mee. Zo bleek dat 61% van diegenen die vroegen waar bet onderzoek overging en 92%
van diegenenen die vroegen hoe lang bet onderzoek zou duren, uiteindelijk door de
interviewer overgebaald konden worden om mee te doen (Morton-Williams, 1993).

4.4. Conclusie

In de afgelopen jaren is de boeveelbeid onderzoek en danrinee de belasting van respon-
denten zeker toegenomen. Een interview is niets bijzonders meer en komt misschien
niet gelegen. Het schaarsheidsprincipe werkt dan ook niet meer in bet voordeel van de
onderzoeker. Toch betekent dit niet dat onderzoekers bet hoofd in de scboot moeten
leggen. Door veranderingen in de veldwerkprocedures kunnen responscijfers danig ver-
beterd worden. Intensivering van contactpogingen en optimalisatie van bel- en bezoek-
strntegie~n kunnen de onbereikbaarheid terugdringen. Daamaast zijn aanscbrijfbrieven,
beloningen en goed gerrainde en gemotiveerde interviewers belangrijke wapens in de
strijd tegen de weigeringen.

5. STATISTISCIJECORRECTIE

Veldwerkprocedures kunnen met succes ingezet worden om de nonrespons terug te
dringen, maardit zal nooit geheel lukken. Statistische correctie achteraf (wegen) is dan
ook standaardgebruikbij censusonderzoek en marktonderzoek. Wanneer de nonrespons
niet toevallig is, is bet resultant dat bepaalde groepen in de steekproef over- of onder-
vertegenwoordigd zijn, wat weer tot vertekeningen in de uitkomsten van bet onderzoek
kan leiden. Om dit te ondervangen wordt weging gebruikt, waarbij nan de onderverte-
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genwoordigde groepen een groter gewicht wordt toegekend dan ann de_oververtegen-
woordigde groepen.
Het principe van wegen is eenvoudig. Wanneer we van een nantal variabelen weten wat
de verdeling is in de populatie, en we kennen de verdeling van die variabelen in de
gerealiseerde steekproef, dan kunnen we die variabelen als wegingsvariabelen gebrui-
ken. Stel dat we een steekproef trekken, en in die steekproef blijkt bet percentage man-
nen 60% te zijn. Als ook bekend is dat in de Nederlandse populatie bet percentage
mannen 50% is, dan wordt de weegfactor voor de groep mannen (populatie propor-
tie)/(steekproef proportie), ofwel 0,5/0,6=0,833, en voor de groep vrouwen
0,5/0,4=1,25. Wanneer we voor de gewogen steekproef nu bet percentage mannen en
vrouwen berekenen, dan wordt dit 0,8337K60%=50% en 1 ,25x40%=50%. Met behuip
van de weegfactor hebben we de steekproef wat betreft sekse nu representatief gemaakt
voor de populatie. De verwachting bierbij_is, dat de steekproef nu ook meerrepresenta-
tief is wat betreft andere voor bet onderzoek belangrijke variabelen.
Wanneer we voor meerdere variabelen tegelijk willen wegen ontstann er techniscbe
problemen. Wanneer we bijvoorbeeld willen wegen voor sekse en opleiding, de laatste
gemeten in vijfcategorie~n, dan bebben we 2x5=10 groepen. Wanneer we van elk van
die groepen weten wat de betreffende populatie proportie is, kunnen we voor elk van de
10 groepen een weegfactor berekenen. Deze techniek beet post-stratificatie. Het pro-
bleem is dat we dikwijls wel zullen weten wat de populatie proporties zijn voor sekse
en opleiding afzonderlijk, maar niet wat per afzonderlijke opleidingscategorie de pro-
portie mannen en vrouwen is. In dat geval worden meer ingewikkelde technieken
gebruikt, zoals linenir of multiplicatief wegen (zie ook Bethlehem en Kersten, 1987).
Multiplicatief wegen is de bekendste technlek, bet stant ook bekend als ‘raking’ of ‘ite-
ratief proportioneel wegen’.
Uit vergelijkend onderzoek (Rizzo, Kalton en Brick, 1996) hlijkt dat de precieze
metbode van wegen niet veel invloed beeft op bet resultaat.Belangrijker voor bet eind-
resultant zijn de variabelen die gebruikt worden om de gewicbten te schatten. In bet
ideale geval dienen de onderzoeksvariabelen weinig te vari~ren binnen de categorie~n
van de wegingsvariabelen, en is de nonresponse binnen de categorie~n aselect. Er moet
uiteraard wel variatie tussen de categorie~n van de wegingsvariabelen zijn, anders beeft
weging op die variabele weinig zin.
Een probleem is dat doorgaans weinig variabelen beschikbaar zijn als potenti~le
wegingsvariabele. Meestal gaat bet om demografiscbe gegevens, zoals Ieeftijd en sek-
se, mnar met enige moeite zijn er meer hruikbare variabelen te ncbterhalen. De Lecuw
(1992) gebruikt als weegfactor de via de postcode bepaalde welstand (GeoMarkt-pro-
fiel). Bethlehem en Kersten (1987) stellen voor om te proberen weigeracbtige respon-
denten te verzoeken om ~n centrale vrang te heantwoorden. In bun opzet is de centrale
vraag de vraag waar bet onderzoek feitelijk om gnat. Het is natuurlijk ook mogelijk via
de centrale vraag wegingsvariabelen te verkrijgen. Groves et a]. (1995) gebruiken bij
een bezoekinterview een interviewervragThlijst om wegingsvariabelen te verzamelen.
Via de interviewers kan immers ook over de weigernars enige informatie verkregen
worden, zoals bijvoorbeeld sekse en soort wonirig. Deze variahelen kunnen gebruikt
worden in nanvulling op de beschikbare demografiscbe weegvariahelen.
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6. DISCUS¶E

Nonrespons is er en zal er altijd zijn. Dit is iets dat we onder ogen moeten zien. Wat
daarbij belangrijk is, is dat we ons realiseren dat nonrespons niet alleen verscbilt per
onderzoek, maar ook per land en veldwerkorganisatie. Recent onderzoek heeft duide-
lijk gemaakt dat nonrespons geen vast, gefixeerd iets is. In bet eerder genoemde onder-
zoek van Hox et al. (1995) beeft men onder andere de score op vele persoonlijkheids-
test gecorreleerd met de uiteindelijke beslissing om te responderen. Er werden geen
verbanden gevonden, er is niet zoiets ontdekt als een responderende persoonlijbeid. De
beslissing om al dan niet mee te doen ann onderzoek bangt af van vele al dan niet toe-
vallige factoren: heeft men tijd, spreekt bet onderzoek ann, is bet leuk, is de interviewer
nardig, beeft men net een prettige ervaring gehad met onderzoek, etc.
De toename van onderzoek en de grotere belasting van de respondent worden yank
genoemd Ms belangrijkste reden voor de recente toename van nonrespons. Dat de
respondent meer belast wordt dan twintig, dertig jaar geleden valt niet te ontkennen,
maar dit is nog geen reden om de toegenomen nonrespons fatalistisch te accepteren.
Internationale cijfers geven nan dat er verschillen zijn tussen landen, maarook dat deze
verscbillen voor een deel verkinard kunnen worden door verschillen in datnverzame-
lingsprocedures. Verbeteringen in veldwerkprocedures kunnen belpen de nonrespons
terug te dringen.
Bereikbaarbeid en bereidwilligheid zijn belangrijke concepten bij bet verbeteren van
veldwerkprocedures, maar bet is de combinatie van deze twee die leidt tot succesvol
onderzoek. In verder onderzoek zal niet alleen naar de kans op contact gekeken moeten
worden, maar ook naar de kans op een succesvol voltooid interview of een afspraak,
gegeven een bepanide contncttijd. Dnarnnnst is respondentvriendelijkheid een begrip
dat meer aandacht dient te krijgen. Een respondent die met een prettig gevoel achter-
blijft, zal eerder bereid zijn een tweede keer mee te werken. Onderzoekers moeten zich
bier meer rekenscbap van geven. Daarnaast zal meer tijd en energie gestoken moeten
worden in bet ontwikkelen van respondentvriendelijke vrngenlijsten en metboden om
informatie ook uit andere bronnen te krijgen.
In de strijd tegen de nonrespons is de interviewer een belangrijk wapen. Zij is de
ambassadeur van de onderzoeker, en een professionele interviewer is yank bet enige
middel dat een onderzoeker in kan zetten. Opleiding en certificering van interviewers,
samen met meer onderzoek naar interviewereffectiviteit, blijven belangrijke punten
voor de toekomst. In dit hoofdstuk is ook kort bet interviewklimnat genoerud en bet
belang van rolmodellen en attitude ten opzicbte van onderzoek. Initiatieven, zoals de
radiospotjes van de sticbting ‘uw mening telt’ zullen bier een positieve bijdrage nan
leveren.
Tot slot: een gratis lunch bestant niet. De uiteindelijk bereikte respons is een belangrijk
kwaliteitscriterium, daamnast zijn er andere kwaliteitseisen die ann onderzoek gesteld
kunnen worden (vgl Lyberg et al, ter perse). Het terugdringen van nonrespons zal
gepaard gaan met een stijging van de kosten van bet veldwerk. Zowel onderzoekers als
opdracbtgevers en gebruikers van onderzoek dienen zich dit te realiseren. Afbankelijk
van bet doel van bet onderzoek kan men eisen stellen ann respons en dntakwaliteit,
daarna dient men te beslissen of dit ook de extrainvestering waard is.
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4. Panelbias. cenfenomeen in continu
onderzoek

A.L.J.M. LUIJTEN en W.H.L. HULSEBOS

SAMENVAThNG

Iedere vorm vansteekproefonderzoek kanvertekende onderzoeksuitkomsten opleveren. Verteke-
ning (bias) kan veroorzaakt worden door het feit dat men van niet zuivere schatters gebruik
maakt, dan wel meetfouten en non-respons zijn er de oorzaak van dat resultaten vertekend zijn.
In het geval dat door non-respons ouzuivere informatie opgeleverdwordt spreekt men over selec-
tiviteit van de non-respons met betrekking tot doelvariabelen. Aangezien selectiviteit van non-
respons met betrekking tot achtergrondvariabelen eenvoudig is vast te stellen worden steekproe-
yen veelal gewogen op achtergrondkenmerken in de hoop hiermee ook een oplossing te vinden
voor het probleem van de selectiviteit van de non-respons voor de doelvariabelen. In dit artikel
wordt de problematiek van non-respons in consumenten panelonderzoek met veel doelvariabelen
aan de orde gesteld. De aard van de mogellike selectiviteit van de non-respons ten aanzien van
koopgedragsvariabelenwordt getoond door het panel op voor koopgedrag relevant geachte inter-
medi~rende variabelen te vergelijken met een op socio-demografische kenmerken gelijkwaardige
steekproef van niet-panelleden.
Geconcludeerd kan worden dat non-respons in panelonderzoek voor vele intermedi~rende varia-
belen niet leidt tot selectiviteit vanhetpanel.

1. INLEIDING

In standaard handboeken op het gebied van steeekproeftheorie, zie bijvoorbeeld Coch-
ran (1977) en Moors en Muilwijk (1975), wordt de lezer al vrij snel gewezen op bet
fenomeen systematische fout of onzuiverheid, in de Engelse taal “bias” genoemd. In
het inleidende hoofdstuk van Cochran wordt al gesteld dat: “In sample survey theory it
is necessary to considerbiased estimators for two reasons:
1. In some of the most common problems, particularly in the estimation of ratios, esti-
mators that are otherwise convenient and suitable are found tobe biased.

2. Even with estimators thar are unbiased in probability sampling, errors of measure-
ment and nonresponse may produce biases in the numbers that we are able to com-
pute from the data.”

In iedere vorm van steekproefonderzoek worden we derhalve geconfronteerd met fou-
ten die kunnen worden ingedeeldnaar de typen:

— steekproeffouten;
— niet steekproeffouten.

De steekproeffouten vinden hun oorzaak in bet feit dat gegevens verzameld worden bij
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slechts een gedeelte van de populatie. Dit heeft tot gevoig dat er zeer waarschijnlijk een
verschil tussen onderzoeksresultaten, gebaseerd op een steekproef, en de werkelijke
populatiegegevens bestaat. Het is algemeen bekend dat steekproeffouten gereduceerd
kunnen worden door grotere steekproeven te nemen, doch in de praktijk van het markt-
onderzoek spelen kosten eveneens een belangrijke rol. De nauwkeurigheid van infor-
matie bij een bepaalde betrouwbaarheid en de kosten van het verkrijgen van deze infor-
matie zullen tegen elkaar afgewogen moelen worden. De fouten behorende tot niet
steekproeffouteffkunnen verder worden uitgesplitst naar oozaken. EeWvrij a~gemeen
overzicht hiervan treffen we ondermeer aan bij Kish (1965). Deze indeling welke wij
ook aantreffen in de marktonderzoekliteratuur (zie o.a. Churchill (1983)), is in onder-
staande figuurweergegeven.

De niet-steekproeffouten worden in eerste instantie opgedeeld in twee groepen, name-
lijk fouten ten gevolge van het niet waamemen (“nonobservation”) en fouten die optre-
den doordat onnauwkeurige of onjuiste informatie wordt vastgelegd (“observation”).
Deze laatste meetfouten treden op doordat of van de steekproefelementen onjuiste
gegevens verkregen zijn door wat voor oorzaak dan ook (“field”), dan wel dat tijdens
het dataverwerkingsproces of tijdens rapportage fouten insluipen (“office”). Verteke-
ning ten gevolge van “nonobservation”-fouten kan optreclen indien een deel van de
doelpopulatie niet in het steekproefkader opgenomen is (“non coverage”) dan wel dat
geselecteerde steekproefelementen niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken
(“nonresponse”). Met name het probleem van de non-respons is het minst controleerba-
re voor onderzoekers en vraagt daarom bijzondere aandacht.

2. NON-RESPONS EN VERTEKENING

De laatste jaren is er bij onderzoekers een toenemende belangstelling voor bet bestude-
ren van bet fenomeen non-respons. Deels zal deze groeiende interesse waarscbijnlijk
verklaard kunnen worden uit bet feit dat iespons percentages onder druk zijn komen te
staan, dan wel op peil konden worden gehouden door ineer veidwerk inspanningen te
leveren. Het meest verontrustende van non-respons is de mogelijke selectiviteit ervan,
door Hartog (1987) ook wel systematische non-respons- genoemd. Zoals hierboven

Figaur 1.Bronnen van niet-steekproeffouten.
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gesteld heeft non-respons een nadelige invloed op de kwaliteit van onderzoeksuitkom-
sten. In de eerste plaats komen door dit verschijnsel minder waarnemingen beschikbaar
dan gewenst, zodat in situaties waarbij geen vertekening optreedt de bij de steekproef-
uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges toenemen. In de tweede plants kan
non-respons ervoor zorgen dat steekproefuitkomsten vertekend zijn. Dit laatste zullen
we in navolging van Bethlehem en Kersten (1986) illustreren ann de hand van het vaste
responsmodel. Stel dat we een eindige populatie. bestaande uit N elementen bestude-
ren, waarbij de belangstelling uitgaat naar doelvariabele X. Laten we voorts aannemen
dat we ons ricbten op het schatten van het populatiegetniddelde X(gem). Binnen het
vaste responsmodel onderscheiden we een responsstratum met N(r) elementen en een
non-responsstrntum met N(nr) elementen. Geselecteerde elementen uit het eerste stra-
tum zullen responderen met kans 1, terwiji de elementen uit bet non-responsstratum
responderen met kans 0. Het gemiddelde van de doelvarmabele in beide strata wordt
nangegeven met X(gem,r) en X(gem,nr). Binnen het vaste responsmodel trekken we uit
de eindige populatie een steekproef ter grootte van n elementen. Een gedeelte ter groot-
te van n(r) elementen zal afkomstig zijn uit bet responsstratum, terwijl de overige n(nr)
elementen binnen het andere stratum getrokken zijn. Voor bet uiteindelijke onderzoek
beschikken we derbalve over n(r) wanmemingen met betrekking tot doelvariabele X
om bet populatiegemiddelde X(gem) te schatten. Uit de n(r) wanmemingen kan bet
steekproefgemiddelde x(gem,r) berekend worden. Het steekproefgemiddelde x(gem,r)
is een zuivere scbatter voor X(gem,r), maar zal in bet algemeen geen zuivere schatter
voor X(gem) zijn. De vertekening van de schatter, ook wel bias genoemd, wordt gede-
finieerd als:

(1) Bias=X(gem,r)-X(gem)

Daar geldt:

(2) X(gem)= { N(r)/N I *x(gem,r)+L 1-tN(r)/N I]*X(gem,nr)

kan (1) berscbreven worden tot:

(3) Bias=[ 1-{N(r)/N I]*[X(gem,r).X(gem,or)1

De vertekening blijkt derbalve een functie te zijn van twee grootbeden, namelijk:
— bet nandeel van bet non-responsstratum [1-{N(r)/N I]
— de grootte van bet verschil tussen de strata,
[X(gem,r) — X(gem,nr)], ook wel contrast genoemd

Non-respons leidt derhalve dan slechts tot vertekening indien bet contrast ongelijk nan
nul is. In dat geval spreektmen dan ook overselectiviteit van non-respons.
Als illustratie biervan mag dienen dat, binnen retail panel onderzoek, bet de lnatste
jaren gebruikelijk is geworden datacollectie uitsluitend uit te voeren op basis van win-
kels die ann de kassa scanningsapparatuur opgesteld bebben. Aangezien de scannings-
penetratie binnen retailorganisaties nog steeds geen 100% is en de twee subgroepen,
scannend versus niet-scannend, duidelijk van elkaar verschitlen in termen van kenmer-
ken als verkoop vloer oppervlakte en omzet, kan zondermeer verwacht worden dat
steekproefinformatie uit marktstudies op basis van retailscanning panels niet probleem-
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loos vertaald kan worden naar het totale retail universum~Mogelijke selectiviteit van
non-respons in retail panel onderzoek zal in het kader van dit artikel niet verder bespro-
ken worden. De aandacht zal gericht worden op de mogelijke selectiviteit van non-
respons in consumentenpanel onderzoek.

3. PANEL ONDERZOEK; VOOR- ENNADELEN

Verbeek (1991) wijst in zijn proefschrift ondermeer op de voordelen en problemen
welke samenhangen met het gebruik maken van paneldata. Hij stelt onder andere “In
several cases the use of a panel data set will yield more efficient estimators than a
series of (independant) cross sections”(Verbeek (1991) pag. 12). Ter illustratie behan-
delt hij dan bet geval van de ontwikkeling van bet gemiddelde van de ene periode naar
de andere, waarbij tengevolge van positieve covariantie de variantie van de gemiddelde
verandering kleiner is dan in het geval bet verscbil in gemiddelde gebruikt wordt bij
twee onafhankelijke cross-sectie data sets.

Andere voordelen van de beschikbaarheid van paneldata bij bet uitvoeren van econo-
metrische studies zijn volgens Verbeek onder meer dat identificatieproblemen vermin-
derd worden, reductie bewerkstelligd kan worden in “omitted variable bias” en meet-
fouten gunstiger uitwerken “if an explanatory variable is measured with error the use of
panel data may eliminate the resulting bias without the use of extraneaous informa-
tion”(Verbeek (1991) pag.17).

Na bet behandelen van de voordelen wordt bet probleem van de representativiteit aan
de orde gesteld. Daarbij wordt gewezen op non-respons- en paneluitval (attrition).
Alboewel deze problemen ook opdoemen bij de analyse van cross-sectie data zijn ze
waarschijnlijk ernstiger in de situatie van paneldata, aangezien respondenten in een
panel zwaarder belast worden. Ontwikkelingen in data verzamelingsprocedures; bij-
voorbeeld overgang van schriftelijke dagboekregistratie naar een elektronisch dagboek
op basis van scanning bij bet onderzoek naar huishoudelijk aankoopgedrag (Luijten
(1994)), hebbeii ertoe bijgedragen dat de werkbelasting voor panelleden verminderd is.
Dit heeft ondermeer geresulteerd in een substanti~le verlaging van bet fenomeen panel-
uitval (attrition).

De verschillende vormen van non-respons worden door Verbeek als volgt geclassifi-
ceerd:
— “Unit nonresponse”; In deze situatie is alle informatie vaii een eenheid ontbrekend
— “Item nonresponse”; In deze situatie is informatie voor een bepaalde variabele ont-

brekend
— “Wave nonresponse”; Deze vorm van non-respons is typiscb voor panel onderzoek,
waarbij sommige eenheden voor eenof meer deelperioden niet responderen, maar
voor de overigeperioden wel participeren in bet onderzoek.

— “Initial nonresponse”; Initi~le non-respons treedt op indien respondenten later dan
bedoeld gaan meewerken.

— “Attrition”; Paneluitval treedt op indien eenbeden die eenof meerdeelperioden mee-
gewerkt hebben betpanel verlaten.
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Deze vormen van non-respons veroorzaken onthrekende schakels in de data. Gm de
juiste oplossing hiervoor te kiezen moet eerst de oorzaak van de non-respons worden
vastgesteld.

4. OMGAANMET NON-RESPONS IN PANELONDERZOEK

In deze paragraaf wordt versiag gedaan van bet omgaan met de non-respons problema-
tiek bij het uitvoeren van bet onderzoek naar bet huishoudelijk aankoopgedrag op basis
van bet GfK ConsumerScan panel. Het GfK ConsumerScan panel, een panel van 4400
huishoudens, beoogt op basis van een disproportioneel gealloceerde gestratificeerde
steekproef permanent een goede afspiegeling te vormen van de populatie van private
huishoudens in Nederland. De panelleden registreren aankoopgegevens met behulp van
een kleine terminal met scanningsfaciliteiten. Hiervoor dienen alle gezinsleden alle
gekochte artikelen uit het assortiment van o.a. supermarkten, levensmiddelen-speciaal-
zaken, drogisterijen, drankenzaken,rookwarenwinkels etc. met behulp van de scanner
vast te leggen. Geregistreerde aankoopdata worden vervolgens via de telefoonlijn naar
bet Research Centrum van GfK in Dongen gehaald. Daur worden de data omgezet naar
informatie voor markt- en marketingbeleid, welke gebruikt kan worden voor “market-
tracking” en “reason why” vraagstukken.

Non-respons binnen dit panel (Luijten en Valstar (1987)) kan als volgt gerubriceerd
worden:
— De eerdergenoemde “unit nonresponse” en “attrition” resulteren in permanente wel-
geringen. Door middel van bet rekruteren van vervangende elementen met dezelfde
kenmerken kan in dat geval de representativiteit aisnog gewaarborgd worden. Het
praktische probleem daarbij is echter bet selecteren van de kenmerken die in bet
licbt van bet onderzoeksdoel van invloed zijn op de representativiteit. Eerder merk-
ten wij op dat veelal die kenmerken vooraf niet bekend of niet gemeten zullen zijn.
Hierdoor kan onvolledige representativiteit ontstaan, waarbij door weging gestreefd
wordt naar bet neutraliseren van de nadelige effecten hiervan op de onderzoeksuit-
komsten (zie ook Bethlehem enKersten (1986, pag. 194 e.v.) enKuylen (1992)).

— “Wave nonresponse” is een typisch probleem voor continu steekproefonderzoek bij
steeds dezelfde elementen en wordt aangeduid met de term incidentele non-respons.
Niet ieder steekproefelement zal iedere meetperiode responderen. Dit is een pro-
bleem waarop moeilijk te anticiperen is aangezien vooraf niet bekend is wanneer en
bij wie dit zich voordoet. Twee principieel verschillencle “oplossingen” zijn denk-
baar, namelijk:
— bet inschatten (imputeren) van ontbrekende periodes
— bet verwijderen uit de steekproef van de elementen die niet alle perioden gere-

spondeerd hebben.
Bij de eerste oplossing wordt bet probleem verschoven naar de te hanteren inschat-
tingsprocedure. Daarbij kunnen twee verschillende ingangen gehanteerd worden,
namelijk de wel bekende respons van bet betreffende steekproefelement nit andere
meetperioden en de bekende respons van andere, met bet betreffende element op
relevante kenmerken vergelijkbare, elementen uit de ontbrekende meetperiode. Gok
bij bet kiezen voor een inschattingsprocedure, speelt de tweede gesuggereerde oplos-
sing een rol, door bet aantal toegestane te imputeren periodes binnen een grotere
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rapportageperiode te beperken. Er vindt derhalve cen afwegingsproc-e-s plaats tussen
rapportagesteekproefomvang enerzijds en maximaal toelaatbaar geacht percentage
ingeschatte informatieweken anderzijds.

De door Verbeek onderscheiden initWle non-respons speelt binnen een continu op
sterkte te houden panel geen duidelijke rol. Wel geldt dat bij rapportage over bepaalde
perioden telkens bepaald moet worden welke panelleden toegelaten kunnen worden tot
de rapportage steekproef. Het probleem van periode afhankelijke rapportagesteekproe-
yen is specifiek voor panelonderzoek en de vraag vindt haar oorzaak in bet continue
karaktervan de panelregistratie, waarbij de volgende processen zich voltrekken:
— respondenten be~indigen hun medewerking definitief (“removal”, “attrition”);
— nieuwevervangende panelleden worden geworven (“sign-up”);
— van respondenten wordt tijdelijk geeninformatie ontv~ngen wegens bijv. ziekte,

vakantie, steifgeval etc. (incidentele non-respons).

De in bet overzicht van Verbeek gememoreerde “item nonresponse” is in bet geval dat
een standaard vragenlijst niet aanwezig is moeilijk te detecteren en derhalve te corrige-
ren. Wel geldt dat er procedures gehanteerd worden om vermoedelijk slecht en onvolle-
dig registratiegedrag te kunnen constate~n en daarop ache te kunnen ondernemen.
Geconcludeerd kan worden dat door middel van bet onder restricties toepassen van
imputatieprocerlures voor het corrigeren voor incidentele non-respons, bet uitvoeren
van kwaliteitscontroles op registratieniveaus, bet banteren van toelatingsprocedures
voor de rapportagesteekproeven en bet vervolgens wegen en ophogen van de informa-
tie een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan bet reduceren van de “nonresponse
bias” binnen bet panel onderzoek.

5. SELECTIVITEIT VANNON-RESPONS

Ondanks bet op zorgvuldige wijze toepassen van de hierboven geduide procedures is
bet niet ondenkbeeldig dat te produceren onderzoeksinformatie alsnog vertekend kan
zijn. De tra7ditionele methode om de mogelijke selectiviteit van de non-respons vast te
kunnen stellen is een steekproef uit de groep van non-respondenten te benaderen met
bijvoorbeeld speciaal opgeleide interviewers. Deze dure en tijdrovende metbode kan bij
ad hoc onderzoek in principe eenvoudig gefmplementeerd worden doch is niet rechtst-
reeks toepasbaar te maken binnen bet continue aankoopgedragsonderzoek.

Len andere manier om informatie te verkrijgen voor de niet-respondenten is de metho-
de van de centrale vraag (Bethlehem en Kersten (1986, pag. 273 e.v.)), waarbij
gepoogd wordt diegenen, die niet bereid zijn alle vragen te beantwooYden, ertoe over te
halen slechts op de belangrijkst geachte onderzoeksvraag antwoord te geven. Bij bet
continu aankoopgedragsonderzoek gericht op alle produktvelden is de centrale vraag
niet implementeerbaar. Wel kunnen indicaties over selectfviteit van non-respons binnen
continu panelonderzoek en dus selectiviteit van bet panel verkregen worden door bet
panel op voor bet aankoopgedrag relevant geachte kenmerken (intermedi~rende varia-
belen) te vergelijken met een in termen van achtergrond kenmerken gelijkwaardige
groep van respondenten.
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Daarvoor is begin 1995 een start gemaakt met een onderzoek naar de representativiteit
van het panel, waarvan de doelstelling als volgt vrij algemeen geformuleerdis 1:
Wat is de vertekening binnen het GJK ConsumerScanpanel
Deze doelstelling kan beschreven worden vanuit een breed en een eng perspectief. Het
brede perspectief heeft te maken met de afbakening, de omvang en de structuur van
markten. Het enge perspectief richt zich meer op de juiste weerspiegeling van de doel-
populatie. We zullen voor dit artikel alleenuitgaan van bet enge perspectief.
Om een goede vergelijking tussen panelleden en niet-panelleden ten aanzien van de
intermedinrende variabelen mogelijk te maken, werden twee op basis van sociodemo-
grafische kenmerken gelijkwaardige steekproeven gevormd.
— Groep I: Steekproef uit bet GfK ConsumerScan panel. Het aantal respondenten

binnen deze groep bedroeg 577.
— Groep 2: Steekproef uit bet minicensus bestand. Dit huishoudensbestand is een

correcte afspiegeling van de in Nederland gevestigde huishoudenspopu-
latie. Het aantal geselecteerde respondenten binnen deze groep bedroeg
583.

De respondenten uit beide groepen werden allen geconfronteerd met eenzelfde vragen-
lijst, welke via een CATI-systeem werd afgenomen. Hierbij is gestreefd de volgorde
effecten alsmede andere vormen van interview-bias te voorkomen. Aangezien er sprake
is van buishoudenssteekproeven werd degene in bet huishouden ondervraagd die ver-
antwoordelijk is voor de meeste buisboudelijke taken en bet doen van boodschappen.
In bet kader van de studie diende te worden nagegaan of twee op standaard achter-
grondvariabelen gelijkwaardige groepen, die zich van elkaar onderscheiden op basis
van het panellidmaatscbap, ook gelijkwaardig zijn in termen van voor koopgedrag rele-
vant geachte intermedi~rende variabelen. Indien gelijkwaardigbeid verondersteld kan
worden, dan mag ook geconcludeerd worden dat bet panelinstrument valide is; bet
meet in dat geval datgene dat bet beoogt te meten. Aangezien binnen de analyses uirge-
gaan wordt van een veronderstelde gelijkwaardigheid (nuihypothese) zijn in bet onder-
zoekalle toetsen tweezijdig uitgevoerd bij eenbetrouwbaarheid van 95%.

6. UITWERKING VANHET ONDERZOEK

6.1. inleiding

Om na te kunnen gaan of er sprake zou kunnen zijn van vertekening zijn de volgende
algemene aspecten in de analyse betrokken:

— Algemene houdingen
— Mediagedrag
— Winkelkeuzegedrag
— Prijsbewustbeid, -beleving en -kennis

Daamaast is voor een aantal met name genoemde produktvelden ingegaan op specifie-
ke zaken als geclaimd gebruiksgedrag, merkenkennis, -beleving en -voorkeur
Het onderzoek naar de meer algemene aspecten wordt in bet kader van dit artikel hier-
onderverder uitgewerkt.
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6.2. Houdingen

Om houdingen, ook wel attitudes genoemd, die van invloed kunnen zijn op het koopge-
drag van respondenten te bepalen, is gebruik gemaakt van een groot aantal stellingen.
De respondenten konden deze stellingen beoordelen op vijf-puntsschalen. De volgende
antwoordcategorie~n waren mogelijk: helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens/niet
mee oneens, niet mee eens, helemaal niet mee eens. Op basis van combinaties van al
dan niet gehercodeerde stellingen zijn schalen gevormd. De stellingen/schalen zijn ont-
leend aan eerder uitgevoerde en gepubliceerde onderzoeken van diverse instanties en
werden bij de~ onderzoeken als valide_en betrouwbaar betiteld. Als controle is door
ons nogmaals met behulp van factoranalyse onderzocht welke stellingen bij elkaar
gevoegd konden worden om een schaal te vormen. Daarbij werden de op voorhand
bekende schalen teruggevonden. Na selectie van de bij elkaar horende stellingen zijn de
antwoorden op de negatief geformuleerde stellingen gehercodeerd zodat additieve
schalen (Likert summated ratings) gevormd konden worden. De interne consistentie
van de schalen is vervolgens onderzocht met behulp van de Reliability procedure,
waarbij als maatstafgehanteerd is Cronbach’s alpha. Crotibach’s alpha, maatstaf voor
de inteme consistentie, is gebaseerd op de correlaties tussen de (bij elkaar horende)
stellingen onderling.
Terwille van de presentatie van de resultaten zijn de verdelingen van de diverse schalen
teruggebracht_tot verdelingen met drie klassen. Deze klassen geven aan in welke mate
een respondent een houding bezit. Na het uitvoeren v~h de hierboven beschreven ana-
lyses zijn de volgende algemene schalen voor nader onderzoek beschikbaar:

I planmatigheid in aankoopgedrag
2 informatie zoekgedrag

Ad I planmatigheid in het aankoopgedrag
Planmatigheid van het aankoopgedrag is ondervraagd aan de hand van vier stellingen
die een valide schaal opleverden (Cronbach’s alpha = 0.75). Na het indikken van de
resulterende verdeling van schaalscores tot een drie klassenindeling is nagegaan of de
planmatigheidsverdeling afhankelijk is van de onderzoeksgroep.

Tabel 1. Planmatigheid in het aankoopgedrag.

PLANMATIGHEID

PANEL NIET-PANEL TOTAAL
HOOG 121 (21,0 %) 122 (21,1 %) 243
MIDDEN 214 (37,2 %) 233 (40,3 %) 447
LAAG - 241 (41,8 %) 223 (38,6 %) 464
TOTAAL 576 578 1154

Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de gepercipieerdemate
van het plannen van huishoudelijk aankoopgedrag onafhankelijk is van de onderzochte
groep. (Chi-kwadraat= 1.51, p=O 47)
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Ad 2 Informatie zoekgedrag
Informatie zoekgedrag is uiteindelijk geoperationaliseerd met behulp van drie stellin-
gen, welke betrekking hadden op bet omgaan met reclamefolders, advertenties en cata-
logi (Cronbach’s alpha 0.66). Na het indikken van de oorspronkelijke verdeling tot
een drie klassenindeling ontstaat het volgende beeld indien de resultaten uitgesplitst
worden naar onderzoeksgroepen.

Tabel 2. Informatie zoekgedrag.

INFO. ZOEKGEDRAG
:~¾2 Zr:

PANEL NIET-PANEL TOTAAL
HOOG 254 (44,5 %) 215 (37,3 %) 469
MIDDEN 18.9 (33,1 %) 189 (32,8 %) 378
LAAG 128 (22,4 %) 172 (29,9 %) 300
TOTAAL 571 576 1147

Analyse van bovenstaande tabel leidt tot de conclusie dat panelleden in het algemeen
nieuwsgieriger zijn, meer belangstelling voor catalogi, folders en advertenties hebben
dan de niet-panelleden. (Chi-kwadraat=9.67, p=O.O08)

6.3. Mediagedrag

Wellicht is ook de omgang met de media van invloed op aankoop- en merkkeuzegedrag
binnen markten van fast moving consumer goods. In deze paragraaf zullen de resulta-
ten besproken worden van het onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen de
twee groepen met betrekking het geclaimde mediagedrag in mime zin.
Aan de respondenten is gevraagd op welk(e) dagblad(en) ze zijn geabonneerd. Analyse
van de gegevens voor de landelijke daghladen Algemeen Dagblad, De Telegraaf, De
Volkskrant en NRC-Handelsblad leert dat er geen significante verschiilen bestaan tus-
sen bet percentage abonnementhouders in beide onderzoeksgroepen. Ook bet percenta-
ge abonnementhouders op de regionale dagbladen blijkt in beide groepen gelijk veron-
dersteld te mogen worden.
Vanuit de opgaven van respondenten overde daghiaden waarop men geabonneerd is, is
ook bepaald wat de verdeling van bet aantal abonnementen per respondent is. Onder-
zoek toont aan dat ook ten aanzien hiervan geen verschillen tussen beide groepen
bestaan.
Uit de analyses naar bet leesgedrag kan tevens worden opgemaakt dat de mate van
ori~ntatie op de sponsored magazines van de winkelorganisaties binnen bet panel ster-
ker is dan buiten bet panel. Deze bevinding is consistent met die over het informatie-
zoekgedrag.

6.4. Winkelkeuzegedrag

Ook feitelijke gedragingen met betrekking tot winkelselectie spelen een belangrijke rol
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in het aankoopproces van consumenten. flinnen dit blok is nagegaan welke supermarkt
(formule) door de respondent wordt aangewezen als de belangrijkste (=primaire) super-
markt en hoe deze supermarkt beoordeeld wordt op de aspecten:

— de winkel heeft gunstige prijzen
— de winkel heeft eenruime keuze
— de winkel is goed bereikbaar
— de winkel heeft goede bediening
— bet is prettig winkelen in de winkel
— de winkel heeft een goedekwaliteit
— de winkel heeftveel aanbiedingen.

Ook voor de op ~6nna belangrijkste supermarkt werd deze vraagstelling gebruikt.
In onderstaande tabel wordt weergegeven per groep bet aantal en het percentage
respondenten dat een organisatie als belangrijkste supermarkt bestempelt. In de taatste
kolom van de tabel wordt aangegeven of er sprake is van een significant verschil tussen
beide steekproefpercentages.

Tabel 3. Voorkeur voor organisaties als prirndire supermarkt.

PRIMAIRE SUPERMARKT

PANEL NIET-PANEL SIGN. VERSCHIL
Albert Heijn 168 (29,1 %) 174 (29,8 %) NEE
Edah 44 (7,6 %) 47 (8,1 %) NEE
Aldi 45 (7,8 %) 32 (5,5 %) NEE
Jac. Hermans/A&P 10 (1,7 %) 8 (1,4 %) NEE
Spar 17 (2,9 %) 13 (2,2 %) NEE
C 1000 38 (6,6 %) 43 (7,4 %) NEE
DeBoer 20 (3,5 %) 15 (2,6 %) NEE
Super 33 (5,7 %) 26 (4,5 %) NEE
Plusmarkt 7 (1,2 %) 10 (1,7 %) NEE

Op basis van deze tabel kunnen we constateren dat bet primaire winkelkeuzegedrag in
beide groepen gelijk is. Ook op dit punt is er dus geen s~iake van ~Iectiviteit van bet
ConsumerScan panel.
De beoordeling van de primaire supermarkt geschiedt aan de hand van bet geven van
een scboolcijfer per aspect. Per organisatie is per aspect onderzocht of de gemiddelde
waardering in beide primaire klantengroepen overeenstemt. Er blijken geen significante
verscbillen te bestaan in beoordeling op alle aspecten tussen de primaire kianten uit de
twec onafhankelijke steekproeven. Vanwege bet grote aantal winkels en attributen
geven we hiervan geen cijfers weer.
Voor de door de respondent aangewezen secundaire supermarkt zijn soortgelijke analy-
ses uitgevoerd. Uit onderstaande tabel is af te leiden dat voor atle onderscheiden orga-
nisaties er ongeveer evenveel belangste[ling bestaat als secundaire supermarkt in beide
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groepen. Ook bij de waardering van de secundaire supermarkt, niet per organisatie
maarvoor bet totaal onderzocbt, zien we geen verschillen tussen de groepen.

Tabel 4. Voorkeur i’oor organisaties als secundaire supermarkt.

SECUNDAIRE SUPERMARKT

PANEL NIET-PANEL SIGN. VERSCHIL
Albert Heijn 111 (19,2 %) 100 (17,2 %) NEE
Edah 32 (5,5 %) 36 (6,2 %) NEE
Aldi 67 (11,6 %) 68 (11,7 %) NEE
Jac. Hermans/A&P 10 (1,7 %) 9 (1,5 %) NEE
Spar 18 (3,1 %) 16 (2,7 %) NEE
C 1000 40 (6,9 %) 35 (6,0 %) NEE
DeBoer 7 (1,2 %) 12 (2,1 %) NEE
Super 32 (5,5 %) 30 (5,1 %) NEE
Plusmarkt 5 (0,9 %) 5 (0,9 %) NEE

6.5. Pri]sbeleving, prijsbewustheid en przjskennis

Aangezien binnen het ConsumerScan panel respondenten voor aangekochte produkten
de daarvoor betaalde prijs registreren, is de vraag actueel of prijskennis en -beleving in
de twee groepen verschilt. Alvorens daarop in te gaan willen we eerst aandacht beste-
den aan het feit in welke mate men in de koopsituatie bewust omgaat met bet aspect
prijs.

6.5.1. Prijsbewustheid
Prijsbewustheid op het moment van kopen van artikelen binnen het veld van fast
moving consumer goods is geoperationaliseerd met behulp van de volgende stellingen:

— Met boodschappen doen kijk ik altijd eerst naar de prijs.
— 1k let in de winkel altijd op de voordelige aanbiedingen.
— Voordat ik iets koop kijk ik meestal eerst of ik het ergens anders voordeliger kan

krijgen.

Bij het bepalen van de onderlinge samenhang tussen de scores op de drie variabelen
kan worden afgeleid dat de mate van inteme consistentie van de schaal redelijk te noe-
men is. Cronbach’s alpha heeft een waarde van 0.65.
De schaalwaarden voor de respondenten liggen in bet interval [3,15]. Ook bier is verde-
ling teruggebracht tot een verdeling met drie kiassen. Per onderzoeksgroep is de verde-
ling in onderstaande tabel weergegeven.

Zowel de analyses uitgevoerd op de oorspronkelijke verdelingen als die op bovenstaan-
de tabel (Chi-kwadraat=3.33, p=O. 19) leiden tot de conclusie dat de steekproefverschil-
len aan steekproeffluctuaties kunnen worden toegescbreven, met andere woorden
panelleden en niet-panelleden zijn even prijsbewust.
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Tabel 5. Demate vanprijsben’ustheid.

PRIJSBEWUSTHEID

HOOG
MIDDEN
LAAG
TOTAAL

PANEL
164 (28,4 %)
278 (48,2 %)
135 (23,4 %)
577

NIET-PANEL
140 (24,0 %)
289 (49,6 %)
154 (26,4 %)
583

TOTAAL
304
567
289
1160

6.5.2. Prijskennis algemeen
Prijskennis kan op vele manieren gemeten worden. De methode die in dit onderzoek
gebruikt is bestaat uit het laten noemen van een prijs voorveel gekoclite produkten.
Deze produkten zijn:

— Halfvolle melk (dagvers, I liter): FL 1,04
— Coca Cola (1,5 liter): FL 2,19
— Wc-papier (12 rollen): FL6,99.

Achter bovengenoemde produkten is een soort richtprijs gegeven, welke is bepaald als
een gemiddelde prijs voor een dergelijk produkt bij vijf verschillende winkelorganisa-
ties. Melk en toiletpapier zijn in de vraagstelling bewust niet van een merknaam voor-
zien. Gezien bet aantal merken en soorten dat binnen de laatstgenoemde markt verhan-
deld wordt, is het op voorhand te verwachten dat met name bij dit produkt de spreiding
in prijzen groot zal zijn. Daamaast is voor drie nader onderzochte produktvelden een
met name genoemd merkartikel in de vraagstelling naar prijskennis meegenomen. Het
betreft de volgendeprodukten:

— Krat Heineken (24 fiesjes)
— D.E. koffie Roodmerk (250 of 500 gr)
— Blue Band halvarine (500 gr)

Deze laatste drie vragen naar prijskennis zijn uitsluitend voorgelegd aan respondenten
welke beweren ook binnen bet produktveld aankopen te verrichten. Een eerste indicatie
over een eventueel verscbil in prijskennis wordt verkregen door per groep bet percenta-
ge respondenten te bepalen welke niet in staat waren de vraag te beantwoorden.
Voor pils, koffie en cola verschillen de non-respons percentages niet significant tussen
de groepen. Voor melk, halvarine en toiletpapier is daarentegen de non-respons bij de
panelleden significant lager, hetgeen duidt op een betere prijskennis. Op zich is dit
geen verrassende conclusie, aangezienpanelleden de routine kennen permanent prijsin-
formatie te noteren met behulp van de electronische registratiemiddelen.
Voor de respondenten die wel de prijsinformatie konden geven is verder nagegaan of er
verschil in gemiddelde en spreiding bestond tussen de twee groepen. Hieronder zijn de
resultaten van de uitgevoerde analyses vermeld.
Het is opmerkelijk dat bij de velden waar geen verschil in non-respons bestaat ook de
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prijskennis identiek verondersteld mag worden. Bij met name halvarine en meW zien
we dat naast bet eerder geconstateerde verschil in kennis op basis van de non-respons
er ook afwijkingen bestaan in gemiddelde en spreiding waarbij de kengetallen binnen
het panel een lagere waarde aannemen.

Tabel 6. Dc prijskennis van panelleden versus niet-panelleden.

PRIJSKENNIS

PANEL NIET-PANEL SIGN. VERSCIIIL
Halfvolle melk
— gemiddelde FL 1,11 FL 1,24 JA
— standaarddeviatie FL 0,24 FL 0,32 JA
CocaCola
gemiddelde FL 2,06 FL2,09 NEE

— standaarddeviatie FL 0,36 FL 0,41 JA
WC-papier
— gemiddelde FL5,38 FL5,50 NEE
— standaarddeviatie FL 1,67 FL 3,51 NEE
Heineken bier
— gemiddelde FL 18,63 FL 18,69 NEE
— standaarddeviatie FL3,03 FL 2,97 NEE
D.E. koffle
— gemiddelde FL 7,37 /3,71 FL 7,23/3,79 NEE INEE
— standaarddeviatie FL 1,04/0,54 FL 1,14/0,83 NEE I JA
Blue Band halvarine
— gemiddelde FL 2,00 FL 2,17 JA
— standaarddeviatie FL 0,52 FL 0,61 JA

6.5.3. Prijsbeleving voor een produkt
Om de prijsbeleving van de respondenten te onderzoeken is gebruik gemaakt van de
Prijsmeter. In de standaard vraagstelling wordt gebruik gemaakt van te voren gedefi-
nieerde prijsintervallen, waarbij in vaste richtingen de prijsschalen worden doorlopen
totdat de respondentbevestigend antwoord. (Zie Leeflang en Beukenkamp (1981) pag.
573) Bij bet nu uitgevoerde onderzoek zijn we hiervan afgeweken door de respondent
zelfeen prijs te laten noemen bij de volgende vier vragen:
— Bij welke prijs begint u xxxxx duur te vinden?
— En bij welke prijs begint u xxxxx zo duur te vinden dat u zegt: Dat vind ik zo duur

voor xxxxx, dat heb ik er nooit voor over!
— En bij welke prijsbegint u xxxxx goedkoop te vinden?
— En bij welke prijs begint u xxxxx zo goedkoop te vinden, dat u gaat twijfelen aan de

kwaliteit ervan?

De non-respons op deze vragen in bet telefonisch uitgevoerde onderzoek bedraagt
ongeveer 20%, doch verschilt niet tussen de twee onderzoeksgroepen.
Aan de hand van de antwoorden van de respondenten zija in eerste instantie de volgen-
de gegevens afgeleid:
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— kansdichtheid en verdelingsfunctie van”produkt xxxxx is duur”
— kansdichtheid en verdelingsfunctie van “produkt xxxxx is te duur”
— kansdichtheid en verdelingsfunctie van “produkt xxxxx is goedkoop”
— kansdichtheid en verdelingsfunctie van “produkt xxxxx is te goedkoop”

Voor de hierboven genoemde verdelingen is vervolgens getoetst of zij in de twee
onderzoeksgroepen overeenstemmen. Hierbij is met name gekeken naar of het gemid-
delde en de spreiding in de twee groepen gelijk verondersteld mag worden. Daarbij
werd duidelijk dat de panelleden en de niet-panelleden niet van elkaar verschillen met
betrekking tot de beleving van de aspecten “goedkoop” en “te goedkoop”. Bij enkele
met name onderzochteprodukten vinden panelleden iets eerder “duur” of “te duur”.
Op grond van bovenstaande kan niet zondermeer gesteld worden dat panelleden en
niet-panelleden zichvan elkaar onderscheiden op bet aspect prijsbeleving.

7. SLOT --

Zoals in dit artikel betoogd wordt binnen de marktonderzoekliteratuur veel aandacht
geschonken nan de non-respons problematiek. Binnen iedere vorm van onderzoekdient
men zich bewust te zijn dat ook door andere oorzaken onderroeksuitkomsten vertekend
kunnen zijn. Inzicht in de aard en de vorm van de vertekening is naar onze stellige
overtuiging wenselijk. Om de problematiek van de mogelijke selectiviteit van de non-
respons binnei~ bet panelonderzoek inzichtelijk te maken, is een nanvullend onderzoek
uitgevoerd. Twee in sociodemografisch opzicht gelijkwaardige groepen, waarvan een
gerecruteerd uit bet panel, zijn met elkaar vergeleken met betrekking tot voor aankoop-
gedrag relevant geachte intermedi~rende variabelen.
Daarbij werd aandacht geschonken aan algemene houdingen, mediagedrag, winkelkeu-
zegedrag en winkelevaluatie. Daamaast is voor een nantal specifieke produktvelden
ingegnan op zaken als geclaimd gebruiksgedrag merkenkennis, -beleving en -voor-
keur. Deze aspecten zijn in dit artikel buiten beschouwing gelaten. Wel is uitvoerig stil-
gestaan bij bet marktinstrument prijs aangezien door bet continu registreren van prijsin-
formatie door panelleden vertekening in marktstructuurgegevens verwacht werd.
De resultaten van de uitgevoerde studie tonen dat het ConsumerScan panel niet selec-
tief is met betrekking tot zaken als planmatigheid in aankoopgedrag, mediagedrag, win-
kelkeuze en winkelevaluatie. Ook bleek bet panel niet selectief te zijn met betrekking
tot bet aspect prijsbewustheid. Op bet g~bied van prijskennis zien we dat in de meer-
derheid van de onderzochte situaties er geen verschillen tussen beide groepen bestaan.
Op bet moment dat er wel verschillen bestaan is de kennis van de panelleden als beter
te bestempelen. Dit resultaat lijkt zondermeer verklaarbaar aangezien panelleden conti-
nu prijzen registreren. Met betrekking tot de prijsbeleving zienwe tussen panelleden en
niet-panelleden geen significante verschillen bij de goedkoop en de te goedkoop bele-
ving. Wel treden er af en toe verschillen op bij de duur en de te duur beleving.
Ook blijkt dat panelleden meer belangstelling hebben vooriolders, catalogi, adverten-
ties en sponsored magazines; met andere woorden ze zijn nieuwsgieriger. Daarentegen
worden dagbladen op dezezelfde manier gelezen door panelleden als door niet-panelle-
den. Alleen al op basis van de bier in beschouwing genomen variabelen kan geen een-
duidig beeld van mogelijke selectiviteit van non-respons ten aanzien van doelvariabe-
len geschetst worden.
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I Onze dank gaat bierbij uit naar Jacques Kleuskens, die ter afronding van zijn studie heeft
meegewerkt aandit project.
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5. Marketinginformatie uit abonnement-
bestanden’

J. BOTER

SAMENVAThNG

Hoewel de culturele sector achter lijkt te lopen qua professioneel marktonderzoek, heeft juist
deze sector een uitstekende registratie vankianten en hun keuzegedrag. Doel vandit artikel is om
aan de hand van bestaande kiantenbestanden aan te geven welke markt- en marketinginformatie
met name theaters al in huis hebben. Na enkele opmerkingen overkiantenbestanden vantheaters
in het algemeen, zullen hier twee voorbeelden worden besproken van informatie die af te leiden
is uit deze kiantenbestanden:
• informatie over marktontwikkelingen, zoals ad hocverschuivingenin publiekssamenstelling;
• marketinginformatie overde perceptievan produkten

Tot slot wordt ingegaan op de mogeLijkheden voor het uitbouwen van een kiantenbestand tot
marketinginformatiesysteem bij theaters.

1. INLEIDING

Onlangs wijdde Onderzoek (1996, nr 4) specinle aandacht nan marketing en onderzoek
in de culturele sector. Deze sector moet onder druk van subsidiegevers mnrktgerichter
opereren en meer eigen inkomsten verwerven. Er zou dan ook steeds meer behoefte
ontstnnn ann kennis over de culturele consument. Anderzijds concluderende auteurs en
geYnterviewden dat er nog veel weerstand is tegen mnrktonderzoeksbureaus en dat er
nog vee~ onbekendheid is bij opdrachtgevers over wat er wel en niet kan met onder-
zoek. In vergelijking met het bedrijfsleven lijkt de kunstwereld dan ook ver achter te
lopen. Toch heeft juist deze sectoreen grote voorsprong quamarketinginformatie, want
er is een uitstekende registratie van kianten en hun keuzegedrag:
• bibliotheken registreren de uitlening van elk boek tegen een persoonlijke lidmant-
schapskaart;

• de Museumjnnrknart is uitgerust met een magneetstrip en veel musen beschikken
tegenwoordigovernpparntuur om deze mngneetstrip te lezen;

• muziek- en thenterpodin handelen de abonnementenverkoop yank afper post, zodat
(tegenwoordig zelfs gedigitaliseerd) per postadres bekend is welke voorstellingen
worden afgenomen.

De voordelen van dergelijke bestanden zijn groot: in principe is claarmee ni veel nood-
zakelijke marketinginformatie bekend, zonder dat de kiant Instig gevallen wordt met
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enquetes. Tijd en geld zal bet blijven kosten, omdat veel bestanden bewerkt en geanaly-
seerd moeten worden voordat een onderzoeksvrangbenntwoord kan worden. In dit arti-
kel zullen twee voorbeelden worden besproken van informatie die af te leiden is uit de
kiantenbestanden van met name theaters.

2. WAT IS ER GEREGISTREERD? -

Theaters verspreiden v66r nanvang van het culturele seizoen in september huis-nan-
huis folders met het annbod of sturen het naar een adressenbestand van geYnteresseer-
den. Klanten kunnen schriftelijk bestellen of lnngskomen nan de kassa. Soms is dit ook
mogellik tijdens een speciale opening van het culturele seizoen op eenuitmnrkt. Alleen
de schriftelijke bestellingen werden tot voor kort in een bestand opgeslagen, zodat bet
basisbestand bestant uit een postadres met de bestelde nbonnementen. Indirect valt uit
de gekozen abonnementen tevens de gemiddelde besteding, totale besteding, proditkt-
categorie (ballet, toneel, concert), dag, uitvoerenden, etcetera af te leid~ii. Soms is ook
de leeftijd bekend. Deze wordt soms op xroorverkoopformulieren gevrnkgd in verband
met Ieeftijdsgebonden kortingen (m.n. jongeren en ouderen).
Wat precies en abonnement is, verschilt per theater. Hoofdzakelijk komen er twee vor-
men voor: -

• voorstellingen worden in pakketten van drie tot tien voorstellingen aangeboden,
yank naar thema of specifieke kunstvorm en met een korting ten opzichte van de Los-
se kaart-prijs;

• nile voorstellingen van bet komende jaar kunnen worden afgenomen in een voorver-
koop. De kiant krijgt dan yank een staffelkorting; eventueel geldt er een minimum
nfname.

Overigens is de registratie van verkopen recentelijk bij sommige theaters ook uitgebreid
met de verkoop van losse knarten tijdens het seizoen en met responsgegevens op direct
mail acties. Nade tweevoorbeelden van informatie die uit het kiantenbestand is af te lei-
den, wordt nader ingegnan op deze recente ontwikkelingen en de implementatie.

3. VOORBEELD 1: INFORMATIEOVERMARKTONTWIKKELI=4GEN

3.]. Analyse

Veel culturele accommodaties worden de lnatste tijd geconfronteerd met grote verande-
ringen in de bedrijfsvoering, met name door verbouwingen of nieuwbouwprojecten. Zo
zijn er in de zuidrand van de Rnndstad nieuwe theaters ~ebouwd of in nanbouw in
Schiedam, Deift, Voorburg, Den Hang, Rotterdam en Breda. Daarnanst zijn in aanlig-
gende gemeenten de theaters gemodemiseerd. Veel van deze veranderingen hebben
gevolgen de marketing mix: soms moet tijdelijk naar een andere locatie worden uitge-
weken of biedt het nieuwe theater eeii ~uitgebreiderprogramma. Daamaast treedt er
voor het eerst concurrentie op. De ontwikkelingen nan de vraagzijde lopen niet parallel
met deze uitbreiding van capaciteit, zodat theaters gedwongen zijn om het verzorgings-
gebied uit te breiden tot dat van andere theaters. Omdat deze ontwikkelingen enerzijds
potentieel nieuwe klanten op kunnen leveren, maar anderzijds de huidige klantenkring
behouden moet blijven, is het van belang om verschuivingen in publiekssamenstelling
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zorgvuldig in de gaten te houden. Het verkoophestand kan daarbij een rol speten, zoals
onderstannd voorbeeld nangeeft.
In 1994 is in Schiedam, mede in het kader van stadsvemieuwing, bet toenmalige Passa-
getheater gesloopt. Dit Passagetbeater had een brede programmering, met name gericht
op bekende caharetiers en amusementsprodukties. Pas in 1997 zal een nieuw Stads-
theater gereed zijn. De Stichting Schiedamse Theaters, vernntwoordelijk voor bet nan-
hod in de stad, kon de programmering van haar tweede, veel kleinere theater De Teer-
stoof ongehinderd voortzetten. Voor de grotere produkties die anders in bet Passage-
theater plaatsvonden, werden nu voor Schiedammers contigenten kaarten gereserveerd
bij bet Luxor Theater in Rotterdam. Zo kon de inwoners aisnog ook grootschalig amu-
sementstheater worden nangeboden, zij bet van een iets afwijkend karakterdan bet Pas-
sngetbeater (Stichting Scbiednmse Theaters, 1995). Uit bet abonnementen verkoop-
bestand valt allereerst af te leiden welke consequenties deze omschakeling heeft gehad:

Tabel 1. VerkoopcijfersSchiedam 1993-1995.

verdwenen *— 1993/94 —~ doorstroom e- 1994/1995—i nieuw

Teerstoof 1 3 49 36
Teerstoof+Passage/Luxor 57 113 147 76
Passage/Luxor 149 207 243 211

207 323 [116] 439
= -

323

V66r de sluiting vanbet Passagetheater, in het seizoen 1993/94, waren er323 huishou-
dens die 6~n of meerdere voorstellingen in de voorverkoop als abonnement hadden
afgenomen. Opvallend is dat hnast niemand kaarten kocht voor alleen bet theater De
Teerstoof. Vrijwel iedereen kocht knarten voor alleenbet Passagetheater (207) of voor
beide theaters (113).

Na de sluiting van bet Passagetbeater in seizoen 1994/95 stromen van deze 323 huis-
houdens slechts 116 door en baken 207 af. De 116 die doorstromen worden in bet nieu-
we seizoen nangevuld met 323 nienwe kianten, zodat er totnal nan 439 buisboudens
knarten zijn verkocht. Het merendeel van deze huishoudens (243) kiest uitsluitend voor
voorstellingen in bet Luxor, 49 huisboudens kiezen voor afleen De Teerstoof.

Bijna tweederde van de abonnementhouders (207 huishoudens) uit bet seizoen 1993/94
zijn dus niet meer teruggekeerd. Anderzijds heeft de Sticliting Schiedamse Theaters,
wnarschijnlijk mede dankzij een free publicity campagne via bet plnatselijke huis-nan-
buisbiad, bijnn driekwnrt (323 huisboudens) nieuw publiek weten te werven in bet sei-
zoen danrop. De vraag is of bet altematief van bet veel verder gelegen Luxor Theater
met een iets ander annbod niet alleen nieuwe kianten in bet algemeen, maar ook een
nieuw segment heeft weten te bereiken. Daartoe is bet bestand gekoppeld nan de gege-
vens van de Burgerlijke Stand (bet theater is een onderdeel van de gemeente). Het
onderzoeksbestand ziet erdan als volgt uit:
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Tabel2. Overzichtgebridkte i’ariabelen.

Variabelen uit het abonnensenten Variabelen uit het register
verkoopbestand van de Burgeijike Stand

• naam —~ leeftijd persoon of hootdbewoner in vijf
leeftijdsklassen

• adres —* aantal personen geregistreerd op dit adres
(omvang huishouden), in de kiassen:
alleen, stel, gezin en groep

• postcode +woonplaats —~ wijk
• wel/geenkaarten Passage Theater in 1993/94
• wel/geenkaarten De Teerstof in 1993/94
• wel/geen kaarten Luxor Theater in 1994/95
• wel/geenkaarten De Teerstoof in 1994/95

Hierbij dient bet volgende te worden opgemerkt (Van der Meulen, 1995):
• Het kiantenbestand van de twee seizoenen telt 677 adressen. Dnnrvan zijn 524 af-
komstig uit Scbiedam en 153 abonnementhouders wonen elders. Van de Schiednmse
thenterbezoekers konden van 508 buisboudens de nanvullende gegevens worden
ncbterbanld. Het bestand voor analyse bestond dus uit 508 buisboudens, zijnde 75%
van bet totale abonnementenbestand.

• De meeste nankopen van abonnementen gebeuren per huishouden, maar stnan op
d~n naam geregistreerd. De leeftijd is dan bepanid nan de hand van deze ene per-
soon. Ook waren niet nltijd de juiste of zelfs geen voorletters in bet bestand opgeno-
men. In dat geval is de leeftijd genomen van de hoofdbewoner van bet adres.

• De gezinssituatie wordt niet volledig geregistreerd bij de Burgelijke Stand. Zo staan
ongehuwd samenwonenden of studentenhuizen niel als zodanig geregistreerd. De
omvang van bet huisbouden is bier gebruikt als indicator voor de gezinssituatie:
tweetallen zijn in de analyses bescbouwd als panr’, drie tot vijf persoonshuishou-
dens als ‘gezin’ en grotere huisboudens als ‘groep’.

Om inzicbt te krijgen in de verscbillende verbanden is, omdat sommige variabelen in
tabel 2 nominnal zijn, gekozen voor de HOMALS procedure uit SPSS in combinatie
met een hierarchisebe clusteranalyse (zie Green, Schaffer en Patterson, 1988). Met de
HOMALS procedure is gekeken naar 2-, 3- en 4-dimensionale oplossingen die respec-
tievelijk 53,3%, 75,4% en 92,4% verklaren. De afstnnden van de 4-dimensionale oplos-
sing zijn vervolgens gebruikt voor een (Ward’s) hierarcbische clusteranalyse: (zie
figuur 1, pag. 81).

Er lijkt inderdand een verschuiving in hetpub]iek te zijn opgetreden. Het qua inhoud en
lokatie gewijzigde nanbod trekt kennelijk een vooral jonger publiek dat ook uit andere
wijken (West, Oost, Centrum en Spaland) nfkomstig is dan bet oudere publiek van bet
Passagetbeater (Woudhoek, Zuid, Groenoord/Ketbel en Nieuwland). Waarschijnlijk zal
zowel de afstand tot als bet imago van bet centrum van Rotterdam voor veel ouderen
een reden zijn geweest om in bet nieuwe seizoen thuis te blijven. Danrunast zal bet
voormalige Passagetheater wellicht door hnar verouderde voorzieningen en program-
mering in bet verleden bet jongere publiek hebben afgeschrikt. Onduidelijk is in hoe-
verre de gewijzigde pr-strategie van een bijiage in huis-nan-huisbiaden mede een rol
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Figuur 1. Clusteranalyse bezoekerskenmerken.

beeft gespeeld. Het zou kunnen dat de Luxor bezoekers ook de voorgnande jaren al
naar Rotterdam gingen en deze knarten nu via de Sticbting Scbiednmse Theaterkassa
bestelden. De tweedeling tussen bet oudere Passagepubliek en bet jongere Luxorpu-
bliek zal een interessante uitdaging betekenen voor de marketing van bet nieuwe
tbeater, dat eind 1997 gereed zal komen. Zal men bet oude publiek weten terug te win-
nen en bet nieuwe publiek weten te behouden?

3.2. Conclusie

Het combineren van een klantenbestand met extemegegevens zoals dat van de Burgelij-
ke Stand kan waardevolle informatie opleveren om segmenten op basis van gedrag ver-
der in te vullen. Daarbij boeven de kianten niet lastig gevallen te worden met enquetes.
Anderzijds stelt een dergelijke combinatie van gegevens boge eisen nan bet kiantenbe-
stand. Gemeenten hanteren veelal wijk- en buurtcodes die qua indeling niet parallel
lopen met de in het kiantenbestand opgenomen postcodes. Wijk- en buurtcodes zijn wel
af te leiden nit het adres, mnar dit vraagt om een consequente spelling van strantunmen
in bet bestand. Het berleiden van adressen tot huisboudgegevens is zo niet lastiger. Niet
alleen dient bet adres correct gespeld te zijn, manr ook de acbtemnam alleen is, bij ande-
re huishoudsamenstellingen dan alleenstaanden, moeilijk te herleiden tot leeftijd; exacte
spelling van voorletters is noodzakelijk om de juiste leeftijd terug te vinden. Daarnnast
kennen de meeste huisboudens meerdere bezoekers, mnar is slechts ~dn contactpersoon
in bet bestand opgenomen. Met enkele bulpmiddelen is een consequente registratie ech-
ter goed mogelijk en kan bet gekoppelde kiantenbestand interessante marktinformatie
opleveren, eventueel als vooronderzoek voor een meer uitgebreid marktonderzoek met
meernnuwkeurige informatie.
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4. VOORBEELD 2: PRODUKTENRUIMTE

4.]. Analyse

Bij de programmering van de Sticbting Schiedamse Theaterkassa ligt de nadruk op
cabaret en amusement. Voor andere vormen van podiumkunst maken Schiedammers
gebruik van voorzieningen in Rotterdam. Veel theaters in middeigrote steden hebben
echter een regiofunctie en bieden meerdere vormen van kunst en amusement ann. Danr-
nnast zijn er in de grote steden overkoepelende organisaties die namens de diverse
podia (een groot deel van) bet nanbod centrnal verkopen; dit geldt zowel voor losse
knarten als abonnementen. Een voorbeeld daarvan is bet Amsterdaiii~ Uitburo, dat
ondermeer een jaarlijkse abonnementenbrochure uitgeeft met meer dan 300 abonne-
menten en nan bet begin van elk seizoen een Uitmarkt organiseert.

De gekozen combinaties van voorstellingen, zonis geregistreerd in bet kiantenbestand,
geven een idee van bet beeld dat kianten bebben van bet produkt en welke criteria zij
kennelijk hanteren bij bet kiezen van een produkt: de zelfde dag in de week, dezelfde
kunstdiscipline, moelijke versus makkelijke kunst, etcetera. Deze gegevens kunnen bij-
dragen in de vormgeving van bet marketingcommunicatie, bijvoorbeeLd in de indeling
van een abonnementenbrochure.

In met name de sociologie bestaan reeds theorie~n over de perceptuele ruimte van
kunstprodukten. Meest prominent is bet werk van de socioloog Ganzeboom, met name
bet onderzoeksproject Podiumkunst & Publiek (Mans, Verhoeff en Ganzehoom, 1990)
Zich baserend op de Franse socioloog Bourdieu (1979), verdeelt hij de samenleving in
een economische en culturele elite en onderlang. Parallel daaraan stelt hij dat (podi-
um)kunst zich ook lant opdelen in complexe (elite) cuitnur versus eenvoudige (onder-
lang) cultaur en conventionele (economiscbe) cultuur en onconventionele (culturele)
cultuur. Een dergelijke indeling zou renlistischer zijn dan een indeling van bezoekers
naar genre: cen bezoeker van modeme dans kiest volgens deze theorie eerder een uit-
voering vanmodeme muziek dan een kla~i~kballet.
Ingevuld voorde verschillende kunstdisciplines zou de produktenruimte zicb als volgt
in vier kwadrnnten laten delen (Ganzeboom en Rnnsbuysen, 1994, p. 40):

Tabel 3. Indeling produktenruimte volgens Ganzeboom.

complex eenvoudig
conventioneel • repertoiretoneel • blijspel

• kiassieke muziek • Nederlandse populaire muziek

• ballet • volksdans

• opera • operette

onconventioneel bedendaagse vormen van: • cabaret

• toneel • popmuziek

• muziek • niet-westerse dans

• dans • rock-opera

• opera
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Er zijn echter een nantal bezwaren ann te voeren tegen deze classificatie in vier kwa-
dranten:
• complexiteit en conventionaliteit blijken in hoge mate te correleren (Mans, Verhoeff
en Gnnzeboom, 1990, p. 168); bet zijn geen twee onnfhankelijke begrippen.

• de begrippen worden weliswaar ondersteund door empiriscb onderzoek, maar de
hegrippen zijn vooraf nis verkiarende varinbelen gedefinieerd als premissen die
voortkomen uit sociologische theorie~n (Ganzeboom 1989) en niet uit exploratief
vooronderzoek naar koopgedrag.

• de bewering dat deze indeling beter discrimineert dan een indeling naar discipline, is
gebaseerd op een vergelijking met een indeling in vier kunstdiscplines, waarbij
onder meer popmuziek en kiassieke muziek in d~n discipline worden ondergehracht
(Mans, Verhoeff en Gnnzeboom, 1990, p. 113). Het is a priori nan te nemen dat een
dergelijke indeling voor verhetering vatbaar is.

Tabel 4. Overzichtonderzoeksbestanden.

Amsterdams Uitburo

• alleen abonnementverkoop geregistreerd
• abonnementen zijn vastgestelde pakkettenvan
4 tot 10 voorstellingen/uitvoeringen

• aanbodvan meerdere podia in Amsterdam
en omgeving

• drie seizoenen (1992— 1995)
• totnal 200.000 records
• ruim 60.000 klanten
• eWe individuele kant heefteigen klantnummer
(een ecbtpaar heeftdus twee klantnummers)

• beschikbare 2enevens

:

- kinutnummer
- gekozen voorstelling
- groepsgrootte
- postcode
- leeftijd

• afgeleide ge2evens

:

- gemiddeldeprijs en totalepnjs
- kunstdiscipline
- groepsgrootte

Schouwburg Tilburg

• zowel abonnementen (voorverkoop) als
losse kaartverkoop is geregistreerd

• abonnement is vrije keuze uit losse
voorstellingen met staffelkorting

• nanboci van de Scbouwburg Tilburg

• twee seizoenen (1993— t995)
• totaal60.000 records
• ruim 17.000 klanten
• elk huishouden/boofdbesteller heeft
eigen klantnummer(echtpaar beeft~n
klantnummer)

• beschikbare eeaevens

:

- klantnummer
- gekozen voorstelling
- aantal knarten
- postcode

• afgeleide gegevens

:

- gemiddelde prijs en totaleprijs
- kunstdiscipline
- groepsgrootte

• aanvullende 2eeevens

:

- het tweede seizoen is per voorstelling
ook een codering van complexiteit en
conventionaliteit gegeven, naar de
theorie van Ganzeboom.
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De buidige tbeoretische kennis over de perpectie van kunstprodukten lijkt daarmee te
zwak voor een goed marketingbeleid. Daarnaast kan de plaatselijke situatie, qua ann-
bod, concurrentieverhoudingen en bevolkingsopbouw, verscbillen van een tbeoretiscbe
indeling. Analyse van dnadwerkelijk koopgedrng zoals vnstgelegd in een klnntenbe-
stand is dan ook een betere basis. Aan de band van een tweetal bestanden wordt nu
gekeken naar bet keuzegedrag van consumenten en wordt geprobeerd de perceptuele
produktenruimte te achterhalen. Bij wijze van illustratie is bier gekozen voor twee zeer
verscbillende bestanden (zie tabel 4, pag. 83):

Voor de indeling van voorstellingen nnar discipline is teruggevallen op de indeling die
de twee instellingen (bij wijzevan expert beoordeling) zeifgebanteerd hebben. In grote
lijnen komen deze met elkaar overeen, zij bet dat Tilburg, naar analogie van de theorie
van Ganzeboom, categorie~n als cabaret en toneel nader gesplitst heeft. Ook bet onder-
scheid ballet versus dans is wat scherper gebanteerd, wnarbij dans vooral slant op de
meereigentijdse produkties.

Complexiteit of discipline?

De Scbouwburg Tilburg boudt sinds het seizoen 1994/95 nok bij welk soort voorstel-
ling de klant bezoekt in termenvan complexiteit en conventionaliteit. Dit biedt een uit-
stekende gelegenheid om te onderzoeken in hoeverre kianten inderdand disciplines Lie-
zen die binnen ~dn kwndrant vallen (zie tahel 5). Uit bet bestand zijn alle huishoudens
van bet seizoen 1994/95 geselecteerd die tenminste twee kunstdisciplines bebben geko-
zen.

Tabel 5. Keuze inkwadranten.

aantal gekozen kwadranten santal huishoudens inprocenten cumulatief

4
4
4
4

1957
1832
989
332

38,3
35,9
19,4
6,5

38,3
74,1
93,5
100,0

n=5110 -

Een opvnllend groot percentage van de klanten van de Schouwburg Tilburg combineert
voorstellingen uit meerdere kwadranten. Men bezoekt bijvoorbeeld zowel complexe en
eenvoudige voorstellingen of zowel conventionele als onconventionele voorstellingen.
Mnas, Verhoeff en Ganzeboom (1990) merken zelf al op dat niet elk individu eendui-
dig is in te delen op basis van de indeling van genres in de vier kwadranten. Wel stellen
zij dat bet vooral de bezoekers zijn van de complexe en onconventionele voorsteillin-
gen zijn, die ook wel voorstellingen kiezen die eenvoudiger en conventioneler zijn;
omgekeerd zou dit niet opgnnn.

Inderdand is die overlapping te constateren als ddnrichtingsverkeer. In de onderstannde
label is voor een paar disciplines nangegeven welk percentage bezoekers ook welk
ander genre kiest. Dnarbij wordt geen onderscheid gemnakt naar d~n keer een andere
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discipline of tien keer deze andere discipline bezoeken. (lees: van de groep ‘bezoekers
beroemd toneel’ gant 10,5 procent ook nanrdans en van de groep ‘bezoekers dans’ gnat
13,4 procentook naar een concert).

Tabel 6. Voorbeelden gekozen combinaties.

Van de groep

gant x% ook naar 1’

Alle bezoe-
kers

Bezoekers
beroemd
toneel

Bezoekers
dans

Bezoekers
popmuziek

Bezoekers
beroemde

cabaretiers

Bezoekers
Tilburgse
Revue

dans
concen
avontuurlijk toneel
beroemd toneel
komedie
show
popmuziek
beroemde caharetiers
Tilhurgse revue

4,6
7,9
7,9
14,9
13,0
22,9
25,2
27,8
10,2

10,5
15,8
29,6
100,0
28,8
32,3
30,9
45,1
4,8

100,0
13,4
28,9
34,3
20,3
29,2
36,7
42,3
3,1

6,7
8,7
11,8
18,2
21,9
36,2
100,0
43,8
5,3

7,0
10,7
14,3
24,2
28,2
42,0
39,7
100,0
5,6

1,4
2,9
3,2
7,0
8,5
14,0
13,2
15,3

n = 6477

De rangorde van populariteit van de verschillende genres voor bet totale publiek geldt
globanl bezien voor onderscheiden subgroepen: de voorstellingen van bekende cabare-
tiers zijn bij vrijwel nIle subgroepen bet meest gekozen alternatief. Het publiek van
popmuziek of beroemde cabaretiers kiest ook wel toneel- of dansvoorstellingen, manr
omgekeerd kiezen bezoekers van bijvoorbeeld popmuziek niet zoveel dans als toneel-
bezoekers. Qok is er wel een verschil tussen toneel- en danspubliek: komedie combi-
neert beter met toneel dan met dans. Kennelijk zijn er verbanden tussen de verschillen-
de kunstdisciplines.

Om deze onderlinge verbanden tussen de verschillende kunstdisciplines inzichtelijk te
maken, is bet relationele klantenbestand (met meerdere records per klant; tabel 7.)
omgezet in een zogenaamdeflat file (met ddn record per kiant; tabel 8.)2:

Tabel 7. Opbouw relationele bestand.

klantnummer voorstelling kunstdiscipline aantal kaartjes etcetera

001 NationaalToneel beroemd toneel 2
001 Lebbis en Jansen jonge cabaretiers 4
002 Brahants Orkest concert
002 NDT dans
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Tabel 8. Opbouw onderzoeksbestand.

klantnummer nantal kaartjes
bcroemd toneel

aantal kaartjes
concert

aantal kaartjes
jongecabaretiers

aantal kaartjes
dans, etc

001 2 0 4 0
002 0 1 0 1
003 3 3 0 1
004 0 0 1 6

Vervolgens is met een factoranalyse gekeken naar bet verband tussen de 18 nieuwe
metrische variabelen voor de 18 verschillende kunstdisciplines. Er blijven na een prim-
cipale componenten analyse zes factoren over die zeer eenduidig hoog laden. In figuur
2. zijn de factorladingen weergegeven groter dan 0.4 na VARIMAX rotatie voor de
groep bezoekers die voorstellingen bebben gekozen uit tenminste twee disciplines. Al
deze factorladingen kunnen als significant worden beschouwd (Hair e.n., 1992, p.
239)3.

Figuur 2. Factoranalysena VARIMAXrotatie.

86

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,69437
Bartlett Test of Sphericity 13416,877, Significance = ,00000

N= 6477

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor4 Factor5 Factor6

Show ,73790
Muziektheater ,715 15
Komedie ,63056
Popmuziek ,48413

Avont. toneel ,80546
Beroemdtoneel ,79733
Theater dat niet
in cen hokje past ,48599

bingecabaretiers ,76565
Kleinkunst ,63 180
Beroemde cabaretiers ,6275I

Dams ,75419
Ballet ,66604
Folklore ,41882
Concert ,74752
Opera ,69409
Gezinsvoorstellingen ,75288
Koffieconcerten ,61842
Tilburgse revue



Op basis van de eerder genoemde theorie van Ganzeboom zouden twee factoren ver-
wacht mogen worden: (on)conventionaliteit en complexiteit. De factoranalyse groe-
peert ecbter de kunstdisciplines die qua soort kunst bij eikanr boren. Wel wordt maar
52,6% totale variantie verkinard en is de KMO measure of sampling adequacy ‘matig’
te noemen (Norusis 1994, p. 53)4.

Als altematief is danrom ook gekeken nnar een bierarcbiscbe clusteranalyse voor
dezelfde groep uit bet bestand. Enerzijds is biernrchische clusteranalyse van variabelen
een heel andere techniek dan factor analyse en zou een “vergelijkbare” uitkomst de
(beperkte) verklnarde variantie van de factoranalyse kunnen ondersteunen (Norusis
1994), nnderzijds levert de biernrchiscbe clusteranalyse door baar bierarcbische struc-
tuur nanvullende informatie. Bij de PROXIMITIES procedure, die vooraf gnat nan de
hierarcbiscbe clusteranalyse, is gekozen voor pbi-kwadraat voor frequentie data, omdat
deze corrigeert voor de (grote) verschillen in publieksomvang van de disciplines in Til-
burg. Altematieven als cbi-kwndrant voor frequentie data leggen in de (representatie
van de) nfstanden vooral de nadruk op de amusementsdisciplines, omdat bet publieks-
bereik hiervoor vale malen groter is dan disciplines als toneel, concert, dans, etcetera.
In figuur 3. is bet dendogram van de clusteranalyse weergegeven.

Dendrogram using Ward Method
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Figuur 3. Hifrarchische clostering kunstdisciplines.

Alleen de disciplines die in de factoranalyse lager dan 0.6 laden (Folklore en Theater
dat niet in een hokje past), zijn veranderd in de groepering op bet laagste nivenu. Wat
ecbter niet uit de factoranalyse blijkt, is de groepering op de hogere niveau’s: er is
allereerst een splitsing tussen kunst en amusement, waarbij amusement is onderver-
deeld in kritiscb of onconventioneel amusement (cabaret) versus conventioneel amuse-
ment en kunst is onderverdeeld in muziek (00k gezinsvoorstellingen zijn yank klassieke
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muziek) versus ballet/dans/toneel. Kennelijk speelt niet alleen de kunstsoort mee als
criterium in bet keuzegedrag.

Met dezelfde PROXIMITIES procedure ook gekeken naar een twee- en driedimensio-
nale oplossing via ALSCAL. Een driedimensionale oplossing blijkt te prefereren boven
een tweedimensionale oplossing. Niet alleen vanwege de verminderde stress waarde
(0.14 versus 0.23)5 en verhoogde RSQ (Q.86 versus 0.74), maar ook omdat de derde
dimensie de clustering op bet hogere nivenu toont. Wnar in figuur 5 (dinwnsie 2 en 3)
duidelijk de clustering in verwante disciplines terug te kennen is, leent figuur 4 (dimen-
sie 1 en 2) zich meer voor een interpretatie naar de kwadranten van Ganzeboom:
beroemd toneel, concert, opera en ballet zijn complex en conventioneel; nvontuurlijk
toneel, dans en tbeater-dnt-niet-in-een-bOkje-past zijn complex en onconventioneel; de
nmusementsgroep is eenvoudig en conventioneel; de ldeinkunst en jonge cabaretiers als
eenvoudig en onconventioneel. Hoewel die indeling niet belemnal klopt (jonge cabare-
tiers zouden misschien beter bij complexe kunst passen), lijken er zeker dergelijke
dimensies te onderkennen.

26~ - -

revu~t Idjast
gezin jng

161 kened~

a - - mu5hea mba.ber avalisi 5eadF~

06

-a
fotklore beton

.16 o~tera batet dans

-16’
I — cor,ce,t

-26.
3 -2 -1 0 1 - 2

Figaur 4. ALSC’AL, dimensie I en 2.

FigaurS. ALScAL , dimensie2 en 3.
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Kennelijk spelen bij keuzegedrag van consumenten enerzijds overwegingen van com-
plexiteit en conventionaliteit, maaris anderzijds de sprong naar een nieuwe kunstdisci-
pline, met eigen symbolen en conventies die aangeleerd moeten worden, eenremmende
factor en bLijft men liever ‘in de buurt’. Ook is bet mogelijk dat er sprake is van meer-
dere (soorten) segmenten in de markt; klanten die zicb bijvoorbeeld beroepsbalve in
kunst interesseren en danromspecifiek binnen 6dn discipline blijven of klnnten die juist
van nfwisseling houden en daarom grang steeds nanr iets anders gnan.

Keuzegedrag van spec~fieke segmenten

Men mag dan ook verwachten dat verschillende groepen eenander keuzegedrag verto-
nen waar bet gnat om het combineren van kunstdisciplines. Aan de band van bet
bestand van bet Amsterdams Uitburo zal nu bekeken worden in hoeverre segmenten
inderdand verschillen in bun keuzegedrng6. Allereerst bet ALSCAL resultant voor
iedereen die uit tenminste twee disciplines heeft gekozen:

stres =0.t5
RSQ = 0,93
N = 35.353

Figuur 6. ledereen met tenminste twee
disciplines.

In de nfbeelding zijn de belangrijkste clusters van een bierarcbiscbe clusteranalyse
weergegeven. Duidelijke clusters zijn opera en ballet, concert en kamermuziek (in
tweede instantie in een cluster met toneel) en een amusementscluster van cabaret, pop-
muziek en amusement. Dit beeld verandert wanneer gekeken wordt naar verschillende
deelsegmenten:

stress =0.11
RSQ 0.96
N =11.505

Figuur 7. ledereen met tenminste vier
disciplines.
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= 0.08
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Figitur 9T Jongeren F6? 20 jaar met ten-
minste twee disctplines.

Culturele omnivoren, mensen die grang meerdere disciplines kiezen, maken een duide-
lijk onderscbeid tussen kunst en amusement (figuur 7.). Apart staan dans en kamermu-
ziek, die kennelijk door een kleinere groep samen gekozen worden als onderdeel van
een groter pakket. Die afstand tussen dans en ballet is in figuur 8. niet meer terug te
vinden bij de groep kianten die mnnr twee disciplines kiezen (nog altijd 25% van bet
hele klantenbestnnd). Daar worden de variabelen dans en ballet juist samengeclusterd
pas in tweede instantie met opera. Ook de combinatie toneel en amusement, die bij de
groep culturele omnivoren een veel grotere afstand kende, wordt bier juist geclusterd.
Danrin kent de groep kianten met runar twee disciplines grote overeenkomst met de
groep jongeren tot 20 jnar (figuur 9.). Ook danr is er kennelijk een onderscbeid in de
drieslag: muziek, toneel en toneel met muziek (ballet, opera).

4.2. Conclusie

Inhoudelijk valt uit bet voorafgaande af_te leiden dat bet keuzegedrag van de cultuur-
consument complex te noemen is. Allereerst lijken er meerdere factoren een rol te spe-
len als keuze criterium. Hoewel er enige kritiek te formuleren is op de theorie van Gan-
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zeboom, lijkt er niet alleen een te verwacbten onderscbeid tussen kunst en amusement
te constateren maar ook iets van een (on)conventionaliteitsdimensie. Daamanst geven
consumenten er, in tegenspraak met de theorie van Gnnzeboom, duidelijk de voorkeur
nan om binnen een bepnalde kunstdiscipline te blijven.

De complexiteit van het keuzegedrag neemt verder toe, doordat de perceptuele produkt-
ruimte wisselt per segment. Elk segment kent kennelijk steeds een ander gewicbt toe
nan de criteria, of er is sprake van verschillende criteria per segment. Zo kan bet keuze-
gedrag van losse knart kopers, die op ddn bepaalde avond uit willen gaan, verschillen
van abonnementhouders die bun serie ann bet begin van bet jaar kiezen uit 300 andere
mogelijke abonnementen. Ook nfbnnkelijke acbtergrond variabelen als opleiding,
opvoeding en (culturele) interesses van partner en vrienden zouden wellicbt kunnen lei-
den tot zeer wisselende combinaties van geprefereerde kunstvormen. Belangrijkste
beperking van de informatie in bet kiantenbestand is ecbter wel dat de gebruikssituatie
niet duidelijk is. Zo blijkt (zie tabel 6.) 42% van de bezoekers van dnnsvoorstellingen
ook naar cabaretvoorstellingen te gaan en 36% ook naar popmuziek. Het is ecbter
waarscbijnlijk dat deze bezoekers een dansvoorstelling als (intellectuele) inspanning
zien en popmuziek of cabaret als ontspnnning en daarmee als twee verschillende
gebruikssituaties die elk een eigen perceptuele produktruimte kennen. Het produkt
‘avondje uit’ is mogelijk slecbts een container-begrip. Zonder nanvullende (afbankelij-
ke) varmabelen is bet danrom niet altijd makkelijk om patronen in bet keuzegedrag te
acbterbalen. Enkele korte vrngen op bet bestelformulier van de abonnementenfolder
kunnen al een belangrijke nanvulling betekenen.

Qua methodologie stant de marktonderzoeker een groot arsennal aan tecbnieken ter
bescbikking om met de beperkte gegevens toch tot een eerste analyse te komen. Juist
omdnt het bier gnat om beperkte gegevens en een complex keuzegedrag is een combi-
natie van technieken belangrijk om bevestiging of nanvullende informatie te verkrijgen.
Zo zou eenpoging tot datareductie van de 18 metriscbe variabelen door middel van een
factoranalyse voor de band liggen, maarblijkt bierarchische clusteranalyse bier belang-
rijke nanvullende informatie te bieden. MDS kan nog andere informatie geven op basis
van dezelfde nfstandsgegevens indien de assen van de perceptuele ruimte te interprete-
ren zijn.

Wel moet worden opgemerkt dat de afstanden van bierarcbische clustering en MDS
gebaseerd zijn op de gekocbte knarten. Indien uit een enquete onderzoek via een paars-
gewijze vergelijking van kunstdisciplines een perceptuele produktenruimte wordt afge-
leid, zou deze er anders uit kunnen zien. Het is moeiijk in te schatten of de niet-geko-
zen kunstdisciplines opgevat moeten worden als ontbrekende gegevens of als een
eenduidig ‘nee’ qua voorkeur. Indien iemand twee keer naar bet theater gnat en zowel
een dans- als balletvoorstelling kiest, zegt dat (onder voorbeboud van gebruiksituatie
en andere factoren) iets over de gelijkenis tussen dans en ballet. Ecbter, bet zegt niets
over de relatie met andere disciplines die de klant wellicbt ook als vergelijkbaar opvatte
of juist als tegengesteld. Het is onduidelijk hoe verscbillend de resultaten van een
paarsgewijze vergelijking tijdens een enquete zijn met de in bet klantenbestand vastge-
legde gedrag. De grote nantallen registraties in bet klantenbestnnd zullen waarscbijnlijk
dit verschil te niet doen.
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Een andere consequentie van klnntenbestanden en de beperkte afstandsgegevens per
kiant is de scheve verbouding tussen de yerscbillende kaartverkoop variabelen. Kunst-
disciplinesvnet als wnarschijnlijk andere produkten bmnnen bepanlde produktgroepen,
verscbillen in belangstelling. Door klantenbestanden te gebruiken inplants van enquete
gegevens, dwingt deze scheve verbouding in bet onderzoeksbestand tot correctie, wil
men de oplossing kunnen interpreteren, -maar verliest men zo ook informatie. In het
voorbeeld van bet Tilburgse bestand zijn de verschillen gecorrigeerd door bet gebruik
van pbi-kwndraat bij de frequentiegegevens van de PROXIMITIES procedure. Een niet
gecorrigeerde oplossing, zoals bet gebruik van cbi-kwadrant levert aanzienlijk lagere
stresswaarden en bogere RSQ-waarden op, maar is anderzijds moeilijker te interprete-
ren.

Het bier getoonde voorbeeld is niet meer dan dat. Er zijn nog vele andere mogelijkbe-
den die aandacbt verdienen. Zo is bier gekeken naar kunstdisciplines, maar bet zou
zeker interessarit zijn om bijvoorbeeld ook te kijken naar voorstelilingen zelf. Worden
deze geclusterd naar kunstdiscipline of juist naar dag in de week, prijs, moeilijkbeids-
grand? Uiteraard gelden ook bier weer de beperkingen van de ontbrekende (nfbankelij-
ke) ncbtergrond varinbelen. Daarnanst zijri er andere technieken. Clustering van cases
in plants van variabelen is bier niet nan de orde geweest, maar in de marketingprnktijk
van theaters zeker belangrijk. Nnast bet meer gnngbare k-means clustering zouden vor-
men van latente klass-e analyse interessantkunnen zijn, geiien de cooiiplexiteit van bet
keuzegedrag. Ook nieuwe technieken als neurale netwerken zouden bij complex keuze-
gedrag de moeite waard zijn om nader te bekijken (Van der Veer, Wierenga en Kluyt-
mans, 1994).

5. VAN VERKOOPBESTANDNAAR MARKETjNGINFORMATIE-
SYSTEEM

Centraal bij de rapportage van de abonnementsverkoop stond in bet verleden bet nantal
verkocbte voorstellingen. De inteme marketing rapportage gafvooral nan welke voor-
stellingen gedurende de rest van bet jaar nog extra promotionele inspanningen vragen.
Het ging vooral om wat er verkocbt was en niet door wie. Met de omslag naar een meer
marktgericbte benadering bebben veel theaters oog gekregen voor bet belang van een
bestand dat niet alleen de verkopen, maar ook de doelgroep zo goed mogelijk regis-
treert. Bij veel kassa’s zijn dan ook recent voorzieningen ~&troffenom ook de klanten
die nan de kassa nog losse knarten kopen te registereren in betzelfde bestand. Door de
registratie van alle klanten en adressen kunnen klanten bet bele jnar door via direct mail
nanbiedingen krijgen om bepaalde voorstellingen vooruit te bestellen. Dc eenmalige
voorverkoop per seizoen en bet onderscbeid tussen abonnementbouders en kopers van
losse knarten komen daarmeelangzaam te vervallen. In de plants daarvnn zal er terecht
meer nandacbt komen voor bet onderscheid heavy user en light user. Theaters verwar-
ren dit onderscbeid yank met abonnementhouders versus losse knart kopers; weliswaar
is er een zeker belang te becbten ann een geslnagde voorverkoop, maar cen niet gering
deel van de losse knart kopers koopt in een seizoen meer knarten dan de abonnement-
bouders gemiddeld afnemen. Naast anndacht voor deze 20/80 regel zal ook cen begrip
als loyaliteit danwel loyaliteitsprogramma’s wellicbt belangrijk worden.
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In bet in de inleiding genoemde themanummervan Onderzoek komt onder meerbet dit
jaar afgeronde Project Proeftuinen ter sprake (Swarte 1996), een idee van Maurice de
Hond en Hedy d’Ancona, destijds minister van WVC. Dod van bet project was om met
bebulp van een effectief marketingbeleid binnen twee jaar 15% meer mensen naar de
zalen te krijgen. E~n van de onderdelen van bet project betrof publieksonderzoek,
waarbij ook nandacbt werd besteed nan de informatie die theaters reeds bebben in bun
klantenbestand. SPSS Benelux is in dat kader gevraagd om een marketingmodule te
ontwerpen die antwoord geeft op wat bet projecttenm als de tien belangrijkste marke-
tingvragen bescbouwde (Tesselnar 1996, p. 56 — 61). Deze vragen vnrii~ren van “Hoe
groot is de database met kianten en bij boeveel van ben bescbikken we over een com-
pleet mailadres?” tot “Zijn cnrri~res of profielen van bezoekers te relateren ann socio-
demografiscbe gegevens (leeftijd, inkomen)?”. Ads testbestand beeft men ook gebruik
gemaakt van kassagegevens van de Scbouwburg Tilburg, maar gekoppeld nan een CBS
bestand met demografische gegevens. Een deel van de vrngen is men niet nan toegeko-
men en een deel van de vragen leiden belans tot zeer algemene uitkomsten zoals dat er
bij kaartverkoop sprake is van een scheve frequentieverdeling (veel mensen kopen wei-
nig knarten en weinig mensen kopen veel knarten) of dat de grootste groep bezoekers
tussen de 25 en 44 jaar oud is en voor 20% tot de boogste inkomensgroepen behoren,
betgeen uit eerder onderzoek reeds bekend is.
De culturele sector begint nog manr net bet belang te ontdekken van de informatie die
men al in huis heeft. Er is nog weinig ervaring met mogelijke technieken en onduidelijk
is welke vragen men zou moeten stellen en wat de antwoorden nis mogelijke meer-
waarde bieden. Tesselnar (1996) is exemplariscb voor hoe de kunstwereld nog worstelt
met de (on)mogelijkheden. Leveranciers van kassa software komen wel steeds vaker
met marketingmodules, runar in de praktijk blijkt bij veel theaters te weinig kennis en
tijd nanwezig om de yank ingewikkelde query tani eigen te maken. Voor onderzoekers
die zowel kennis hebben van bet analyseren van klantenbestanden als de praktijk van
theatermarketing is ernog veel te doen.

NOTEN

1 De auteur bedankt prof. dr. M. Wedel en drs. C. Pafort-Overduin voor hun sanvullingen en
suggesties op de conceptversie van dit artikel. Tevens is de auteur de Stichting Schiedamse
Theaterkassa, de afdeling Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Schiedam, de Schouw-
hurg Tilburg en bet Amsterdams Uitburo zeer erkentelijk voor de ter beschikking gestelde
klantenbestanden.

2 Het is niet altijd noodzakelijk om een dergelijke transformatie uit te voeren. Bij een beperkte
steekproef zou correspondentie analyse mogelijk zijn met kiantnummer en discipline als
variabelen.

3 Het is de vrang in boeverre bet begrip significantie van toepassing is; er is immers geen 5pm-
ke van een steekproef.

4 Dit verandert nauwelijks door bijvoorheeld transformatie naar dummy variabelen (wel/niet
een bepaalde discipline) of door bet bestede bedmag te nemen in plants van bet nantal knarten
(niet nile voorstellingen kennendezelfde prijs).

5 Bij chi-kwadmaat en andere oplossingen zoals bet werken met dummy varmabelen is de stress
waarde wet veel lageren de RSQ veel hoger, maar interpretatie is moeilijker. Overigens zijn
dan vooral discipline-factoren te onderkennen zoals een cabaret-as, een toneel-as, een muziek-
theater-as, etcetera; een indeling naar de kwadranten van Ganzeboom wordt dan veel moeilij-
ker te onderkennen
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6 Het Amsterdams Uitburo gebruikt cen iets andere indeling in kunstdisciplines en bet aanbod
is ook anders. Zo zijn de Tilburgse categoriena komedie, show, muziektheater (musical) bier
maar ~n categorie amusemedi, maar kent Tilburg geen moderne muziek,_wereldmuziek of
kamermuziek. Het resultaat is wel dat de kunstdisciplines in Amsterdam van meer gelijke
omvang zijn;Het gebruik van dummy variabelen blijkt bier een mooier resultaat op te leveren
met veel lagere stress waardenen een hogere RSQ; dit compenseert bet verlies aan informatie
door frequentie data voor dummy variabelen in te ruilen. Daarnaast is bet gebruik van dummy
variabelen bier minder relevant. Het gaat niet om losse kaarten maar om abonnement,en die
een zekere drempel inbouden, zodat elke ‘ja’ gezien mag worden als eenduidelijke keuze, ter-
wijl een enkele losse knart voor een hepaalde kunstdiscipline eerder door omstandigbeden
(vrienden, pamer, eenmalige gelegenheden) veroorzaakt kan zijn.
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6. Een Datafusie-procedure voor het maken van
kruistabellen

H. VROLIJK en M. WEDEL

SAMENVATTING

De eisen die gesteld worden aan de hoeveelheid te verzamelen gegevens in het marktonderzoek
nemen alsmaar toe. Datafusie is toepasbaar wanneer al deze gegevens vanuit praktische ofkos-
tenoverwegingen niet in een onderzoek verzameld kunnen worden. De in cut artikel besproken
statistische methode voor het samenvoegen van onderzoeksgegevens heeft als voordeel dat alle
infonnatie wordt gebruikt voor het invullen van de onthrekende waarden. Daarnaast houdt het
gebruik van meervoudige imputaties rekening met de onzekerheidomtrent de ontbrekende waar-
den. Op basis van de geimputeerde waarden is het mogelijk de sterkte van de verbanden tussen
de variabelen te toetsen.

1. INLEIDING

In bet marktonderzoek moeten vaak gegevens van verschillende onderzoeken met
elkaar in verband worden gebracht. Het verzamelen van alile relevante gegevens in d6n
onderzoek (single source) is vaakniet mogelijk. Hiervoor zijn enkele redenen. Ten eer-
ste zijn kosten en tijd beperkende factorendie verhinderen alle variabelen in ddn onder-
zoek te meten. Een (te) grote hoeveelheid vragen leidt tot een zware belasting van de
respondent. Dit kan ten koste gaan van de validiteit van de gegevens doordat vermoeid-
heid en verveling en daardoor partible non-respons optreden. Zo kan het verkrijgen van
bijvoorbeeld zowel mediagegevens als aankoopgegevens bij dezelfde respondenten lel-
den tot een te grote belasting. Toch is een koppeling van dergelijke gegevens essentieel
voor bijvoorbeeld de mediaplanning. Ten tweede geldt dat men in veel gevallen geThte-
resseerd is in een koppeling van generieke onderzoeksresultaten zoals marktsegmenten
aan specifieke gegevens van respondenten die niet in het betreffende onderzoek zijn
gemeten. Het is weinig efficient bij elk onderzoek de zelfde marktsegmenten opnieuw
te identificeren. Deze twee situaties geven aan dat het koppelen van onderzoeksgege-
vens noodzakelijk kan zijn. Het samenvoegen van gegevens uit verschillende bestanden
wordt datafusie genoemd. Met behuip van datafusie wordt bet mogelijk kruisverbanden
te leggen die niet op basis van de afzonderlijke onderzoeken kunnen worden gelegd. In
de jaren zeventig is in Nederland (zie Bronner, 1988) maar ook daarbuiten een hevige
discussie gevoerd over de bruikbaarheid van datafusie. Datafusie wordt nu vaker dan
voorheen als legitieme en bruikbare methode voor bet samenvoegen van gegevens
beschouwd (Ford, 1983; Antoine en Santini, 1987; Buck, 1989; O’Brien, 1991;
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Roberts, 1994; Baker et al., 1995). Hierbil geldt wel de voorwaarde dat de fusie op een
zorgvuldige wijzeplaatsvindt.

In dit artikel bespreken wij een recent ontwikkelde statistische methode voor het
samenvoegen van onderzoeksgegevens waarbij het mogelijk is de sterkte van verban-
den tussen gekoppelde variabelen te toetsen (Kamakura en WedeL, 1996). Deze metho-
de biedt als voordeel dat alle infonnatie wordt gebruikt voor het invullen van de ont-
brekende waarden; erwordt gebruik gema-akt van meervoudige imputaties teneinde met
de ouzekerheid omtrent de ontbrekende waarden rekening te houden. In paragraaf 2
beschrijven wij bestaande methoden voor-datafusie. In paragraaf 3 beschrijven we deze
nieuwe statistische methode, waarvan de werking in paragraaf 4 aan de hand van een
ernpirisch voorbeeld zal worden verduidelijkt. We besluitendlt artikel met enkele con-
clusies omtrent datafusie en een aantal richtingen voor toekomstig onderzoek.

2. I-JOT DECK PROCEDURES

In de marktonderzoek praktijk kunnen in bestanden waarden ontbreken, omdat een
respondent de vraag niet kan of wil beantwoorden. Datafusie kan worden gezien als
een probleem van onthrekende_waarden, omdat het samenvoegen van twee bestanden
per definitie resulteert in onthrekende waarden. In figuur 1 is er sprake van fusie van
twee bestanden. Bestand A bevat P + Q variabelen voor N respondenten. Q van deze
variabelen bevinden zich eveneens in bestand B. Naast deze gezamenlijke variabelen
bevat bestand B nog R unieke variabelen. Het samenvoegen levert ontbrekende waar-
den, die in de figuurmet vraagtekens zijn aangeduid.

P+Q

Variabelen Gezamenhi]ke
Bestand A

N

variabelen

1 +

Gezamenhijke
variabelen

M

P ~‘_ P+Q P+Q+R

Variabelen
Best~nd A

L. Gezamenlijke
variabelen

Ft~Iiii~

Figuur I. Het sa~nenvoegen van twee bestanden.

A

B

N

I~I U
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Voor het oplossen van het probleem van ontbrekende waarden zijn in de loop van de
tijd een aantal methoden ontwikkeld. Deze methoden bieden aanknopingspunten voor
het datafusie probleem. Een eerste mogelijkheid om onthrekende waarden in te vullen
is gebruik te maken van random selectie. Hiertoe worden de respondenten in een aantal
strata opgedeeld, bijvoorbeeld op basis van geslacht, leeftijd en regiocode. Vervolgens
wordt binnen eendergelijk stratum volgens toeval een waarde getrokken om de ontbre-
kende waarde in te vullen. Ondanks bet feit dat men op deze manier kan waarborgen
dat de frequentieverdeling van de waargenomen waarden gelijk is aan die van de inge-
vulde ontbrekende waarden, gaat de samenhang tussen de gegevens verloren. Een
tweede methode voor het invullen van ontbrekende waarden is de ‘hot deck’ procedure.
Hierbij wordt een respondent gezocht die zoveel mogelijk lijkt op de respondentmet de
ontbrekende waarden. Een derde methode is bet gebruik van regressiemodellen. Hierbij
wordt een regressie-functie geschat tussen de variabelen. Op basis van deze functie
wordt de waarde van ontbrekende variabelen geschat en ingevuld.

De hot deck procedure wordt ook veel gebruikt voor datafusie (Bronner, 1988). Hierbij
wordt een ontbrekende waarde in bestand A ingevuld met een waarde uit bestand B.
Hiertoe wordt in bestand B een subject (de donor) gezocht die zoveel mogelijk over-
eenkomsten vertoont (op de gemeenschappelijke variabelen) met het subject in bestand
A (de ontvanger). De achterliggende gedachte is dat naarmate de ontvangermet betrek-
king tot de gemeenschappelijke kenmerken meer lijkt op de donor het waarschijnlijk is
dat deze respondenten op de unieke variabelen ook gelijke scores hebben. Om de over-
eenkomsten vast te kunnen stellen geldt de voorwaarde dat bepaalde variabelen zich in
beide bestanden bevinden. De mate van overeenkomst tussen personen wordt vastge-
steld op basis van variabelen. Deze zogenaamde gezamenlijke variabelen hebben vaak
betrekking op demografische kenmerken, zoals de leeftijd, het geslacht, gezinsomvang,
regio, inkomensklasse etc., omdat deze standaard in marktonderzoeken worden meege-
nomen.

De manier waarop de subjecten in de twee bestanden worden gekoppeld, is ondermeer
afhankelijk van het type variabele. Als er sprake is van kwantitatieve variabelen wordt
een afstandsmaat op basis van de gemeenschappelijke variabelen gebruikt om de mate
van overeenkomst uit te drukken. Een voorbeeld van een dergelijke afstandsmaat is de
Euclidische afstand. De donor uit bestand A wordt vervolgens gekoppeld aan een ont-
vanger uit bestandB die de kleinste afstand tot de ontvanger heeft.

Bij gebruik van kwalitatieve variabelen, die in categorie~n zijn ingedeeld, wordt er naar
subjecten gezocht waarvan de kenmerken in precies dezelfde categorie~n vallen. Indien
geen perfecte koppeling tot stand kan worden gebracht worden de categorie~n mimer
gedefinieerd of worden bepaalde variabelen buiten beschouwing gelaten. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen kritische variabelen en koppelingsvariabelen. De waarden
van de kritische variabelen dienen exact overeen te komen. Een koppeling is bijvoor-
beeld alleen mogelijk als bet geslacht van de donor en de ontvanger gelijk is. Een der-
gelijke categorie gedefinieerd op basis van de kritische variabelen wordt een imputatie-
groep genoemd. Voor de koppelingsvariabelen is deze cis minder stringent. Deze
variabelen worden gebruikt om een zo goed mogelijke matching van donor en ontvan-
ger te bewerkstelligen gegeven de overeenstemming van de kritische variabelen.
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Aihoewel de hot deck procedure in de praktijk goed kan werken, heeft hij belangrijke
nadelen. Op de eerste plaats moeten een aantal subjectieve keuzen worden gemaakt,
met betrekking tot wat de kritische variabelen zijn en wat koppelingsvariabelen, en
welke afstandsmaat gebruikt wordt om donoren en ontvangers te koppelen. Deze keu-
zen kunnen een belangrijke invloed hebben op het fusieresultaat. Ten tweede zijn de
statistische eigenschappen van het gefuseerde databestancLonbekend. Dit komt omdat
in bet gefuseerde bestand de gegevens van twee personen worden gekoppeld en in ver-
volganalyses als 6~n persoon worden beschouwd. De onzekerbeid in de gegevens, die
ontstaat door de koppeling van personen wordt in vervoig analyses niet meer meegeno-
men.

Hier wordt een recent ontwikkelde benadering beschreven die tegemoetkomt ann dit
probleem. De procedure is specifiek ontwikkeld voor categorische variabelen, waarbij
bet doel is om kruistabellen te maken van de set van variabelen die in verschillende
steekproeven zijn gemeten, en chi-kwadraat toetsen uit te voeren om het significantie
niveau van de associaties tussen die variabelen vast te stellen.

3. EEN ~IEUWE PROCEDURE VOOR DATAFUSIE

Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van de procedure van datafusie is weergegeven
in figuur 1, waar de samenhang tussen de ontbrekende en de niet-ontbrekende waarden
centrani staat. Deze sarnenhang kan worcien beschreven met behuip van een model dat
de afhankelijkheid tussen deze twee verzamelingen beschrijft. In dit artikel hanteren
wij een mengselmodel. Met behuip van dit mode] worden de waarnemingen post-hoc
ingedeeld in een nantal imputatiegroepen. Het voordeel van het gebruik van een statis-
tisch mengselmodel is dat subjectieve keuzen in het datafasieproce-s grotendeels wor-
den vermeden.

Het mengselmodel is een statistische variant van clusteranalyse (Wedel en DeSarbo,
1994). Het voordeel van het mengselmodel is dat bet rekening houdt met meetfouten in
de variabelen. Clusteranalyse technieken zijn over bet algemeen nogal gevoelig voor
meetfouten, hetgeen de identificatie van clusters bemoeilijkt. Het mengselmodel houdt -

expliciet rekening met dergelijke meetfouten, doordat bet een statistisch model is (zie _

b.v. Gankernaen Wedel, 1992). Het mengselmodel dat hier wordt gebruikt gnat er van-
nit dat er een nantal imputatiegroepen (clusters) in de gegevens zijn, waarbinnen de
responsekansen van de klassen van de discrete varinbelen niet verschillen. Bijvoor-
beeld, er worden groepen in de data oaderscbeiden wanrbinnen personen een vergelijk-
bare kans bebben een ‘3’ te geven op een 5-punts media gebruiksschaal en een verge-
lijkbare kans om een bepaald produkt gekocht te hebben. Tussen de groepen
verschillen juist die kansen. Het model levert ook de kans dat een persoon tot ieder van
de imputatiegroepenbehoort.

Computerprogramma’s waarmee mengselmodellen kunnen worden geschat zijn bij-
voorbeeld LEM1 en PANMARK2. Het mengselmodel wordt gebruikt om de imputatie-
groepen post-hoc, dat wil zeggen op basis van de gegevens vast te stellen. Als die
imputatiegroepen bekend zijn, dan worden op basis van de parameters van het model,
dat wil zeggen de responsekansen voor de kiassen van de discrete variabelen, de ont-
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brekende waarden gefmputeerd. Het model wordt dus gebruikt om de ontbrekende
waarden van een persoon voor een bepanlde variabele in te schatten, op basis van de
imputatiegroep waartoe een persoon behoort, en op basis van de responsekans van de
variabele in die imputatiegroep (die is berekend op basis van de personen voor wie die
variabele wel is gemeten).

Het centrale idee achter de datafusie-procedure is die van multipele imputatie: om reke-
ning te houden met de onzekerheid als gevoig van het invullen van de ontbrekende
waarden, worden die waarden meerdere malen ingevuld op basis van de responsekan-
sen. Door iedere wanrde meerdere malen te imputeren kan de ouzekerheid als gevoig
van de imputatie worden gekwantificeerd. Wij zullen 100 imputaties gebruiken, maar
in de praktijk kunnen drie imputaties al voldoende zijn. Voor de toets op het geYmpu-
teerde databestand wordt een F-toets, ontwikkeld door Meng en Rubin (1992) gebruikt.
Deze toets is eenvoudig te berekenen en is gebaseerd op de chi-kwadraat waarde bere-
kend op basis van het gemiddelde van alle 100 imputaties, en het gemiddelde van de
100 chi-kwadraat waarden voor nile 100 imputaties afzonderlijk. Voor details verwij-
zen wij naar Kamakurn en Wedel (1996).

4. EMPIRJSCH VOORBEELD

In deze paragraaf evalueren we de in de vorige paragrnnf beschreven methode voor
datafusie ann de hand van een empirisch voorbeeld. De gegevens hebben betrekking op
een klantentevredenheidsonderzoek onder 2000 klanten van een bank in Latijns Amen-
ka. Hierbij zijn ondermeer de volgende drie categorie~n van variabelen opgenomen,
nile variabelen zijn discreet.
1. Survey variabelen:
Acht variabelen hebben betrekking op het personeel (vriendelijkheid, voorkomend-
heid, beschikbnarheid van personeel) deze zijn binair gecodeerd, ~6nvariabele op de
mate wannin van de bank gebruik wordt gemnakt en ~6n vaniabele die betrekking
heeft op de tevredenheid (of een individu de bank ann vnienden zou nanbevelen)
deze is gemeten op een vijfpuntsschanl (van ‘zeker niet’ tot ‘zeker wel’).

2. Demografisuhe variabelen:
Vijftien demografische varinbelen (sexe, leeftijd, opleiding etc.) en de mate van
gebruik van bepanide bankdiensten (spanrregelingen, credit cards, verzekeringen
etc.).

3. Interne variabelen:
Acht variabelen hebben betrekking op het functioneren van de bank,zoals het aantal
transakties per maand, winstbijdrage per rekeninghouder, balanstotnal, marginale
winstbijdrage per rekeninghouder per dollar etc. Deze vaniabelen komen voort uit de
inteme gegevensverzamelingen van de bank

De data zijn nfkomstig van een studie wannin nile variabelen voor nile respondenten
zijn verzameld. De eerste 2 sets via een survey, de derde set van variabelen via het
inteme gegevensbestand van de bank. Beide sets van vaniabelen zijn voor alle personen
nanwezig. Om de datafusie-procedure te onderzoeken zijn de respondenten a-select
verdeeld over twee groepen. Wij veronderstellen dat voor de eerste groep alleen de
demogrnfische vaniabelen en de survey variabelen bekend zijn. De varmabelen uit het
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interne transaktiebestand, die het functioneren beschrijven, worden voor deze groep als
ontbrekend beschouwd. Voor de tweede groep gelcut dat de demografische en de inteme
variabelen bekendzijn, terwijl de survey variabelen als ontbrekend worden beschouwd.
Op deze wijze kunnen we de gefuseerde bestanden vergelijken met bet oorspronkelijke
bestand. I-let doe] is kruistabellen en chi-kwadraat toetsen te berekenen om de associa-
tie tussen de survey variabelen en de inteme variabelen na te gaan.

Op basis van het bestand waaruit een deel van de gegevens is verwijderd, zoals boven
beschreven, is het model geschat. Hierbij varieert het aantal groepen ~(T)van 1 tot en
met 7. Op basis van de zogenaamde CAIC waarde (Consistent Akaike Information Cri-
tenon, een criterium om het aantal groepen vast te stellen, zie Bozdogan (1987) voor
een verdere toelichting) valt af te leiden dat het gebruik van vijf groepen een adequate
beschrijving van de gegevens geeft. Deze oplossing zullen wij gebruiken voor het
invullen van de ontbrekende waarden. Tabel 1 geeft de geschatte parameterwaarden, de
responsekansen in iedere imputatiegroep, voor een deel van de variabelen in ieder van
de drie sets. De omvang van de vijf imputatiegroepen is respectievelijk: 22.3%, 21.8%,
15.7%, 19.8% en 20.4%. De volledige resultaten van de schattingen zullen wij hier niet
laten zien, maar zijn beschikbaar in de oorspronkelijke publicatie van Kamakura en
Wedel (1996).

Tabel Ia. Parameter schattingen — Set I(survey gegevens).
—

-Segment -- 1 2 3 4 5

I. Zou bank aanbevelen aan bekenden
Zekerniet .012 .051 .519 .072 .237

.005 .128 .202 .044 .253

.131 .410 .203 .233 .347
Zeker wet .852 .411 .076 .651 .167

5.Personed is snel en alert
Oneens .072 .768 .976 .157 .987
Eens .928 .232 .024 843 .013

9. Personeel is beschikbaar
Oneens .038 .478 .92S7 7077 .967
Eens .962 .522 .072 .923 .033

10. % vanfliYidsen bi] bank
<25% .102 .174 .772 .357 .181
25-50% .065 .162 .103 .163 .242
50-75% .132 .111 .03W ~i58 .096
75-100% - -- ~701 .553 .087 .322 .481

100



Table lb. Parameter schattingen — Set II: gemeenschappeli]ke variabelen.

Segment 1 2 3 4 5

1. Geslacht
Man .195 .212 .355
Vrouw .805 .788 .645
2. Leeft,]d
<40 .149 .279 .355
40-50 .303 .428 .390
50-60 .289 .203 .150
>60 .259 .090 .105

.285

.715

.137

.218

.248

.397

.209

.791

.278

.372

.246

.104
4. Gebruik spaarrekening
Ia .760 .685 .304
Nee .240 .315 .696

5. Gebruik Credit Card
Ia .368 .304 .080
Nee .632 .696 .920

Table Ic. Parameter schartingen- Set Ill: interne gegevens.

.650

.350

.062

.938

.710

.290

.252

.748

A -

Segment 1 2 3
#~-

4 5

3. Fondsen van respondent in de bank
1 laagste 20% .000 .340 .833
2 .000 .623 .167
3 .027 .037 .000
4 .378 .000 .000
S hoogste 20% .595 .000 .000

4. Aantal kianten
I Iaagste20% .127 .241 .174
2 .294 .244 .225
3 .170 .193 .098
4 .236 .165 .238

.000

.054

.251

.337

.358

.084

.159

.192

.329

.000

.073
.634
.284
.009

.174

.225

.176

.255
5 hoogste 20% .173 .157 .265

5. Klanten/personeel x’erhouding
Ilaagste20% .184 .114 .151
2 .193 .147 .076
3 .178 .194 .191
4 .306 .249 .376
5 hoogste 20% .139 .297 .206

.236

.165
.253
.225
.221
.135

.170

.t98

.140

.226

.213

.223

Teneinde de mate van samenhang tussen de werkelijke waarden en de op basis van de
datafusie methode geYmputeerde waarden vast te stellen, zijn alle 80 mogelijke paren
van de 10 survey variabelen en de 8 interne variabelen bekeken. Voor alle paren van
variabelen zijn de celfrequenties van de kruistabellen op basis van de werkelijke waar-
den vergeleken met de celfrequenties van de kruistabellen op basis van de gemiddelde
gefuseerde waarden, waarbij iedere ontbrekende waarde 100 maal is geYmputeerd op
basis van de responsekansen in tabel 1. Zoals verwachtmag worden is de overeenstem-
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ming tussen de daadwerkelijke waarden en de gefuseerde waarden niet perfect omdat
de datafusie methode uitgaat van incomplete informatie. De resultaten zijn echter
bevredigend. De correlatie tussen beide categorie~n berekend over 960 allen bedraagt
0,8. In figuur 2 zijn de geYmputeerde ceifrequenties uitgezet tegen de daadwerkelijke
frequenties. Het nummer in de grafiek representeert de variabele waarop de ceifrequen-
tie betrekking heeft. Uit deze figuur blijkt dat met name variabelen 2, 3 en 7 resulteren
in verschillen tassen de werkelijke en de geYmputeerde frequenties. Dit wordt veroor-
zaakt door extreme responsekansen (kans gelijk aan nul) van bepaalde categorie~n van
deze variabele wat leidt tot extreme celfrequenties voor de gefuseerde waarden.

400

300

200

100

0

Figuur 2. Ceifrequenties, werkelijke versus germputeerde waarden.

De kwaliteit van dit datafusie-model is vervolgens beoordeeld aan de hand van het ver-
gelijken van chi-kwadraat toetsen op de onafhankelijkheid van paren variabelen in de
kruistabel. Voor elke combinatie van variabelen is gekeken of de conclusie omtrent de
onafhankelijkheid van variabelen op basis van de gefuseerde waarden gelijk is aan die
op basis van de werkelijke waarden. Met andere woorden, op basis van de incomplete
gegevens en de door het model daarvoor ingevulde waarden, is voor ieder paar variabe-
len de bets van Meng en Rubin berekend. Op basis van de oorspronkelijke complete
gegevens is de gewone chi-kwadraat toets berekend, voor ledere combinatie van varia-
belen uit set 1 en set 2. De volgende tabel geeft de resultaten weer voor alle 80 kruista-
bellen met een 5% significantie niveau.

100 - - - 200 300 400
Actual Cell Frequencies
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Tabel 2. Test op samenhang voor 80 kruistabellen.
-rt~. a

Imputatie Werkelijk Samenhang Geen samenhang Totaal werkelijk

Samenhang
Geen Samenhang

40
7

10
23

50
30

Totaal geYmputeerd 47
---

33
~

80

Uit deze tabel blijkt dat in 63 (40 + 23) van de 80 gevallen de test op samenhang tot
een zelfde conclusie Ieidt op basis van de werkelijke en de geYmputeerde waarden.

Ter illustratie van de fusie-procedure zullen we enkele kruisverbanden tussen survey
variabelen en inteme variabelen weergeven. Hiertoe stellen we de kruisverbanden op
tussen de survey variabelen ‘personeel is snel en alert’ en ‘personeel is beschikbaar
wanneer benodigd’ aan de ene kant en de inteme variabelen ‘aantal transacties van een
respondent’, ‘fondsen van respondent in de bank’, ‘aantal kianten in bank van de
respondent’ en ‘kiant/personeel verhouding in bank van de respondent’ aan de andere
kant. Het management van de bank zou om deze analyses vragen om vast te stellen of
de evaluatie van het personeel gerelateerd is aan de frequentie en de omvang van het
gebruik van bankdiensten en om vast te stellen of bepaalde karakteristieken van een
bank gerelateerd zijn aan de evaluatie van de bediening.

Tabel 3. Kruistabellen survey variabelen en interne variabelen.
—.- ,~-.-,.... ,-:~.. -

Set I
(Survey gegevens)

Set Ill (Interne gegevens) Df Chi p-waarde MR p-waarde

Pers. is snot en alert
Peru. is snelen alert
Persis snel en atert
Persia snot en alert
Pers. is beschikbaar
Persis besebikbaar
Pers.is besebikbaar
Pers.is besehikbaar

-—

Aantat transacties van de respondent
Fondsen van derespondent in de bank
Aantal kianten in bank van do respondent
Ktantenlpersoneel in bank van respondent
Aantal transacties van de respondent
Eondsen van de respondent in dobank
AsnIal kianten in bank van do respondent
Klansenlporsoneel in bank van respondent

~.

4 18.3
4 51.4
4 4.55
4 56.4
4 7.89
4 28.6
4 1.79
4 6.36
.~-,. -.-

0.00
0.00
0.34
0.00
0.10
0.00
0.77
0.17

2.77
8.39
1.36
3.23
1.44
5.26
0.84
2.16

0.03
0.00
0.25
0.01
0.22
0.00
0.47
Q.08
- -

Tabel 3 geeft de Chi-kwadraat (Chi) toetsgrootheid en de bijbehorende p-waarde voor
kruistabellen op basis van de werkelijke waarden en de Meng en Rubin (MR) F-test
met bijbehorende p-waarde voor kruistabellen op basis van de geirnputeerde data. Op
basis van de tabel kan worden geconcludeerd dat in vier gevallen de nuihypothese
(geen samenhang) op basis van de werkelijke waarden niet kan worden verworpen. De
analyse van de geYmputeerde waarden leidt in deze gevallen tot dezelfde conclusie.
‘Personeel is snel en alert’ hangt dus niet samen met ‘aantal kianten in een bank’, maar
hangt wel samen met de verhouding personeellklanten in eenbank. Deze voor het mar-
keting management belangrijke conclusie volgt derhalve nit zowel de originele als de
gefuseerde data.
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Vervolgens zullen wij de fusie op een gedetaifleerder niveau bestuderen. In de volgen-
de tabel zijn twee kruistabellen weergegeven waarbij de ‘ratio personeellklanten’ is uit-
gezet tegen ‘personeel is snel en alert’ en ‘personeel is beschikbaar’.

Tabel 4. Celpercentages voor gefuseerdeen werkelijke (tussen haakjes) waarden.

kiant/personeel
Personeel is snel en alert
Oneens Eens

Personeel is beschikbaar
Oneens Eens

1 laagste 20% 8.9 (9.3) 7.2 (7.1) 7.5 (7.1) 8.7 (9.6)
2 7.5 (7.4) 9.0~(9.3) 6.1 (5.2) ~l0.6 (11.6)
3 11.7 (10.9) 8.5(11.1) 9.7 (8.5) 10.5 (13.6)
4 15.4 (15.8) 11.5 (8.6) 12.8 (13.5) 14.1 (10.8)
5 hoogste 20% 13.2 (14.0) 6.9{6.4) 10.7 (11.0) 9.3 (9.2)

In deze tabel zijn de celfrecjuenties op basis van de werkelijke waarden tussen haakjes
afgebeeld. Uit tabel 3 blijkt dat het verband tussen ‘personeel is snel en alert’ en ‘klan-
ten/personeel verhouding’ significant is voor zowel de werkelijke als de geYmputeerde
waarden. Het verband tussen ‘personeel is beschikbaar’ en ‘kianten/personeel verhou-
ding’ daarentegen is voor zowel de werkelijke als de geYmputeerde gegevens niet signi-
ficant. Uit de linker heift van tabel 4 blijkt dat naarmate de ratio kianten/personeel toe-
neemt minder mensenvan mening zijn dat het personeel snel en alert is. De berekende
percentages voor de werkelijke en de geYmputeerde waarden komen redelijk overeen.
De rechter helft van tabel 4 geeft aan dat het aantal respondenten dat stelt ‘personeel is
beschikbaar’ afneemt wanneer de klant/personeel-verhouding toeneemt. Dit effect is
echter niet significant.

5. CONCLUSIE

Datafusie als methode is de laatste tien jaar sterk ontwikkeld. Toepassing in de praktijk
heeft het nut en de bruikbaarheid van datafusie aangetoond (Bronner, 1988). Een suc-
cesvolle toepassing van datafusie is bijvoorbeeld de integratie van aankoopgedrag en
kijkgedrag (Adarnek, 1994). De eisen die gesteld worden aan marktonderzoekers ten
aanzien van de te verzamelen gegevens nemen alsmaar toe. Naast hei aankoopgedrag
van potenti~le afnemers is de opdrachtgever eveneens geYnteresseerd in detnografische
en sociaal economisehe variabelen. Bovendien wordt een koppeling met gegevens over
het mediabereik wenselijk geacht. Het verzamelen van al deze gegevens in ~n onder-
zoek is niet eenvoudig. Datafusie heeft echter niet de intentie betere of betrouwbaarder
data op te leveren dan single-source data, maar datafusie is een bij~onder bruikbare
methode wanneer single source data niet beschikbaar is, of te kostbaar is om te verza-
melen. Dc traditionele hot-deck procedure heeft echter twee belangrijke nadelen. De
eerste is dat een aantal subjectieve keuzen gemaakt moeten worden die het fusie-resul-
taat beYnvloeden. De tweede is dat de statistische toetsen op het gefuseerde data-materi-
aal onbetrouwbaar zijn.
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In dit artikel is een methode gepresenteerd waarmee aan deze beperkingen wordt tege-
moetgekomen. Door gebruik te maken van een statistisch model worden subjectieve
keuzen in bet datafusie proces vermeden en door gebruik te maken van multipele impu-
tatie kunnen statistische toetsen worden uitgevoerd. Deze methode kan worden gebuikt
indien kruistabellen moeten worden gemaakt van variabelen die in verschillende onder-
zoeken zijn gemeten. Door de eenvoudige rekenkundige bewerkingen is bet mogelijk
een groot aantal imputaties uit te voeren zodat met onzekerheden van de imputatie
rekening wordt gehouden. Aan de hand van een empirisch voorbeeld hebben wij de
bruikbaarheid en de validiteit van de voorgestelde methode aangetoond. In ruim 75%
van de gevallen leverde de test op de onafhankelijkheid van variabelen een gelijke con-
clusie voor de geYmputeerde en de werkelijke waarden. Een vergetijking van de 80
gefuseerde kruistabellen met werkelijke kruistabellen resulteert in een acceptabele cor-
relatie (0,8). Afwijkingen worden met name veroorzaakt door variabelen met klassen
met een responsekans van (bijna) nul. In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling
de variabelen te hercoderen in een beperkter aantal categorie~n zodat de extreme kan-
sen worden vermeden. Recente ontwikkelingen hebben laten zien dat de kwaliteit van
de datafusie nog aanzienlijk kan verbeteren. Voorlopige resultaten geven aan dat aan-
passing van het model dat hier is beschreven, kan leiden tot een correlatie van werkelij-
ke en geYmputeerde celfrequenties van 0,97. Echter, de bier gegeven illustratie van
datafusie is van beperkte oruvang. In de praktijk van het marktonderzoekmoeten soms
databestanden met aanzienlijk meer cases en meer variabelen worden gefuseerd. Het
gedrag van de hierboven beschreven procedure op databestanden met een dergelijke
omvangmoet nader worden onderzocht.

De kwaliteit van datafusie wordt beYnvloed door bet aantal gemeenschappelijke varia-
helen en de mate van samenhang tussen de gemeenschappelijke en de unieke variabe-
len in beide bestanden. Dit gelcut zowel voor de bestaande methoden voor datafusie als
voor de in dit artikel gepresenteerde methode. Toekorustig onderzoek dient gericbt te
zijn op de keuze van de meest geschikte gemeenscbappelijke variabelen, het vaststellen
van het optimale aantal gemeenschappelijke variabelen en het vaststellen van het effect
van de steekproefgrootte op de kwaliteit van datafusie. Tevens kan de bier beschreven
methode worden uitgebreid naar methoden die verder gaan dan kruistabellen, bijvoor-
beeld regressie-analyses en variantie-analyse.

NOTEN

I Ontwikkeld door I. Vermunt, KUB
2 Ontwikkeld door v.d. Pol en Langeheine, CBS
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7. De inzet van adaptieve analysetechnieken in
direct marketing

M.J. DEN UYL en E. LANGENDOEN

SAMENVAThNG

Er bestaat veel belangstelling voor toepassing van adaptieve, zelfierende, technieken (neorale
netwerken, genetische algoritmen) bij data-analyse, maar een knelpunt bij de mzet ervan is dat
deze technieken relatief nieuw zijo, technisch gecompliceerd, en zeer gevarieerd in vorm en
mogelijkheden. Het doel van dit artikel is inzicht geven in de voorwaarden waaronder de jozet
van adaptieve technieken bij direct marketing een toegevoegde waarde kan opleveren. Dit wordt
gedaan aan de hand van de ervaringen en resultaten verkregen in een door de StichtingResearch
van DMSA1 getnitieerd onderzoek2naar de mogelijkheden om met adaptieve data-analyse tech-
niekenhet rendementvan marketing activiteiten te verhogen.

1. INLEIDING

Steeds meerbedrijven bouwen kiantenbestanden op waarin, mede door nieuwe ontwik-
kelingen in gegevensregistratie, zoals klantenkaarten, electronisch betalen (scannings-
gegevens) en electronisch sparen, steeds meer gegevens worden opgeslagen. Database
marketeers staan voor het probleem uit deze grote hoeveelheden klantgegevens de
informatie te destilleren waarmee marketing- en verkoopinspanningen effectief ge-
stuurd kunnen worden.

In de afgelopen jaren is binnen de marketing branche -in Nederland en intemationaal-
veel belangstelling ontstaan voor de nieuwe, biologisch gemspireerde en rekenintensie-
ye adaptieve of zelfierende analysetechnieken, zoals kunstmatige neurale netwerken,
genetische algoritmen en machine learning technieken. Er zijn praktijkgevaLlen bekend
(Garavaglia, 1993, 1-Iruschka, 1991) waarin inzet van adaptieve technieken het rende-
ment op mailingacties met een factor 2 en meer verbeterd heeft, anderzijds zijn er
gevallen bekend waarin geen significante verbetering kon worden aangetoond. Oven-
gens zijn deze complexe technieken daarbij lang niet altijd op optimale wijze ingezet
en was niet altijd adequaat vergelijkingsmateniaal beschikbaar. In een onderzoek g&ini-
tieerd door de Stichting Research van DMSA zijn de mogeijkheden om met adaptieve
data-analyse technieken het rendement van marketing activiteiten te verhogen onder-
zocht.
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2. TWEE KERNTAKEN VANi2~E DATABASEMARKETEER

Het zo effectief mogelijk uitvoeren van marketing vereist aan de ene kant een goede
segmentatie van kiantenbestanden in doelgroepen die op homogene wijze benaderd
kunnen worden, en aan de andere kant een selectief gebruik_van communicatiemidde-
len als direct mail en telemarketirtg. Hiern-iee zijn de twee kerntaken gedefinieerd:

1. Selectie. Selectie of ‘scoring’ is het bepalen van de meest kansrijke prospects of
adressen voor een gegeven actie (een aanbieding in een bepaalde vorm). Een model
voor de selectie van adressen wordt getraind met vooraf geclassificeerde voorbeel-
den nit bet inteme kiantenbestand van een bedrijf, en kan zowel voor selectie van
adressen nit datzelfde internekiantenbestand (voor een vervoigmailing) als ult exter-
ne adressenbestanden gebruikt worden (prospectselectie). De variabele die de
reponskans aangeeft is voor bet model de afhankelijke variabele. Gedurende de trai-
ningsfase van een model is de waarde voor deze variabele gegeven (de voorbeelden
zijn vooraf geclassificeerd). De overige gegevens die van kianten opgeslagen zijn,
en die niteen kunnen lopen van persoonhijke tot geografische data, vormen de onaf-
hankelijke variabelen. Een getraind model voorspelt de waarde van de afhankelijke
variabele op basis van de waarden van de onafhankelijke vaiiabelen.

2. Segmentatie. Bij segmentatie of ‘clustering’ is het doel het opdelen van een markt,
die bestaat uit een grote verzameling onderling sterk verschillende kianten, in groe-
pen van kianten die onderling op elkaar lijken en op een overeenkomstige manier
benaderd kunnen worden. Segmentatie (of clustering) is meestal niet gekoppeld aan
6~n kenmerk (responskans). Een resultaat van een segmentatie kan zijn dat de ver-
schillende clusters klantgroepen voorstellen die met verschillende proposities bena-
derd zouden moeten worden voor het verbeteren van de respons. Klantgroep A kan
gevoelig zijn voor kortingsaanbiedingen, terwijl klantgroep B eerder geneigd is in te
gaan op proposities die bijvoorbeeld extraservice aanbie len. Zoals uit bet voorbeeld
blijkt is het belangrijk dat de resultaten van een data-model voor segmentatie gem-
terpreteerd kunnen worden. Segmentatie heeft duidelijk een exploratief en descrip-
tief karakter in tegenstelling tot selectie.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TOEPASSEN VAN
ANALYSETECHNIEKEN

Bij de datakwaliteit liggen doorgaans de belangrijkste knelpunten voo,r toepassing van
data-analyse technieken. In het algemeen kan worden gesteld dat kwalitatief goede
gegevens aantenminste drie criteria dienen te voldoen:

1. Informatiewaarde/relevantie
De gegevens dienen informatie te bevatten ten aanzien van de vraagstelling, bet
gedrag van kianten waar de marketeer in geYnteresseerd is. In het project kwam
meermalen naar voren dat de infornratiewaarde van externe gegevens voor het voor-
spellen van specifiek klantgedrag vaak beperkt is. Daar staat tegenover dat de infor-
matiewaarde van inteme klantgegevens vaak hoger blee7k dan werd vermoed.
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2. Bruikbaarheid/toegankelijkheid
Bij het toegankelijk maken van relevante gegevens voor analyse treden yank grote
koppelings- en data-extractie problemen op. Vooral bij grote organisaties vergt het
vaak veel werk om toegang te krijgen tot gegevens die in administratieve systernen
opgeslagen zijn en nog niet regelmatig voor marketing doeleinden gebruikt worden.
Gezien de aandacht die ‘data warehousing’ nu krijgt, wordt dit probleem steeds beter
onderkend.

3. Juistheid/zuiverheid/actualiteit
De kwaliteit van gegevens kan ernstig aangetast worden door diverse vormen van
vervuiling, zoals verdubbeling, veroudering en ontbrekende gegevens. Het is van-
zelfsprekend gewenst te werken met zo zuiver mogelijke gegevens, echter aan
bestandendie gebruikt worden voor strategische en operationele nansturing van mar-
keting hoeven minder strenge eisen gesteld te worden dan aan administratieve- of
transactiebestanden. Een ten onrechte verstuurde reclamefolder is meestal minder
schadelijk dan een ten onrechte verstuurde rekening. Bovendien blijkt in de praktijk
dat juist adaptieve technieken goed in staat zijn om ook uit enigszins vervuilde
bestanden relevante beleidsinformatie te destilleren.

4. HET DMSA ONDERZOEK

In het onderzoek, waaraan elf bedrijven als sponsor en participant deelnamen3 zijn tel-
kens verschillende analysetechnieken onderling vergeleken in representatieve situaties
uit de direct marketing praktijk van de deelnemende bedrijven.

In ieder deelproject is de beschikbare dataopgedeeld in eentrainingsset, op basis waar-
van de modelleiing is uitgevoerd, en een testset, waarmee de prestaties en de generali-
teit van het model zijn bepaald. De grootte van de testsets varieerde van 4000 tot 14500
records, de trainingssets bevatten minimaal 4000 en maximaal 48000 records. In vijf
van de acht projecten was het doel het maken van een voorspellingsmodel voor de
respons op een mailing. De responspercentages in de trainingssets varieerden van 1,8%
tot 31%. Het nantal onafhankelijke variabelen varieerde van 34 tot 230. In ddn bestand
kwamen alleen postcode geaggregeerde, externe variabelen voor. De overige bestanden
bevatten zowel intern vastgelegde als extern verworven gegevens.

5. DERESULTAATBEOORDELING

5.1. Inzet van technieken

Bij de inzet van analysetechnieken in direct marketing analyse kunnen twee facetten

worden onderscheiden aande waarde van een techniek:

1. Theoretischepiekprestatie
Met welke techniek kan, voor een gegeven omvangrijke gegevensverzameling
(zowel in aantal records als nantal onafhankelijke variabelen), de beste voorspelling
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op een afhankelijke variabele bercikt worden, indien voldoende tijd, expertise en
middelen beschikbaar zijn om de techniek optimaal te hanteren.

2. Verwachtepraktijkprestatie
Naast de vraag welke techniek theoretisch de beste resultaten kan leveren is de vraag
met welke technieken in de praktijk de beste rendementen behaald kunnen worden
minstens zointeressant. Hierbij dienen dan ook de beperkingen die de bredere ope-
rationele context stelt -werken onder tijdsdruk met een niet optirnaal bestand en
beperkte middelen en statistische expertise- in de beschouwing betrokken te wor-
den.

De toegepaste technieken zijn op de volgende aspekten ge~valueerd:

1. resolutie of nauwkeurigheid: ‘in hoeverre brengt de adaptieve techniek een verbete-
ring -in selectie, classificatie of voorspellingsresultaten- t.o.v. van conventionele
technieken?’

2. gebruiksgemak: robuustheid in het gebruik en leercurve voor de gebruiker; ‘in hoe-
verre kan de toepassing van de techniek voldoende ondersteund worden, zodat van
de marketeer of domein deskundige geen nanvullende technische kennis op het
gebied van adaptieve technieken verlangdwordt?’

3. snelheid en computationele vereisten ‘hoeveel rekentijd en opslagcapaciteit is
gemoeid met toepassing van de techniek, welk type rekenplatformis nodig, gegeven
de omvang van datasets en gebruiksfrequentie?’

5.2. Becordeling selectie-analyse resultaten

De selectie-analyse resultaten zijn beoordeeld op de mate waarmee er effectieve selec-
ties gemaakt kunnen worden. Met de beoordeling van de resultaten voor de trainingset
wordt een indruk verkregen over de kwaliteit van de rnod~iiering. De beoordeling van
de resultaten op de testset geeft inzicht in het generalisatie vermogen van het model;
het vermogen juiste uitspraken te doen over nieuwe situaties.

De resultaten zijn beoordeeld met behuip van gains charts. In figuur 1 is een voorbeeld
gegeven van een gains chart.

Het totaal aantal cases is van hoog naar laag gerangordend op basis van de modeiscores
(de case met de hoogste score heeft de grootste kans een respondent te zijn). Vervol-
gens is deze scorelijst opgedeeld in 20 delen met een gefijk aantal dases. In het eerste
selectie-deel zijn dus de 5% van de cases met de hoogste scores opg~ffomen, en zo ver-
der. Per geselecteerd deel is hetpercentage respondenten bepaald. De betrouwbaarheid
van de resultaten kan bepaald worden -aan de hand van de geleidelijkheid waarmee de
respons percentages afnemen (hoe minder fluctuaties, des te betrouwbaarder zijn de
resultaten).
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6. ONDERLING VERGELIJK VAN DESELECTIE ANALYSE

RESULTATEN

6.1. Depiekprestatie

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de verschillen in piekprestaties tussen
onderling sterk verschillende technieken in de regel niet groot zijn. In het project zijn
over het geheel genomen met backprop neurale netwerken de beste scoringsresultaten
behaald. Met name slaagt deze techniek er goed in om de top van de verdeling, de pro-
spects met de hoogste reponskans te identificeren. De verschillen die optreden tussen
de analysetrajecten zijn mede aftiankelijk van de kenmerken van de dataset.

Analyse met ‘zwakke’ data
Als de data weinig informatie met voorspellende waarde bevat, valt nauwelijks een ver-
schil in modelleringsvermogen tussen backprop en regressie te constateren. De sco-
ringsresultaten zijn van gelijk niveau. Bovendien correleren de voorspellingen van de
backprop en regressiemodellen dan vaak sterk met elkaar, hetgeen aangeeft dat beide
technieken eenzelfde model ontwikkelen. Theoretisch kan een goed regressiemodel
vrijwel niet verbeterd worden als er geen uitgesproken non-lineaire verbanden met de
afhankelijke variabele en geen duidelijke interacties tussen de onafhankelijke variabe-
len optreden (zeker als het aantal onafhankelijke variabelen klein is).

Analyse met ‘sterke’ data
Naarmate de data sterker zijn, de inforrnatiewaarde hoger is, worden de verschillen tus-
sen op lineaire regressie gebaseerde technieken en non-lineaire, adaptieve technieken
meer uitgesproken. Naarmate er meer variabelen zijn die op een of andere wijze ver-

Figuur1. Gains chart voor verschillende analysetechnieken.
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band houden met het te voorspellen gedrag, wordt de kans groterdat binnen deze varia-
helen samenhangende patronen over meerdere variabelen ontdekt kunnen worden. Het
patroonherkenningsvermogen van adaptieve technieken wordt daarmee steeds belang-
rijker.

6.2. Dc praktijkprestatie

De onderzochte technieken verschillen onderling weinig in piekprestatie, maar des te
meer in andere eigenschappen zoals robuustheid, inzichtelijkheid, snelheid en gebruiks-
gemak.

7. ONDERLINGVERGELIJK VAN ANALYSE TECHNIEKENVOOR
SELECTIE

Voor iedere techniek kan een profiel van sterke en zwakke punten worden opgesteld,
waarbij ook in aanmerking dient te worden genomen in hoeverre de werkomgeving
(m.n. ook de gebruikte analyse tools) de zwakke punten kunnen compenseren. In de vol-
gendeparagrafen worden de ervaringen met de verschillende technieken beschreven.

7.1. Regressic-analyse

Algemeen kan worden gesteld dat de sterke kant van deze techniek is dat ze een snel en
efficient middel vorrnt voor datamodellering in deskundige handen. De regressieco~ffi-
ci~nten geven snel inzicht in welke variabelen een bijdrage kunnen leveren aan een
voorspellingsmodel.

Edn van de zwakke punten is dat regressie-analyse relatief gevoelig is voor verstorin-
gen en complicaties in de data (zoals afwijkingen van de parametrische assumpties van
bet regressiemodel). Het opvangen van de problemen die daardoor kunnen ontstaan
vereist al gauw een behoorlijk statistisch inzicht. Tijdens het project bleek dat met
name door betkneden van de data (niet-lineaire transformaties, samenuemen of wegla-
ten van variabelen, introduceren van dummy variabelen) een kundig analist soms veel
meer uit een regressiemodel kan halen dan op het eerste gezicht mogelijk leek.

Met regressie-analyse kunnen alleen lineaire verbanden worden gemodelleerd, interac-
tiepatronen in gegevens worden over het hoofd gezien. Bij de analyse van bestanden
waarin dergelijke patronen veelvuldig optreden (zoals m.n. interne kiantenbestanden)
dienen naast regressie zeker ook andere technieken gebruikt te worden die daar wel
mee om kunnen gaan (bijv. CHAID, of neurale netwerken).

Een ander zwak punt is de schaalbaarheid van regressie-analyse. In het project bleek
dat bij toenemende aantallen variabelen (klantkenmerken) de kwaliteit van regressie-
modellen achteruit gaat. De oorzaak is dat de techniek veel last heeft van bet optreden
van co-lineariteiten in de gegevensset (onafhankelijke variabelen die eenzelfde verband
hebben met de voorspelde variabele) en biedt op zich onvoldoende steun in het selecte-
ren of combineren van vele variabelen.
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7.2. Backprop neurale netwerken

In verreweg de meeste toepassingen van neurale netwerken wordt gewerkt met het
standaard ‘error backpropagation’ leeralgoritme (Rumelhart & McClelland, 1986). Er
bestaan vele varianten op dit algoritme, in dit project is gewerkt met een standaard-
vorm. Backprop bleek over de hele linie nipt de beste scoringsmodellen op te leveren.
Backprop is in staat zelfstandig patronen en interacties in de data te modelleren die een
Iineair regressie model ontgaan. Overigens is in de praktijk het werken met backprop-
danwel regressietechnieken niet zo verschillend als soms gesuggereerd wordt.

Theoretisch stelt een backprop model geen parametrische eisen, en zou dus beter om
moeten kunnen gaan met niet optimale datarepresentaties. In het onderzoek kwam naar
voren dat backprop wel degelijk gevoelig is voor de keuzes die bij dataconversie
gemaakt worden. De prestatie lijdt soms even erg als bij regressie under slechte data-
preparatie. Daar staat tegenover dat ondanks het grote aantal vrij instelbare modelpara-
meters van een backprop neuraal netwerk de modelafstelling weinig problemen geeft,
omdat verschillende tools daar goede ondersteuning in bieden. Het trainen van een
backprop netwerk is een rekenintensieve procedure, maar geeft weinig problemen
omdat zelfs hij grote aantallen records de training in een nachtgedaan kan zijn.

Er wordt vaak gesproken over het ‘black box’ karakter van neurale netwerken, waar-
mee gedoeld wordt op de ondoorzichtigheid van het uiteindelijk gevormde model.
Voor zuivere selectietaken op grote bestanden is dat nauwelijks een bezwaar, maar een
standaard backprop model biedt weinig aanknopingspunten voor segmentatie-analyse.
Verschillende backprop tools bieden overigens wel inzicht in het belang van verschil-
lende variabelen bij het ontwikkelen van een selectiemodel.

Ook backprop heeft een schaalbaarheidsprobleem: bij grote aantallen variabelen (vele
honderden) wordt niet alleen de trainingstijd lang (deze neemt meerdan lineair toe met
aantal variabelen), maarook worden de gevormde modellen minder stabiel. Anders dan
bij regressie-analyse is de backprop training een stochastische procedure, die niet
steeds tot precies dezelfde uitkomsten leidt. De variatie in uitkomsten met een modelin-
stelling neemt toe met het aantal variabelen dat in de analyse betrokken wordt.

7.3. Resonantie netwerken

DataDetective, eentoolomgeving gebaseerd op het Resonant Field Computing paradig-
ma (den Uyl, 1986), vertegenwoordigde in dit onderzoek een Masse van recurrente
neurale netwerkmodellen, waartoe ook ART (Grossberg, 1976) en Boltzmann machi-
nes behoren, die op essenti~1e punten afwijken van standaard backprop netwerken. Het
essenti~le verschil is dit: waar een backprop netwerk getraind wordt om uit veel varia-
belen d6n afhankelijke variabele te voorspellen, worden resonantie netwerken getraind
om alle relaties tussen alle variabelen tegelijk te leren. Een belangrijk voordeel daarvan
is dat het model dat gevormd wordt veel meer mogelijkheden biedt om inzicht te krij-
gen in patronen in het gehele bestand. Daar wordt een prijs voor betaald, resonantienet-
werken leveren meer rekenintensieve scoringsmodellen op en m.n. bij zwakke datasets
presteerden resonantienetwerken watminder goed dan backprop op selectietaken.
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De schaalbaarheidsproblematiek voor resionantienetwerken ligt heel anders dan bij
regressie en backprop: grote aantallen records leveren eerder problemen op qua reken-
tijd dan grote aantallen variabelen. Maar belangrijker is dat de stabiliteit en betrouw-
baarheid van modellen eerder toe- dan afneemt met zeer grote aantaflen variabelen.
Ook bleek uit het onderzoek dat DataDetective het minst gevoelig is voor arbitraire
keuzes bij de datarepresentatie, en dat de techniek met de ruimste range aan datatypen
ait de voeten kan. Dit maakt dat het behalen van adequate scoringsresultaten bij deze
techniek het incest robuust is en het minst een beroep doet op expertise in dataprepara-
tie bij de gebruiker.

7.4. CHAID

CHAID (Magidson, 1993) is een regelinductiemechanisme;verwant aan de klassieke
machine learning algoritmen 1D3 en AQ (Quinlan, 1986), met een heldere statistische
grondslag (Chi-kwadraat toetsing). De sterke kant van de techniek is dat hiermee op
eenvoudige en snelle wijze inzicht wordt gegeven in het belang van verschillende
variabelen voor een scoringsrnodel en in de interacties die tussen deze variabelen
bestaan.

Als zelfstandige scoringstechniek kieven er bezwaren aan CHAID, de prestaties bleken
wisselend en in doorsnee minder dan van andere technieken, en bovendien verloopt de
scoring in (grote) discrete stappen, i.p.v. in een continue functie, hetgeen onhandig is
bij selectietaken. In het onderzoek leek het gebruik van CHAID minder geschikt als
hoofdtechniek voor selectie.

7.5. Genetische Algoritmen

De scoringsprestaties van een tool (Omega) op basis van genetische algoritmen waren
goed en lagen op vrijwel gelijke hoogte als de beste neurale netwerkmodellen. De
Omega tool maakt geen gebruik van de standaard genetische algoritmen, die met binai-
re representaties werken die rekenintensief zijn en datarepre~entatie lastig maken, maar
van een genetic programming benadeting. Hierdoor kan detechniek makkelijk uiteen-
lopende datatypen aan en efficient naar een best-passend model zoeken. De benodigde
rekencapaciteit blijft daardoor binnen redelijke grenzen, ongeveer in dezelfde orde als
backprop.

De schaalbaarheidsproblemen die kunnen optreden zijn vergelijkbaar met backprop:
een groot aantal rec-ords levert niet gauwproblemen op, maar bij grote aantallen varia-
helen neemt de rekentijd sterk toe. Bij complexe data (veel variabelen) moeten daarom
voorselecties ge7maakt worden die een zekere mate van willekeur in het model introdu-
ceren.

8. ONDERLING VERGELIJK VAN SEGMENTATIE TECHNIEKEN

Uit het onderzoekblijkt dat bij het bepalen van doelgroepen het erg lastig is een zuiver
technische vergelijking tussen verschillende segmentatietechnieken te maken. Veel
belangrijker dan de statistische kenmerken van clusters of segmenten die een techniek
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oplevert, is de interpreteerbaarheid van segmenten, de profilering die van verschillende
mogelijke doelgroepen gegeven wordt. Het is deze profilering van segmenten die de
database marketeer inzicht geeft in de opbouw van het klantenbestand in doelgroepen
met specifieke karakteristieken die aanwijzingen vonnen voor meer effectieve en meer
doelgerichte marketing activiteiten.

8.1. Segmentatie-analyse met CHAID

CHAID is als segmentatietool bruikbaar om een populatie op te delen in segmenten die
verschillen met betrekking tot een bepaald criterium, de doelvariabele. CHAID deelt
een populatie op in twee ofmeer groepen op basis van categorie~n van de meest signi-
ficante voorspeller van de doelvariabele. Vervolgens wordt elke groep verder opge-
splitst op basis van de voor die groep meest significant onderscheidende variabele. Zo
ontstaat een boomstructuur die op elk niveau een opsplilsing maakt van d~n variabele
in verschillende takken. Ben bezwaar is dat de boom van beslisregels die CHAID pro-
duceert al na enkele niveaus instabiel en moeilijk te doorgronden wordt.

De profilering van de resulterende segmenten is mogelijk in termen van de beslisregels
op basis waarvan het segment is ontstaan. Dit heeft als nadeel dat de profilering incom-
pleet kan zijn. Een variabele die sterk correleert met een variabele die is gebruikt in de
beslisregel van een segment komt niet in de profilering voor. Bchter, een groep die
homogeen is in een variabele zal ook homogeen zijn in een sterk gecorreleerde variabe-
le. Dit komt niet in de profilering op basis van beslisregels tot uiting. Ben ander nadeel
is dat de CHAID boom ontstaat uit een hierarchische opdeling op basis van enkele
variabelen. Ben ‘patroon’, een combinatie van twee ofmeer variabelen, dat sterk onder-
scheidend is ten aanzien van de doelvariabele, wordt over het hoofd gezien als de mdi-
viduele variabelen geen sterk voorspellende waarde hebben.

8.2. Segmentatie-analyse met resonan tie netwerken

Ben resonantie netwerk, ingebed in de DataDetective-Looking Glass tool, biedt de
mogelijkheid de structuur van de database in eenhoog dimensionale ruimte -opgespan-
nen door alle variabelen- zichtbaar te maken in twee dimensies. Voor de segmentatie is
geen doelvariabele nodig. Het resonantie netwerk wordt getraind om alle relaties tussen
alle variabelen tegelijk te leren. Het nadeel hiervan is dat bij grotere aantallen records
en variabelen de segmentatie analyse veel tijd kan nemen.

Door de uitgebreide profielanalyse mogelijkheden bleken de segmentatieresultaten
goed interpreteerbaar. Ben groot voordeel vormt het interactieve karakter van DataDe-
tective-Looking Glass. De resulterende clustering wordt zichtbaar gemaakt in een plat
vlak, waarna de gebruiker beslist hoe en hoeveel segmenten hij wil aanbrengen. Punten
die niet duidelijk bij een segment horen, hoeven niet geforceerd aan een segment te
worden toegewezen. Ze blijven herkenbare uitbijters. In figuur 2 is een voorbeeld van
een Looking Glass segmentatie resultaat weergegeven. De DataDetective-Looking
Glass tool is bij uitstek geschikt voor de marketeer om zijn klantenbestandte onderzoe-
ken op samenstelling en kenmerken van verschillende doelgroepen.
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Fignur 2.EenLooking Glass segmentatie van een kiantenbestand.

9. RAPPORTCIJFERS MODELLERINGSTECHNIEKEN
DMSA-PROJECT

Op basis van de ervaringen opgedaan in het DMSA onderzoek hebben vijf analisten
een score gegeven voor verschillende facetten van analysetechnieken. In de onder-
staande figuur is het resultaat weergegeven. In de vorm van symbolen zijn de minimale
en maximale beoordeling weergegeven. De score is het gemiddelde van de vijf beoor-
delingen.

Back
Criterium Regression Chaid propagation

Nauwkeurigheid en resolutie El 7.2 + - 5.5 El - 7.5

Acceptatie data-typen - — 4.4 + - — 4 + - 4.5

Schaalbaarheid - 6.8 ++ - 6 + - 6

Parametrisch/ non-parametrisch - — 4.2 0 - 5.5 El 0 7.5
Benodigde tijd voor modelvorming 0 7.6 + - 6.5 + - 5.5

Snelheid + 9.2 +± - 7.5 ++ - 6

Gebruiksgemak& uitlegfaciliteiten El 7.3 + 0 7.8 ++ - — 6.3

Hergebruik vanmodellen - — 6 + - — 5.3 + - 5.3

Geschiktheid voor selectie + 8 + - 5.5 + + 8

Geschiktheid voor segmentatie — 5.2 + - 7 + - 5

Figuur 3. Becordeling van verschillendefacetten van vieranalysetechnieken.
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10. WANNEER WELKE TECHNIEK?

De onderzochte technieken verscbillen onderling weinig in piekprestatie, maar des te
meer in andere eigenschappen zoals robuustheid, inzichteiijkheid, snelheid en gebruiks-
gemak. Wat betekent dat voor de toepasbaarheid van de verschillende technieken bij de
ondersteuning van de diverse taken van de direct marketeer? We zullen daartoe de ver-
schillende soorten vraagstellingen langs lopen die in dit project onderzocht zijn. Samen
geven deze een representatief beeld van de analysetaken zoals die heden ten dage in
direct marketing uitgevoerd worden.

10.1. Selectie uit externe bestanden

Bij het maken van selecties uit externe lijsten met mogelijke prospects zijn gewoonlijk
minder relevante gegevens beschikbaar dan bij gebruikmaking van inteme bestanden,
omdat per definitie interne klantgegevens (wat is eerder afgenomen, wanneer, tegen
welke prijs) ontbreken. Er zijn verschillende bestanden verkrijgbaar met soms zeer uit-
gebreide gegevens over consumenten van diverse gegevensleveranciers. De gegevens
over consumenten worden verzameld uit enquetes, uit relatiebestanden van verschillen-
de grote organisaties en uit sociaal-geografisch onderzoek. Soms zijn gegevens
beschikbaar op adresniveau, voor individuele gezmnnen, voor zover deze een enquete
hebben ingevuld. Meestal wordt de informatie gekoppeld aan postcodegebieden. Br
zijn yank veel gegevens per adres of postcode beschikbaar, maar de vraag is in hoever-
re deze gegevens relevante informatie bevatten ten aanzien van het specifieke (aan-
koop-)gedrag waarop de marketing actie betrekking heeft.

Op het eerste gezicht zal het moeilijk zijn bij het selecteren van prospects uit exteme
bestanden de prestaties van regressie-analyse als scoringstechniek substantieel te ver-
beteren. Deze bestanden bevatten overwegend globale kenmerken van consumenten
(zoals welstand, opleiding, gezinsfase, interessen, levensstijLen) die meestal slechts een
zwakke samenhang vertonen met de te voorspellen responsvariabele. In dergelijke
bestanden zullen veelal weinig uitgesproken patronen ontdekt kunnen worden, in rela-
tie tot de responsvariabele.

Br zijn twee situaties waarmn adaptieve technieken bij dit type selectietaak duidelijk
meerwaarde kunnen hebben. In de eerste plaats indien de datakwaliteit van het externe
bestand matig is (veel ontbrekende gegevens, erg scheve verdelingen) en er snel een
selectiemodel gemaakt moet worden, of expertise in datapreparatie niet beschikbaar is.
In d~n van de projecten bleek DataDetective op de eerste ruwe preparatie veel beter te
scoren dan regressie en backprop. Pas na uitvoerige en arbeidsintensieve aanvullende
dataconversies kwamen de laatste twee technieken tot gelilke of zelfs iets betere presta-
ties dan het DataDetective model, dat zoals verwacht niet noemenswaardig vooruitging
door de aanvullende datapreparatie. Ben tweede situatie waarin meerwaarde verwacht
mag worden van adaptieve technieken, treedt op wanneer gewerkt wordt met zeer
omvangrijke bestanden (vele honderden variabelen) die specifieke en gedetailleerde
informatie over consumentengedrag (m.n. bestedingen en gewoonten) bevatten. Bij de
analyse van dergelijke bestanden kan het vermogen van adaptieve technieken tot her-
kenning van specifieke patronen een doorsiaggevende rol gaan spelen. Dergelijke
bestanden worden steeds vaker opgebouwd en gebruiki, maar vanwege technische
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beperkingen was het in dit project nog niet mogelijk hierop vergelijkend onderzoek te
doen.

10.2. Selectie uit interne bestanden

Kenmerkend voor selecteren uit inteme bestanden is dat relatief veel relevante gege-
vens beschikbaar zijn, omdat bij het voorspellen van het consumentengedrag, gebruik
gemaakt kan worden van historische informatie over het gedrag van de kiant in het
nabije verleden.

Bij het benaderen van de eigen klanten, waarbij gebruik gernaakt kan worden van inter-
ne gegevens oyer klantgedrag in het recente verleden, is de kans veel groter dat sterke
niet-linenire verbanden gevonden kunnen worden. Vooral in de projecten in deze cate-
gone werd dan ook geconstateerd dat adaptieve technieken er beter in slaagden de top
van de verdeling, de meest kansrijke prospects, te identificeren. Soms zijn de verschil-
Len weliswaar klein, maar bij organisaties met een groot kiantenbestand kunnen kleine
verschillen in voorspellingskracht grote effecten hebben op de rentabiliteit van direct
marketing -akties waarbij vaak met kleine marges gewerkt moet worden. Toepassen van
adaptieve technieken wordt eerder rendabel, naannate de verhouding tussen steekproef
en populatie schever is. Hoe groter de poel waarin gevist wordt, des te meer baat biedt
betere selectie.

10.3. Segtiientatie van relatiebestanden

Twee van de participanten in het project zijn fondsenwer’vers. In deze projecten ging
het vooral om het bepalen en voorspellen van de waarde van donateurs en het onder-
verdelen van het relatiebestand in segmenten of doelgroepen met onderling vergelijk-
bare waarde.

Bij fondsenwervers kunnen duidelijk de veranderingen worden waargenomen die zich
in de breedtevoltrekken in de wijze waarop direct marketeers met gegevens omgaan.
Er kunnen drie fasen worde&onderscheiden die geordend zijn op de schaal van pro-
ductgerichte naar klantgerichte organisatievormen:

• list-based marketing is de oervorm van direct marketing, waarin van klanten en pro-
spects eigenlijk alleen adreslijsten bekend zijn en de marketing en verkoop geheel
wordt aangestuurd door productiedoelstellingen.

• data-based marketing heeft betrekking op de werkwijze waarbij beschikbare klant-
gegevens worden opgeslagen in bestanden en deze informatie systematisch gebruikt
wordt om het rendement van acties te verhogen. De aansturing van marketing acties
is hier veelal gebaseerd op een compromis tussen productiedoelstellingen en marke-
ting inzichten.

• bij customer-based marketing komt de klant centraal te staan, hetgeen op zich een
bekend concept is (zie Curry’s ‘Customer Marketing’, Wurtz, 1994). Om hieraan
inhoud te kunnen geven in de inforrnatie-infrastructuur, is het echter noodzakelijk
dat niet meer gewerkt wordt vanuit klantbestanden (verzamelingen gegevens over
klanten), maar vanuit klant-modellen. Ben klant-model is een weergave van de ken-
merken, attituden en mogelijke behoeften van een unieke klant (of eventueel een
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groep van soortgelijke unieke Idanten). Ben kiant-model dient gevoed te worden met
feitelijke en actuele gegevens, maar de bestanden waar die gegevens ut afkomstig
zijn (administratie, verkoop, of extem) spelen een ondergeschikte en vluchtige rol.
Door middel van kiant-modellen, kan de marketing -en de productie- aangestuurd
worden op grond van de wensen, behoeften en mogelijkheden van kianten of rela-
ties.

Bij fondsenwervers zien we onder druk van de omstandigheden (00k in deze markt
neemt de competitie snel toe) een versnelde transitie van list-based naar customer-
based marketing. In de projecten lag danrom vooral de nadruk op het krijgen van
inzicht in de ophouw van de relatiebestanden. Wie zijn onze donateurs en waarom? In
beide trajecten werd gewerkt met extem verrijkte bestanden. Bxteme gegevens hebben
vaak weinig toegevoegde waarde ten opzichte van intenae gegevens bij selectietaken.
Bchter, bij het bepalen van specifieke doelgroepen kan verrijking met externe gegevens
een grote bijdrage leveren aan het verkrijgen van een beter inzicht in de kenmerken en
motivaties van verschillende groepen van relaties.

10.4. Selectie en segmentatie in b-to-b-bestanden

In business-to-business bedrijven is meestal meer bekend over klanten dan in business-
to-consumermarkten. Dli geldt voor zowel inteme als externe gegevens.

De bevindingen in de business-to-business (b-to-b) trajecten zijn in hoofdlijnen ana-
bog aan wat we hiervoorvoor business-to-consumer trajecten besproken hebben. Ana-
lysetechnisch zijn de belangrijkste verschillen dat het aanial kianten (records) in b-to-b
bestanden vaak kleiner is, waar tegenover staat dat er vaak meer relevante gegevens in
de bestanden te vinden zijn. Dit werkt op zich in het voordeel van meer geavanceerde
adaptieve analysetechnieken, die bier ook duidelijk als beste ult de bus kwamen.

11. TOOLS

Robuustheid en gebruiksgemak van tools en technieken spelen een belangrijke rol in
bet resultaat dat bebaald kan worden met verschillende analysetechnieken. In bet pro-
ject bleek steevast dat goede data-modellering loont, d.w.z. selecties op basis van een
adequaat scoringsmodel bleken steeds duidelijk betere respons te geven dan selecties
op basis van een mm of meer arbitraire handmatige selectie. Handmatige selectie is nu
nog eerder regel dan uitzondering bij veel organisaties en verwacht mag worden dat
men vaker gebruik zou willen makenvan modelgebaseerde selectie. Aangezien experti-
se in data-analyse scbaars en duur is, ontstaat dan behoefte aan robuust, vlot en makke-
lijk te gebruiken analysegereedscbap.

Tot op beden zijn de meeste analyse gereedschappen die worden aangeboden techniek
gericht, ze bevatten meestal maar ddn techniek. Het valt te verwachten dat toekomstige
gereedschappen veel meer taakgericht zullen zijn. Technisch zullen die systemen yank
hybride zijn, dat wil zeggen dat er combinaties en ‘mengvormen’ van technieken
gebruikt worden om een bepaalde tank te ondersteunen. Het is bijvoorbeeld heel goed
mogelijk om in een analyse-omgeving gebruik te maken van een combinatie van back-

119



prop- en resonantie netwerken en daarmee de sterke kanten van beide technieken uit te
buiten. Het valt te verwachten dat de trend naar meer nadruk op modellering van klant-
gedrag en klantkenmerken, bijv. ook psychologiscbe atiributen (behoeften, attituden),
zich zal doorzetten. Daarmee wordt ook de mogelijkheid tot hergebruik en combineren
van modellen die getraind zija op verschillende gegevensbestanden steeds belangrijker.
Br kan overigens~een duidelijke toename gecTonstateerd worden in het aanbod van meer
geavanceerde analyse-tools, die tegenwoordigvooral als data mining tools geafficheerd
worden.

lJiteindelijk is bet onderscheid tussen technieken -backprop vs. regressie, neurale net-
werken vs. genetiscbe algot-itmen- niet het meest belangrijk. ledere techniek kent veel
varianten die verschiLlende analyse-uitkomsten kunnen geven. De beste resultaten wor-
den vaak gehaald door bet combineren van technieken. De analist of DB marketeer
heeft uiteindelijk te maken met analyset6ols, software gereedschappeii, die bepaalde
taken moeten uitvoeren. Hij of zij wil weten wat bet prettigst werkt en wat de beste
resultaten levert en is op zich minder geYnteresseerd in wat er nu pre~ies ‘onder de
motorkap zit’.

12. CONCLUSIES

Het is duidelijk dat de nieuwe adaptieve technieken een toegevoegde waarde bieden in
de kerntaken in direct marketing. Technieken zoals neurale netwerken, genetische algo-
ritmen en regelinductie hebben hun nut bewezen bij bet selecteren van prospects en bij
bet bepalen van doelgroepen. Deze technieken zijn niet meer weg te denken uit DM;
als er wat minder ophef over gemaakt zal gaan worden, is dat omdat ze vanzelfspre-
kend zijn geworden.

De vraag hoe individuele bedrijven baat kunnen bebben bij toepassing van adaptieve
technieken kan bet best beantwoord worden aan de band van bet eerder gemaakte
onderscheid tussen list-, data- en customer-based marketing:

In een bedrijf dat volgens een list-based marketing benadering werkt, heeft bet op bet
oog weinig zin geavanceerde adaptieve analysetechnieken in huis te balen. Toch kun-
nen bier mogelijkbeden worden aangewezen. In de eerste plaats kunnen op basis van
adaptieve technieken zeer robuuste en gebruiksvriendelijke analyse-tools ontwikkeld
worden, waarmn de techniek geheel voorde gebruiker afgeschermd is. In de tweede
plaats kunnen de leveranciers van deze bedrijven (dataleveranciers, marketing consul-
tants) betere diensten en producten aanbieden door gebruik te maken van adaptieve
technieken. Niet alleen door betere adreslijsten te leveren, maar ook in nieuwe vormen
zoals bet leveren van electroniscbe managementrapporten en interactieve segmentatie-
analyses.

Voor data-based marketing bedrijven kunnen verschillende winstpunten van adaptieve
technieken worden aangewezen: verbetering van selectiemodellen, m.n. bij bet ‘afro-
men van de markt’; vergemnkkelijken van de analysecyclus en verkorten van de door-
looptijd ervan; verbeterd inzicbt in samenstelling en profielen van doelgroepen. Data-
based marketing bedrijven zullen bij invoering van nieuwe technieken vooral naar bet

120



te verwachten rendement kijken. Bij selectietaken is een kosten/baten analyse goed
mogelijk, maar bij segmentatie-analyse is dit niet eenvoudig, omdat de resultaten van
de analyse eerst nog naar concrete acties vertaald moeten worden.

De belangrijkste meerwaarde van toepassing van adaptieve technieken is te verwachten
bij bedrijven die een customer-based marketing benadering wilen invoeren. Met
betrekking tot de informatie-infrastructuur zijn zelfs de meest vooruitstrevende DM
bedrijven in Nederland pas aan hun eerste passen op dit pad begonnen. Om een bestand
met actuele kiantmodellen op te bouwen en te onderbouden, dient een veelbeid van
analysetaken met hoge frequentie uitgevoerd te worden. Dit is alleen haalbaar -en
betaalbaar- indien analyse-omgevingen op basis van zelfierende, adaptieve technieken
de database marketeer eengroot deel van deze analyselast uit banden kunnen nemen.

NOTEN

I. De Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion.
2. Dit onderzoek is uitgevoerd door SentientMachine Research.
3. ABN.AMRO, VSB.bank, Centraal Beheer, Nederlandse Spoorwegen, Readers Digest, Novib,
CCN, Omnidata, NV Databank, Selectview, MSP Associates.
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8. Hoe reageren kianten op kwaliteit in
dienstverlening? Tweeperspectieven

K. DE RUYTER, M. WETZELS en M. VAN BIRGELEN

SAMENVATTING

In het onderzoek naar kwaliteit van dienstverlening is slechts weinig aandacht besteed aan
gedragsintenties van consumenten.De meeste onderzoekendie tot nu toe zijn verrichtzijn vooral
gebaseerd op bepaalde attributen vaneen dienst. De houding van een consument tenopzichte van
deze attributen, bijvoorbeetd de betrouwbaarheid vande dienstverlener of de vriendelijkheid van
bet personeel, wordt verondersteld te teiden tot bepaalde gedragsintenties bij deze consument.
Daarnaast zou echter ook moeten wordengekeken hoe een consument reageert in het geval van
een kritisch incident, oftwel een zeer positieve of negatieve ervaring. In dit artikel worden beide
perspectieven onder de loep genomen. Aan de ene kant kijken we naar de retatie tussen kwali-
teitsdimensies and gedragsintenties. Daarnaast worden de resultaten van een onderzoek bespro-
ken waarbij gekekenwordt naar reacties vanconsumenten op kritische incidenten.

1. INLEIDING

De marketing van diensten heeft zich de laatste tijd ontwikkeld tot eenvoiwassen disci-
pline zowel met betrekking tot de theorievorming als de praktijk van het marktonder-
zoek. Steeds vaker worden fundamentele kwesties aan de orde gesteld zoals bijvoor-
beeld het ondersoheid tussen kwaliteit en tevredenheid in dienstverlening of de rol die
de verwachtingen van een consument spelen bij de oordeelsvorming over een bepaaLde
dienst (Gr~5nroos, 1993; Patterson and Johnson, 1993; Taylor and Baker, 1994; Rust
and Oliver, 1994, Parasuraman et al., 1994). Een aspect waarover nog relatief weinig
bekend is zijn de gedragsintenties van kianten van dienstverlenende bedrijven als
gevolg van de door hen gepercipieerde kwaliteit. Leidt een positief kwaliteitsoordeel
bijvoorbeeld daadwerkelijk tot kiantentrouw en stappen ontevreden kianten makkelijk
naar eenconcurrent? Het is weliswaar zo dat gedragsintenties vaak worden opgenomen
als afhankelijke variabele in kwaliteitsonderzoek maar om een aantal redenen is het
beeld van gedragsintenties incompleet gebleven. Ten eerste bestaat er twijfel over het
feit of er wel een directe relatie bestaat tussen de kwaliteit van een dienst en gedragsin-
tenties (vergelijk bijvoorbeeld de tegenstrijdige resultaten van bet onderzoek van Cro-
nin en Taylor, 1992 en Boulding et al., 1993). Ten tweede is de operationalisering van
gedragsintenties vaak heperkt gebleven en zijn een aantal mogelijke (re)acties buiten
het gezichtsveld gebleven. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het effect van kwali-
teit op de prijstolerantie van consumenten oftewel, zijn consumenten bereid om meer te
betalen voor hogere kwaliteit? (Parasuraman et al., 1994). In de derde plaats is het zo
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dat gedragsintenties vaak alleen in positieve termen worden uitgedrukt. Het is cchter
zeer wel mogellik dat variabelen en verbanden die positieve uitkomsten verkiaren niet
symmetrisch gerelateerd zijn met variabelen en verbanden die tot negatieven uitkom-
sten leiden, met andere woorden het effect van een negatieve ervaring kan veel groter
zijn (Parasuraman et al., 1994). Er zou dus onderzocht moeten worden of negatieve ser-
vice ervaringen resulteren in een andere relatie tussen kwaliteit en gedragsintenties dan
positieve ervaringen. Bovendien lijkt bet van belang na te gaan hoe consumenten
reageren op extreem positieve ~n negatieve ervaringen, uitzonderingen die buiten het
bereik van een gemiddeld of algemeen kwaliteitsoordeel liggen. De meeste onderzoe-
ken die tot nu toe zijn verricht zijn voora1 gebaseerd op bepaalde attributen van een
dienst. De bonding van een consument ten opzichte van deze attributen, bijvoorbeeld
de betrouwbaarheid van de dienstverlener of de vriendeiijkheid van bet personeel,
wordt verondersteld te leiden tot bepaalde gedragsintenties bij deze consument. Dit
onderzoek richt zich vooral op bet gebied tussen gewenste en acceptabele service dat
ook wel de ‘tolerantie-zone’ wordt genoemd (zie fignur 1).

Figuur 1.De Tolerantie-zone.

Deze zone geeft de mate weer waarin consumenten variatie accepteren in de prestaties
van een dienstverlener. Maar wat gebeurt er als de waargenomenservicekwaliteit
boven of beneden deze zone uitkomt en er sprake is van een kritisch incident? (Bitner
et al., 1990). Een beterbegrip van deze kritische incidenten en het effect op gedragsin-
tenties complementeert bet beeld van gedragsintenties. In dit artikel kijken we daarom
naar het effect van gepercipleerde service kwaliteit op gedragsintenties van binnen en
buiten de toleratiezone van consumenten door middel van twee parallel onderzoeken.
Aan de hand van een onder Nederlandse consumenten uitg~evoerd onderzock kijken we
naar de relatie tussen de verschillende attributen van een dienst, ook wel kwaliteitsdi-
mensies genoemd, en gedragsintenties. Om vervolgens te bepalen wat de gevolgen
voor deze intenties zijn indien deze zoneivan tolerantie wbrdt overschreden, en er dus
sprake is van een kritisch incident, zal een parallel onderzoek worden besproken, waar-
in een op kritische incidenten gebaseerde methode wordt gehanteerd. We gaan echter
eerst nader in op de begrippen service kwaliteit en gedragsintenties.

negatief kritisch positief kritisch
incident tolerantie-zone incident

acceptabel gewenst
niveau niveau
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2. SERVICE KWALITEIT ENGEDRAGSJNTENTIES

2.1. Service kwaliteit

De kwaliteit van een dienst bestaat uit meerdere dimensies die consumenten evalueren
om de algebele kwaliteit van deze dienst te evalueren. Als consumenten service kwali-
teit evalueren kijken ze naar meer dan alleen bet resultaat van de dienst en service die
ze ontvangen, ze letten bijvoorbeeld ook op bet proces van de dienstverlening zeif en
op allerlei nevenzaken die met de dienst te maken hebben (Parasuraman et al., 1985).
E~n van de meest bekende en gebruikte instrumenten om service kwaliteit te meten is
bet SERVQUAL-instrument. Dit instrument onderscheidt een vijftal algemene dimen-
sies van kwaliteit, te weten: (1) betrouwbaarheid, hetgeen de vaardigheid weergeeft om
de beloofde service betrouwbaar en op juiste wijze te verlenen, (2) bereidheid om klan-
ten te helpen en een snelle service te verlenen, (3) zekerheid, hetgeen refereed naar de
vaardigheid, vriendelijkheid, geloofwaardigheid en veiligheid van de dienstverlener en
zijn personeel, (4) inleven, oftewel de toegankelijkheid, de communicatie en bet begrip
van bet personeel voor de consument en (5) tasbaarheden, welke betrekking hebben op
bet uiterlijk van fysieke faciliteiten, gebruikte materialen en personeel. Aan de hand
van 22 attributen worden deze dimensies geoperationaliseerd. Het totaalbeeld van deze
vijfdimensies resulteert in een geaggregeerd kwaliteitsbeeld voor een bepaalde dienst,
bet geheel is als bet ware de som der delen. Op basis van de toepassing van SERV-
QUAL kan een algemeen beeld worden geschetst. Echter vanwege bet feit dat dienst-
verlening grotendeels mensenwerk is gaat bet soms helemaal fout of juist erg goed.
Daarom dient ter aanvulling ook te worden gekeken naar bet op deze kritische inciden-
ten gebaseerde kwaliteitsoordeel en wat bet effect hiervan is op de voorgenomen
(re)actie van de consument.

2.2. Gedragsintenties

Met betrekking tot gedragsintenties van een consument hebben de bedenkers van het
SERVQUAL-instrument (Parasuraman, Zeithami en Berry) de tot nu toe meest com-
plete operationalisatie ontwikkeld. Op basis van een factor-analyse op een schaal met
dertien items werden in eerste instantie de volgende vijf dirnensies van gedragsintenties
geYdentificeerd: (1) trouw ten opzichte van de dienstverlener, (2) de neiging om naar de
concurrent te stappen, (3) bereidheid om een hogere prijs te betalen, (4) reacties op pro-
blemen bij derden (b.v. de consumentenbond) en (5) klagen bij de dienstverlener zelf.
De afzonderlijke items van deze gedragsintentie-schaaL zijn weergegeven in tabel 1.

Coceptueel gezien lijkt de door Parasuraman et al. (1994) voorgestelde vijf-factor
oplossing echter geen ondubbeizinnig en consistent patroon op te leveren. De verschil-
lende soorten klachtengedrag zijn bijvoorbeeld verdeeld over twee factoren (‘reacties
naar derden’ en ‘idagen bij de organisatie zelf’), waarbij sommige items van de eerstge-
noemde ook kunnen worden gezien als citingen van switchgedrag. Ook is er interdi-
mensionele overlap tussen prijsgerelateerde gedragsintenties die onder twee factoren
zijn geplaatst (‘neiging om te wisselen’ en ‘bereidheid om ineer te betalen’). Empiriscb
gezien doen er zich ook eenaantal problemen voor. De resultaten van eenbetrouwbaar-
beids-analyse geven aan dat vooral de twee-item factoren co~ffici~nt alpha’s hebben
die lagerzijn dan 0.6. Een reden daarvoor is waarschijnlijk bet beperkte aantal items bij
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Tabel 1. Gedragsinrentie-schaal ian Parasuranfan et al. (1994, p. 25).

Trouw
1. 1k zou positieve dingen overdeze organisatie tegen anderemensen zeggen.
2. 1k zou deze organisatie hi) iemanddie mu om advies V~aagt, aanbevelen.
3. Ilk zou vrienden en bekenden aanraden om ook van de diensten van deze organisatie

gebruik te maken.
4. 1k zou deze organisalie als mijn eerstekeus voor deze dienst beschouwen.
5. 1k zou van plan zijn om inde komende jaren vaker een beroep te doen op de service

van deze organisatie.

Switchen
6. 1k zbu van plan zijn om in de komende jaren minder ~‘aakeen beroep te doen op de

service vandeze organisatie.
7. 1k zou bereid zijn om een beroep te doen op een andere organisatie die aantrekkelij-

kere prijzen biedt.

Prijs~olerantie
8. 1k zou bereid zjjn am een beroep op deze organisatie te blijven doen zelfs als zij de

prijs iets zouden verhogen.
9. 1k zou bereidzijn een icts hogere jprijs te betalen (in vergelijking met andere organi-

saties)voor de service die door deze organisatie wordi geboden.

Reacties naar derden
10. 1k zon overstappen naar een andere organisatie. -

11. 1k zou bij andere consumenten van deze organisatie tdagen.
12. 3k zon hi) organisaties, zoals de Consumentenbond, kiagen.

Kiagenbij de organisatie zeif
13. 3k zou bij medewerkers van deze organisatie kiagen. -

sommige factoren. Dergelijke bezwaren zouden kunnen wijzen op bet feit dat de der-
tien items gehergroepeerd dienen te worden in eenviertal bredere clusters, te weten: (1)
aanbevelen, (2) voorkeur, (3) prijstolerantie en (4) klagen. Deze voorgestelde vier fac-
tor oplossing van gedragsintenties zal hieronder worden besproken. We zullen echter
eerst een kort overzicht geven van de bestaande literatuur over deze vier gedragsdimen-
sies en hun relatie met service kwaliteit -

2.3. Theorie en onderzoeksvragen

De relatie tussen service kwaliteit (dat wil zeggen als geaggregeerd construct) en mdi-
viduele gedragsintenties bij de consument is empirisch onderzocht door Boulding et al.
(1993) enCronin en Taylor (1992). Cronin en Taylor (1992) richtten zich hierbij alleen
op herhalingsaankopen, terwijl Boulding et al. (1993) naar zowel herhalingsaankopen
als de bereidheid tot aanbeveling bij andere consumenten hebben gekeken. In bet
onderzoek van Cronin en Taylor (1992) leek service kwaliteit geen significant positief
effect op intenties tot herhalingsaankoojp te hebben, Boulding et al. (1993) daarentegen
vonden positieve verbanden tussen service kwaliteit en herhalingsaankoop-intenties en
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bereidheid tot aanbeveling. Prijstolerantie, dat wil zeggen de bereidheid om een hoge
prijs te betalen en bet loyaal blijven zelfs als de prijzen stijgen, is nog niet uitvoerig
behandeld in de literatuur op het gebied van service kwaliteit. Alleen Zeithaml et al.
(1990) melden een positief verband tussen service kwaliteit en de twee genoemde
dimensies van prijstolerantie. Met betrekking tot de reacties op negatieve ervaringen
met een dienstverlener is tenslotte gesuggereerd dat bet merendeel van de kianten een-
voudigweg geen acties ondememen (Day, 1984). Bovendien is beargumenteerd dat bet
daadwerkelijk reageren op ontevredenbeid (by. door switch-gedrag, bet direct kiagen
tegen bet bedrijf of tegen een derde partij) negatief ge:relateerd is aan de mate van
gepercipieerde service kwaliteit (Singh, 1990; Kelley et al., 1993). Verder bepalen per-
soonlijke (by. attributie (Folkes, 1994)) en situationele variabelen in hoge mate de
gedragsintenties die volgen op ontevredenheid.
Aan de individuele kwaliteitsdimensies van bet SERVQUAL model en hun relatie met
gedragsintenties is in bet verleden maar weinig aandacht besteed. Zeithaml et al. (1990)
brengen naar voren dat betrouwbaarheid gezien kan worden als de voomaamste dimen-
sie hi) bet bepalen van trouw, ongeacht de sector van de dienstverlener. De dimensie
van tastbaarheden lijkt daarentegen door de consument als bet minst belangrijke kwali-
teitsaspect gezien te worden. In de service marketing literatuur is echter tot nu toe hele-
maal geen aandacbt besteed aande verbanden tussen de d:imensies van service kwaliteit
en gedragsintenties. Daarom hebben we twee parallel onderzoeken uitgevoerd met als
doel om (a) de dimensionaliteit van de gedragsintentie-scbaal nader te specificeren, (b)
te bestuderen hoe de vijf SERVQUAL dimensies gerelateerd kunnen worden aan de
verschillende gedragsintenties en (c) te onderzoeken in hoeverre een kwaliteitsoordeel
over een specifiek kritisch incident in de dienstverlening leidt tot intenties hi) de consu-
ment om zich op een bepaalde manier te gaan gedragen. Zoals eerder vermeld combi-
neren we hiermee een op verschillende dienst-attributen gebaseerde onderzoeksmetho-
de (binnen de ‘zone van tolerantie’) met een methode die zich ricbt op extreme, en
daardoor kritiscbe, gebeurtenissen in bet dienstverlenende proces. De volgende onder-
zoeksvragen dienden daarbi) als uitgangspunt:

Onderzoeksvraag 1: Welke gedragsintentie-dimensies kunnen onderscheiden wor-
den?

Onderzoeksvraag 2: Hoe zi)n de vi)f algemene SERVQUAL dimensies aan de ver-
schillende gedragsintenties van (le consument gerelateerd?

Onderzoeksvraag 3: Hoe is het op een kritisch incident gebaseerd kwaliteitsoor-
deel gerelateerd aan de verschiliende gedragsintenties -van de
consument?

Hieronder zullen we de resultaten van beide empiriscbe onderzoeken bespreken, zodat
op de hierboven vermelde vragen antwoord gegeven kan worden.
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3. ONDERZOEK I: SERVQUAL1~N GEDRAGSINTENTIES

3.1. Onderzoeksontwerp en gegevensverzameling

Voor bet eerste onderzoek werden 602 Nederlandse respondenten in zes verschillende
dienstensectoren, te weten: detailbandel, restaurants, overheid, openbaar vervoer, bet
bankwezen en de gezondheidszorg geYnterviewd. Tijdens deze face-to-face interviews
is gebruik gemaakt van gestructureerde vragenli)sten die waren aangepast aan de speci-
fieke service. Respondenten werden gevraagd hun perceptie van de kwaliteit van de
door de dienstverlener geleverde service en bun gedragsintenties met betrekking tot
deze service aan te geven. Elke respondent werd slechts over 6~n dienst ondervraagd.
Interviewers dienden respondenten te selecteren op basis van gebruik van de dienst in
de afgelopen twee maanden om er zeker van te zi)n dat er eenrecente evaluatie van de
service kwaliteit en gedragsintenties zou plaatsvinden. De gedragsintenties van de con-
sument zi)n gemeten middels de dertien items van de gedragsintentie-schaal van Para-
suraman et al. (1994), gegeven in tabel 1. Elk van de dertien items werd gemeten met
een negen-punts Likert-schaal die varieerde van 1 = zeer onwaarschi)nlijk tot 9 = zeer
waarschi)nli)k. De items werden in bet Nederlands vertaald en aangepast aan de speci-
fieke kenmerken van de onderzochte sectoren. De gepercipieerde kwaliteit van een
dienst werd gemeten op basis van de 22 items van bet SERYQUAL-instrument met een
negen-punts schaal vari~rendvan 1 = helemaal mee oneens tot 9 = helemaal mee eens.

3.2. De resultaten

Om de factorstructuur van zowel service kwaliteit als de gedragsintenties te onderzoe-
ken hebben we gebruik gemaakt van confirmatorische factor-analyse (BoIlen, 1990).
De resultaten van deze factoranalyse voorde SERVQUAL-items worden weergegeven
in tabel 2.

Vanwege de grote steekproef is de x2 geen juiste maatstaf voor de juistheid van het
model (Bollen, 1990; Hu en Bentler, 1995; J6reskog en Sbrbom, 1989). Daarom heb-
ben we gebruik gemaakt van juistheid-maatstaven zoals de ‘Goodness-of-Fit Index’
(GFI), de ‘Adjusted Goodness-of-Fit Index’ (AGFI), de ‘Root Mean Square Residual’
(RMSR) (J&eskog en S6rbom 1989), de Tucker-Lewis Index (ThI) (Tucker en Lewis,
1973) en de ‘Normed Fit Index’ (NFl) (Bentler en Bonett, 1980). Op basis van deze
maatstaven kunnen we uit bovenstaande tabel concluderen dat de data de vi)f-factor
oplossing van Parasuraman et al. (1 99QY inderdaad bevestigen. De GFI, de AGFI, de
TLI en de NFl benaderen of overtreffen zelfs de aanbevolen waarde van 0.9. Ook de
waarde van de RMSR is acceptabel te noemen. Verder zijn alle gestandaardiseerde fac-
torladingen groter dan 0.4 (bebalve voor item 18) en significant bij ~ = 0.01 (t-waarde
> 2.576). Ook de betrouwbaarheden van de verschillende dimensies zijn voldoende
hoog te noemen hi) een aanbevolen nivean van 0.7. De verklaarde variantie is tenslotte
telkens groter dan de aanbevolen 0.5, behalve voor de dimensie van tastbaarheden die
met 0.45 net iets tekort schiet. De resultaten van confirmatorische factor-analyse voor
de gedragsintenfie-items worden weergegeven in tabel 3.
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Tabel 2. Resultaten vanCanflrmatorische Factor-Analyse voor Kwaliteitsitemsa.

Item Betrouwbaarheid Bereidheid Zekerheid Inleven Tastbaarheden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

0.82 (23.39)
0.73 (19.75)
0.81 (22.91)
O~64 (16.39)
0.65 (16.69)

0.67 (17.48)
0.69 (18.50)
0.81 (23.09)
0.74(20.31)

0.86 (25.33)
0.86 (25.63)
0.80 (22.58)
0.77 (21.57)

0.76 (21.11)
0.92 (28.66)
0.91 (27.89)
0.85 (24.97)
0.38 (9.17)

0.58 (13.91)
0.63 (15.68)
0.76 (19.64)
0.69 (17.49)

Betrouwbaarheid
V.E.

0.85
0.54

0.82
0.53

0.89
0.68

0.88
0.62

0.76
0.45

df.
GFI
AGFI
RMSR
TUb
NFIb

9l2.45(p<O.
199
0.87
0.84
0.05
0.90
0.90

1)

a Gestandaardiseerde ladingenin cellen en corresponderende t-waarden tussen haak)es.
b Nul-model verondersteltdat ergeenonderliggende factoren zi)n.
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Tabel 3. Resultaten van Confirmatorische Factor-Analyse voor Consuinenten Gedragsintentie-
Itemsa.

Item Aanbevellrig Voorkeur Prijstolerantie Klachtengedrag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

0.74 (20.32)
0.93 (29.07)
0.94 (29.52)

0.85 (24.18)
0.80 (22.15)
0.60 (15.02)

0.39 (9.19)
0.91 (25.70)
0.85 (23.27)

0.43 (8.64)
0.65 (12.52)
0.45 (9.03)
0.64 (12.42)

Betrouwbaarheid
V.E.

0.91
0.77

0.80
0.58

0.78
0.57 -

0.63
031

df.
GFI
AGFI
RMSR
TLIb
NFIb

293.00 (p <03101)
59
0.93
0.89
0.07
0.92
0.92

a Gestandaardiseerde ladingen in cellen en corresponderende t-waarden tussen haak)es.
b Nul-model veronderstelt dat ergeenonderliggende factoren zijn.

Zoals uit tabel 3 geconcludeerd kan worden is er een duideli)ke vier-factor oplossing
met betrekking tot de consumenten gedragsintenties waar te nemen. Ook de ‘fit’ van
het model lijkt redelijk te zi)n: de Gil, de AGFI, de RMSR, de TLI en de NFL zijn alien
voldoende te noemen, terwijl ook de factorladingen, betrouwbaarheden en verklaarde
varianties voldoende hoog zi)n. Behalve hi) de dimensie van tastbaarheden is de
betrouwbaarheid en de verkiaarde variantie iets aan de lage kant. Trouw wordt opge-
splitst in de dimensies voorkeur en aanbeveling. Daarnaast zi)n de dimensies pri)stoler-
antie en kiachtengedrag te onderscheiden. Als antwoord op onderzoeksvraag 1 kan der-
halve gesteld worden dat op basis van dit eerste op service-attributen gebaseerde
onderzoek de gedragsintenties van conmmenten met betrekking tot diensten multi-
dimensioneel genoemd kunnen worden: er zi)n vier factoren waar te nemen die aanbe-
veling, voorkeur, pri)stolerantie en kiachtengedrag genoemd kunnen worden.

Om onderzoeksvraag 2 te kunnen beantwoorden, dus of er een relatie bestaat tussen de
kwaliteitsdimensies en de vier zojuist genoemde dimensies van gedragsintenties, is een
zogenaamde pad-analyse op de geobserveerde variabelen uitgevoerd middels een
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‘maximum likelihood’-schatting in LISREL 7. De resultaten van deze analyse worden

weergegeven in tabel 4.

Tabel 4. PadCa~ffici~’nten van hetModela.

Gedragsintenties Kwaliteit Dimensies
Betrouwbaarheid Beretdheid Zekerheid Inleven

-----.-
Tastbaarheden

Aanbeveling 0.15 (3.62) — - 0.14 (2.55) 0.24 (4.32) 0.22 (5.25)
Voorkeur — — 0.31 (6.70) 0.27 (6.02)
Prijstolerantie — — — 0.27 (5.39) 0.16 (3.25)
Kiachiengedrag — — — - — —

a t-waarden tussen haakjes.
b Paden mett-waarden < 2 zijn uit hetmodet weggelaten.

Gezien de grootte van de steekproef ki)ken we ook bier weer niet naar de (~2 maar naar
andere maatstaven voor de fit van bet model die niet zo snel door de steekproefgrootte
beYnvloed worden. Deze verschillende ‘fit’ maatstaven zi)n goed te noemen: OFI =
0.995, AGFI = 0.983, RMSR = 0.0 16, ThI = 0.9991 en NFl = 0.9849. Als antwoord op
onderzoeksvraag 2 bli)kt uit tabel 4 dat aanbeveling positief beYnvloed wordz door
betrouwbaarheid (Yit = 0.15), zekerheid (y1~ = 0.14), inleven (y1~ = 0.24) en tastbaarhe-
den (Yis = 0.22). De mate van inleven door een dienstverlener en hi) de dienst behoren-
de tastbaarheden hebbenhierbi) relatief de grootste invloed op de aanbeveling door een
consument. Ook voorkeur wordt relatief sterk beYnvloed door zowel de mate van inle-
yen (724 = 0.31) als de tastbaarheden (725 = 0.27). Hetzelfde geldt voor de mate van
pri)stolerantie die ook door inleven (734 = 0.27) en tastbaarheden (y~ = 0.16) beYnvloed
wordt en waarbi) de grootste invloed van inleven uit li)kt te gaan. Kiagen door consu-
menten li)kt tenslotte niet gerelateerd te zi)n aan de vi)f dimensies van service kwaliteit.

4. ONDERZOEK II: KRITISCHE INCIDENTEN EN

GEDRAGSINTENTIES

4.1. Onderzoeksontwerp en gegevensverzameling

Ti)dens het tweede onderzoek werden 498 respondenten geYnterviewd over een speci-
fieke ervaring in de dienstverlening en hierop volgende gedragsintenties in dezelfde
sectoren als bet vorige onderzoek. Zoals eerder vermeld is bet doel van dit onderzoek
om de relatie tussen de kwaliteit van een specifieke kritische gebeurtenis en de vier
gedragsintentie-dimensies nader te bestuderen. Om dergeli)ke kritische gebeurtenissen
te achterhalen hebben we de ‘Critical Incident Technique’ (CIT) toegepast. Deze tech-
niek is een middel om de door kianten gedefinieerde kwaliteit van een dienst te bepalen
en is ontwikkeld en uitgebreid bestudeerd door Flanagan (1954). De CIT is voomame-
lijk toegepast in de context van operationeel en personeelstnanagement, maar kent ook
een aantal recente succesvolle toepassingen met betrekking tot de exteme kwaliteit van
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p

diensten (Duffy, 1983; Bitner et al., 1990). De voornaamste kracht van de CIT ligt in
het feit dat bet perspectiefvan de kiant zelfgebruikt wordt als basis voor de identifica-
tie van gedetailleerde informatie over een specifieke dienst, zonder dat daarbij vooraf
bepaald wordt wat belangrijk voor een consument is. Aan respondenten werd gevraagd
een uiterst positieve of uiterst negatieve gebeurtenis (een kritisch incident) met een
bepaalde dienstverlener in 6~n van de zes sectoren gedetailleerd te beschrijven. Er is
gebruik gemaakt van semi-gestructureerde vragenli)sten. Via inhoudsanalyse werd de
aard van bet kritische incident, geclassificeerd als positief of negatief, bepaald. Tevens
werden respondenten om redenen van efficientie middels d~n item naar bun kwaliteits-
oordeel over de dienst werd gevraagd. Hierbij was 1 = zeer slecht en 9 = zeer goed. De
gedragsintenties zi)n wederom gemeten middels de dertien items van de gedragsinten-
tie-schaal van Parasuraman et al. (1994) (zie tabel 1).

4.2. De resultaten

Ook nu hebbenwe de factor-structuur van de gedragsintenties onderzocht, dit wederom
middels confirmatorische factor-analyse;Tabel 5 geeft de resultaten van deze analyse.

Tabel 5. Resultaten van Confirrnatorisc~he Factor-Analyse vqor Consumenten Gedragsintentie-
Itemsa.

Prijstolerantie

0.50 (&.55)
0.90 (18.44)
0.83 (16.39)

Klachtengedrag

0.77 (12.29)
0.51 (8.09)
0.69 (10.94)

Betrouwbaarheid
V.E.

.95

.87
.86
.67

.80

.58
.70
.44

(2
df.
GFI
AGFI
RMSR
TLIb
NFIb

lsl.s6(p<O.oOl:48
0.93
0.88
0.05
0.94
0.94

a Gestandaardiseerde ladingen in cellen en corresponderende t-waarden tussen haak)es.
b Nul-model veronderstelt dat ergeenondertiggende factoren zi)n.

Aanbeveling

0.90(19.70)
0.987 (23.11)
0.92 (20.33)

Item

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.

Voorkeur

0.911(19.29)
0.83 (17.04)
0.72 (13.80)
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Ook deze factor-analyse geeft eenduideti)ke vier-factor oplossing van de gedragsinren-
ties weer. Item 10 leverde echter problemen op en is dan ook in bet verdere model bui-
ten bescbouwing gelaten. De ‘fit’ van bet model is redeli)k te noemen, gezien de waar-
den van de verschillende ‘fit’ maatstaven. Het onderzoek naar kritische incidenten
ondersteunt derhalve de resultaten van bet op attributer-i gebaseerde onderzoek, weer
kunnen er vier dimensies van gedragsintenties onderscheiden worden, dit als antwoord
op onderzoeksvraag 1.

Om de relatie van deze vier gedragsdimensies met bet op eenincident gebaseerd kwali-
teitsoordeel over een dienst nader te onderzoeken hebben we een viertal modererende
regressie-analyses uitgevoerd.l De aard van bet incident (positief dan wel negatief), het
kwaliteitsoordeel en de interactie tussen beiden (uitgedrttkt als bet rekenkundige pro-
dukt) zi)n hierbij telkens de onafhankeli)ke variabelen. Van elk van deze wordt geke-
ken wat bet effect op de afhankelijke variabelen, (dat wil zeggen de vier individuele
gedragsintenties) is. Tabel 6 geeftde resultaten van deze regressie-analyses weer.

Tabel 6. Modererende Regressie op Gedragsintenties.

Gedragsintentie Variabelen B B t p

Aanbeveting Aardv/h incident
Kwaliteit
Interactie

0.9696
0.5103
0.0882

0.1736
0.5185
0.1222

1.3 15
12.345
0.864

0.1890
<0.0001
0.3879

Gedragsintentie Variabelen B B t p

Voorkeur Aard v/h incident
Kwaliteit
Interactie

2.0369
0.3 158
-0.0142

0.3568
0.3 133
-0.0193

2.095
5.931
-0.106

0.0366
<0.0001
0.9156

Gedragsintentie Variabelen B B t p

Prijstoterantie Aard v/h incident
Kwaliteit
Interactie

-0.4132
0.1902
0.2513

-0.0851
0.2175
0.3974

-0.438
3.581
1.914

0.6615
0.0004
0.0562

—

Gedragsintentie Variabelen B B t p

Klachtengedrag Aardv/h incident
Kwaliteit
Interactie

1.3322
-0.1823
-0.3500

0.2633
-0.2068
-0.5262

1.412
-3.556
-2.650

0.1587
0.t1004
0.0083
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Zoals uit tabel 6 geconcludeerd kan worden zi)n de B’s van bet incidenteel kwaliteits-
oordeel voora]le vier dimensies van consumenten gedragsinfenties significant. Aanbe-
veling, voorkeur en pri)stolerantie zijn positief aan kwaliteit ~erelateerd, terwi)] kiach-
tengedrag een negatief verband met kwaliteit vertoond. Het modererende effect dat de
aard van bet specifieke incident op bovengenoemde relaties tussen kwaliteit en
gedragsintenties heeft is alleen significant voor klachtengedrag. Hieruit blijkt dat posi-
tieve incidenten bet negatieve verband tussen kwaliteit en klachtengedrag versterken.
Het antwoord op onderzoeksvraag 3 luidt derhalve: hoe posiiiever de kwaliteit van een
specifieke gebeurtenis in de dienstverlening wordt ervaren, hoe meer de dienstverlener
door de klant aan anderen aanbevolen zal worden, hoe groter zi)n/haar voorkeur voor
het bedri)f zal zi)n, hoe toleranter hi)/zi) zal zijn ten opzichte~an eventuele hogere prij-
zen en hoe minder klachten er door de kiant geuit zullen worden. Dit laatste negatieve
verband blijkt voor positieve incidenten sterker te zi)n dan voor negatieve incidenten,
hetgeen betekent dat klanten die een negatieve ervaring met een bepaalde dienstverle-
ner hebben gehad, eerder zullen kiagen dan kianten met een positieve ervaring. De aard
van bet incident is echter niet van invloed op de relatie tussen kwaliteit en aanbeveling,
voorkeur en pri)stolerantie. Positieve incidenten leiden niet tot een bogere mate van
aanheveling, grotere voorkeur en hogere pri)stolerantie dan negatieve incidenten. Er is
dus sprake van een zekere symmetrie tussen de aard van bet incident en de daaropvol-
gende gedragsintenties.

5. CONCLUSIES

5.1. Interpretatie van de resultaten

In dit artikel hebben we twee benaderingen van bet meten van service kwaliteit met
elkaar vergeleken en bun relatie met de gedragsintenties van een consument nader
onderzocht. De twee onderzoeken vormen onderling een goede aanvulling op elkaar
omdat op deze wi)ze zowel bet ‘middengebied’ van service kwaliteit als ook de extre-
me gevallen nader bekeken worden. De resultaten van beide onderzoeken bevestigen
bet bestaan van vier verscbillende dimensies van intentioneel consumentengedrag met
betrekking tot diensten. Deze dimensies zijn aanbeve]ing van een bepaalde dienstverle-
ner, voorkeur voor de dienstverlener, tolerantie ten opzichte van prijssti)gingen en bet
uiten van kiacliten door de consument. Uit bet eerste onderzoek kan tevens geconclu-
deerd worden dat de vijf dimensies van service kwaliteit, voorgesteld door Parasura-
man et al. (1994), inderdaad teruggevonden kunnen worden. Bovendien leiden de
resultaten tot een gedetailleerd inzicht in de relatie tussen cleze vi)f kwaliteitsdimensies
en de gevonden gedragsintenties. De mate waarin een dienstverlener inleven met een
klant toont is relatief sterk gerelateerd aan de mate van aanbeveling van een bepaalde
organisatie d6or deze consument. Voor de kwaliteitsdimensies die met tastbaarheden
van een bepaalde dienst, betrouwbaarheid en zekerheid te maken hebben geldt dezelfde
relatie, hetzi) in minder sterke mate. Zowel de voorkeur van een consument als de
tolerantie die hi)/zi) beeft ten opzichte van pri)sfluctuaties worden relatief sterk beh-
vloed door de mate van inleven van een dienstverlener en door tastbaarheden. Inleven
heeft ook hierbi) telkens de grootste invloed, hetgeen sug~ereert dat deze kwaliteitsdi-
mensie de meest bepalende factor van trouw in bet algemeen is. Om de trouw hi) klan-
ten te verbogen en te bandhaven li)kt bet essentleel dat dienstverleners een hoge mate
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van begrip voor hun kianten hebben. Ook bet tasthare gedeelte van een dienst is
belangrijk voor drie Ioyaliteitsdimensies van een consument, hetgeen te maken heeft
met het grote belang van de fysieke omgeving van een bepaalde dienst binnen onze
drie sectoren. Twee aspecten zi)n opvallend aan onze resultaten. De snelle bereidheid
van een dienstverlener om een klant te helpen heeft op geen enkele gedragsintentie een
significante invloed, hetgeen impliceert dat standaarden voor sneiheid weinig effectief
zijn om loyaliteit hi) kianten te bewerkstelligen. Wel is bet belangri)k dat een dienstver-
lener zich aan de afgesproken ti)d houdt. Als een bedrijf zegt over twee weken dan
moet deze belofte ook worden nagekomen (het aspect hetrouwbaarbeid). Verder is het
klachtengedrag van een consument aan geen enkele algemene dimensie van kwaliteit in
de dienstverlening gerelateerd. Een mogelijke verkiaring hiervoor is dat bet uiten van
klachten sterk van specifieke incidenten afhankeli)k is, terwiji kwaliteitsdimensies
meer algemeen van aard zi)n. Als gevoig hiervan is een aanvullend, meer op incidenten
gericht, onderzoek zeer wenseli)k.
Als we dan ook verder gaan dan een algemene evaluatie van de verschillende attributen
van een dienst en kwaliteit op incidenteel niveau en de relatie hiervan met de gedrags-
intenties nader bescbouwen kan bet volgende geconcludeerd worden. Allereerst bli)kt
dat hoe positiever de kwaliteit van een bepaald incident ervaren wordt, des te eerder zal
de dienstverlenende organisatie aan anderen aanbevolen worden en zullen er positieve
dingen over bet bedrijf verteld worden. Ook bestaat er een positief verband met de
mate van voorkeur bi) een consument, incidenten met een hogere kwaliteit resulteren in
een grotere voorkeur voor de dienstverlener. Hetzelfde verband geldt voor pri)stoleran-
tie, hoe boger de kwaliteit, hoe toleranter een consument zich opstelt tegenover (even-
tuele) stijgingen in de pri)s van de dienst. Opvallend is dat van de positieve effecten bet
effect van kwaliteit op aanbeveling bet sterkst is, hetgeen betekent dat een uiterst posi-
tieve service ervaring kan leiden tot positieve mond-tot-mond reclame. Tijdens het eer-
ste onderzoek werd geen significant verband gevonden tussen kwaliteit(sdimensies) en
klagen. Dit onderzoek naar kritische incidenten toont wel een negatief verband tussen
de mate van kwaliteit en klacbtengedrag aan. Het vermoeden dat bet uiten van klachten
veel meer bepaald wordt door specifieke gebeurtenissen dan door algemene evaluaties
van verschillende aspecten van kwaliteit li)kt dus juist te zi)n. Een goede oplossing van
eventuele negatieve incidenten met klanten dient door een dienstverlener dan ook zeker
nagestreefd te worden. De relatie tussen kwaliteit en aanbeveling, voorkeur en prijsto-
lerantie wordt echter niet extra beYnvloed door de aard van bet incident. Dit betekent
dat een dienstverlener zich beter kan richten op de algemene kwaliteit van zi)n dienst,
wil hij inv]oed op deze drie gedragsintenties uitoefenen.

5.2. Theoretische implicaties

Ons onderroek moet gezien worden als een eerste poging om een voor de marketing-
theorie en -praktijk belangri)k thema nader in kaart te brengen. De combinatie van een
op verschillende attributen gebaseerde met een op kritische incidenten gebaseerde
methode moet leiden tot een algeheel beter begrip van bet verband tussen service kwa-
liteit en hierop volgende intenties bij de consument om bepaald loyaal gedrag te verb-
nen. Zoals hi) iedere eerste poging zullen erook in dit geval echter eenaantal beperkin-
gen van bet onderzoek zi)n, beperkingen die nieuwe perspectieven bieden voor verder
onderzoek. In de eerste plaats behoeft de schaal voor de gedragsintenties verdere ont-
wikkeling en verfi)ning. Zo leiden additionele items voor de individuele dimensies wel-
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licht tot een hogere algehele betrouwbaarheid van de schaal. Verder is ons onderzoek
alleen gericbt op gedragsintenties en deze intenties zi)n niet zo’n nauwkeurige voor-
spellers van daadwerkelijk gedrag (Keaveney, 1995). Daarom zou verder onderzoek
werkelijke reacties van consumenten op service kwaliteit mee moeten nemen. Als der-
de beperking kan worden genoemddat de empirische relaties op slechts 66n moment in
de tijd gemeten zijn. Door meerdere metingen gedurende een bepaalde periode te doen
kan de dynamiek van de relaties bepaald worden en bet exacte causale verband nader
gedefinieerd worden. Het gebruik van meerdere ti)dstippen maakt ook hestudering van
het versterkende effect van gedragsintenties op toekomstige percepties van service
kwaliteit mogeli)k, aismede op andere uitkomstvariabelen die de sterkte van de relatie
tussen kiant en dienstverlener mede bepalen, te denken valt hierbi) aan de betrokken-
heid en bet vertrouwen van de kiant. Tenslotte dient bet verband tussen service kwali-
teit en consumenten gedragsintenties in een nog groter aantal dienstensectoren onder-
zocht te worden, dit om de generaliseerbaarheid van de conclusies verder te bepalen.
Tevens dient ook be worden gekeken hoe de relatie tussen kwaliteitspercepties en
gedragsintenties is in een business-to-business setting. Met name in deze setting is bet
belangrijk eerst be bepalen welke specifieke dimensies voor de branche kimnnen worden
onderscheiden voordat kan wordennagegaan hoe deze samenhangen.

5.3. Praktische implicaties

Tenslotbe hebben de onderzoeksresultaten ook nog enkele gevolgen voor bet manage-
ment van dienstverlenende bedri)ven. Door een betere kennis van de verschillende
dimensies van kwaliteit en hun relatie met (potentieel) consumentengedrag kunnen
dienstverleners acties ondememen die uiteindeli)k leiden tot een loyalere kiantenkring.
Het trainen van service personegl op zaken als begrip, geduld en inleven en bet geven
van speciale aandacht aan de fysieke omgeving waarin bet dienstverlenende proces
zich afspeelt zal uiteindeli)k leiden tot meer loyale kianten. Het feit dat bet uiten van
klachten door een consument niet significant gerelateerd is aan algemene dimensies
van servicekwaliteit, maar wel aan de belevenis van specifieke gebeurtenissen duidt
erop dat deze situaties speciale aandacht verdienen. Deze aaffdacht voor situaties die als
kritisch aangemerkt kunnen worden, vooral die waarbi) dekiant uiterst ontevreden is,
kan leiden tot een gunstiger toekomstig gedrag hi) de consument. Indien kianten bet
gevoel hebben dab een dienstverlener er alles aan doet om het de kiant alsnog naar de
zin be maken en hi) daardoor alsnog een positief gevoel aan de ervaring overhoudt, zijn
ze eerder geneigd om voor een organisatie gunstig gedrag be vertonen. Ze zullen daar-
door eerder het bedrijf hi) anderen aanbevelen, een grotere voorkeur ontwikkelen, een
bogere pri)stolerantie hebben en minder klachten uiten. Eeri beter begrip van de relatie
tussen kwaliteit en gedragsintenties kan ook voor aandeelhouders van belang zi)n,
orudat deze de toekomstige prestaties van een organisatie kai voorspellen. Indicatoren
van trouw kunnen eenbruikbare aanvulling zi)n op financi~le maatstaven en marktaan-
delen om de toekomstige gezondheid van een bedri)f of s&ctor weerte geven. Vooral
indien ze gedurende een bepaald tijdsbestekgemeten worden, kunnen veranderingen in
gedragsintenties veranderingen in immateri~le activa signaleren. Tenslotte kan infor-
matie overde gevolgen van een hoge kw~Titeit richtli)nen bieden die individuele dienst-
verleners kunnen hanteren om toekomstig beleid uit be stippelen.
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NOOT

I Dit type regressie-analyse maakt het mogeli)k om te onderzoeken of een variabele een verster-
kende danwel afzwakkende invloed op eenbepaatde relatie tussen variabelen heeft.
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9. Het meten van het resultaat van product-
introdukties. Fen empirisch onderzoek naar
het belang van succesmaten in de
Nederlandse industrie

E.J. HULTINK, H.S.J. ROBBEN en D. STEVENS

SAMENVATTING

In de afgelopen decennia zijn vele studies verricht naar de kritische succes-factoren (KSF) van de
productontwikkeling. Echter, indien onderzoekers op zoek zijn naar deze KSF moet ereerst dui-
delijkheid bestaanwat men onder succes verstaat. Succes kan met veet versehillende succesindi-
catoren gemeten worden. Door rniddel van een schriftelijke enqu&e is geprobeerd een beeld te
krijgen van het belangdat door Nederlandse bedrijvenaan deze succesindicatoren wordt gehecht;
dit zowel op de korte als op de lange termijn. De resultaten wijzen erop dat bedrijvenhet succes
van nieuwe producten op korte termijn met andere indicatoren meten dan op de lange termijn.
Aan vier indicatoren (klantentevredenheid, kiantenacceptatie, de prestaties van betproduct en het
voldoen aan kwaliteitsspecificaties) wordt ongeacht de termijn waarop men meet veel belang
gehecht. Voor hetbeoordelen van het succes op de korte termijri worden deze indicatoren aange-
void met ~n, voor de lange termijn met zeven additionele indicatoren. Op korte termijn speelt de
timing van de introductie een belangrijke rol. Op Lange termijn moet de investering in het nienwe
product zijn vruchten afwerpen. Het meten van marktaandeel, omzet en met name de winstge-
vendheid is dan essentieel.

1. INLEIDING

Nieuwe producten zijn niet langer een strategische optie maar een noodzaak voor de
meeste bedrijven geworden. Versnelde technologische ontwikkelingen en globalisering
en fragmentatie van veel markten verouderen bestaande producten in een hoog tempo.
Terwiji de pickup bijvoorbeeld een levensduur van 100 jaar was toegedicht zal de cas-
sette-recorder slechts 30 jaar bestaan. Nieuwe producten dragen bovendien steeds meer
bij aan de totale winst en omzet van ondememingen. De winst die Amerikaanse bedrij-
yen behaalden uit nieuwe producten bedroeg van 1978 tot 1981 23% van de totale
winst. Dit percentage loopt op tot 32% in de periode 1981-1984 (Booz, Allen en
Hamilton 1982). Het belang van nieuwe producten neemt dos toe.
Jaarlijks ontwikkelen en introdoceren bedrijven duizenden nieowe prodocten maar
slechts een minderheid wordt een succes. Urban en Hauser (1993) stellen dat ongeveer
I op de 6 consumentenproducten en 1 op de 4 industri~le producten voldeden aan de
doelstellingen die voor deze introducties waren opgesteld. Dit is problematisch want de
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kosten die verbonden zijn aan deze introduclies zijn hoog. De gemiddelde R&D-kosten
voor een consumentenproduct worden gesehat op $ 88,2 miljoen en voor een indus-
tri~el product op $ 30,8 miljoen. Marktintroduktiekosten (bij voorbeeld promotie en
distribotie) kunnen de ontwikkelingskosten in omvang benaderen.
Gezien het grote belang, de hoge kosten en de grote risico’s die aan de ontwikkeling en
introduktie van nieuwe producten verbonden zijn, is het niet verwonderlijk dat in de
afgelopen decennia vele stodies zijn verricht naar de KSF van de productontwikkeling.
Rothwell et al. (1974), Cooper (1982, 1984) en Maidique en Zirger (1984) hebben tal
van factoren geYdentificeerd die de kans op eensuccesvol nieow product vergroten. Een
uniek product, kennis van de markt, technologische en marketingsynergie, een aantrek-
kelijke markt, steun en toewijding van bet topmanagement en grote introduktie-inspan-
ningen vergroten de kans op succes. In deze onderzoeken is niet altijd evengoed duide-
lijk gemaakt watmen onder het begrip succes verstond. Vaak werd succes in financidie
termen uitgedrukt. Echter, indien een nieuw product in financi~le termen een misluk-
king is, kan het inniet-financi~1e termen nog steeds een succes zijn. Ben nieuw product
kan bijvoorbeeld de toetreding van een geduchte concurrent tot een lucratieve markt
verhinderen of bemoeilijken en daardoor het marktaandeel van bestaande producten
bescherrnen. Douwe Egberts heeft de afgelopen tijd bijvoorbeeld een scala van nieuwe
koffiesoorten. geYntroduceerd met als belangrijk doel de niches te dicbten die Jakobs
(Philip Morris) zou kunnen benutten om een voet op Nederlandse bodem te krijgen.
Ondanks de eventueel lage winst van deze nieuwe producten kan de lntroduktie toch
een succes worden genoemd wanneer bet oprichten van entree-barri~res bet criterium
van succes was geweest.
Tot nu toe is relatief weinig aandacbt besteed aan de diverse criteria van succes van
nieuwe producten. Inzicbt in deze criteria is zowel ut wetenscbappelijk als uit prak-
tisch oogpunt van groot belang. Indien onderzoekers op zoek zijn naar de KSF van de
productontwikkeling moet er eerst duidelijkbeid bestaan wat men onder succes ver-
staat. Omdat succes een multidimensioneel concept betreft (Cooper en Kleinschmidt
1987b, Griffin en Page 1993, Hart 1993, Hart en Craig 1993) is bet geven van een een-
duidige definitie van bet succesbegrip problematisch. Veel onderzoekers in bet verle-
den hebben een legitimering voor de keuze van een bepaalde maatstafof dimensie acb-
terwege gelaten of er te weinig aandacbt aan geschonken. Dit is onwenselijk want Hart
(1993) stelt dat de KSF van de productontwikkeling verscbillen wanneererverschillen-
de dimensies van succes worden gebruikt. Ook voor managers is het belangrijk om een
beter inzicbt in deze criteria te krijgen. Managers bebben een continue beboefte aan
relevante en betrouwbare informatie voor bun bedrijfsvoering. Voor een periodieke
marketing-audit naar de prestatie van nienwe producten moeten gescbikte maatstaven
gemeten worden, zodat men bierop eventueel kan bijsturen. Ook bet personeel dat
betrokken is bij een productintroduktie moet beoordeeld worden. Op welke gronden
kunnenmanagers dat nu bet beste doen?
Het buidige onderzoekheeft als doel enige duidelijkheid te scheppen in bet belang van
diverse succesmaten in de Nederlandse industrie. Het onderzoek is deels een replicatie
en deels een uitbreiding van onderzoek dat onlangs (1993) door de Product Develop-
ment and Management Association (PDMA) in deVerenigde Staten is uitgevoerd.

Alvorens in te gaan op de resultatenvan onze studie zal eerst een kort overzicbt worden
gegeven van de literatnurdie tot nu toe over de indicatoren van succes is verschenen.
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1. Literatuuroverzicht indicatoren van succes

Terwiji bet meten van succes en falen van nieuwe producten pas recent in de belang-
stelling van onderzoekers is komen te staan, is sinds het begin van de tachtigerjaren
een aanzienlijk aantal studies verscbenen over bet meten en beoordelen van bet succes
van gehele ondememingen. Het meten van succes is dus geen nieuw probleem. Bour-
geois (1980) en Venkatraman en Ramanujam (1986) meten het presteren van de gebele
onderneming met zowel financi~le als met niet-fmancidie indicatoren. De fmanci~Ie
indicatoren omvatten onder andere winst, omzet, omzetgroei, ROT en cash flow. Onder
de niet-financidie indicatoren worden onder andere marktaandeel, innovativiteit, imago
van bet bedrijf en de kwaliteit van de productenverstaan.
Het ontwikkelen van nieuwe producten is een onderdeel van de totale bedrijfsvoering.
Het meten van bet resultaat van nieuwe producten kan daarom ook plaats vinden met
zowel fmanci~1e als met niet-financi~le indicatoren.

Financii~le indicatoren
Financidie indicatoren worden bet meest genoemd in de Iiteratuur. Winstgevendi-teid is
de basis van elke commerci~1e activiteit en daarom een veelgebruikte maatstaf. Wan-
neer de winst van een nieuw product gemeten wordt (Cooper 1982, 1984; Cooper en
Kleinscbmidt 1 987a; Maidique enZirger 1984) spreekt men meestal over bet fmancidie
resuitnat van bet nieuwe product in relatie tot de omzet of in relatie tot de ontwikke-
lings- en marketingkosten. Ondanks bet wijdverbreide gebruik van de fmancidie mdi-
catoren is er kritiek geweest op onderzoekers die zich beperken tot gebruik van finan-
ci~le criteria. Venkatraman en Ramanujam (1986) zien bet gebruik van alleen
financi~le indicatoren als te beperkt. Zoals eerdervenneld, eenproduct dat in financi~e1
opzicbt geen succes is, kan op basis van de niet-financidie indicatoren tocb een succes
zijn. Hayes en Abernathy (1980) waarscbuwen dat bet gebruik van alleen financidie
indicatoren kan leiden tot korte-termijndenken. Maar succes vandaag garandeert geen
succes voor morgen. Bovendien blijven nieuwe producten vaak meerdere jaren op de
markt. Het is dus van belang dat ook indicatoren gebruikt worden die een lange-ter-
mijnperspectief weergeven.

Niet-financi~le indicatoren
Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van de productontwikkeling moeten
naast financi~1e indicatoren tevens niet-financidie indicatoren gebruikt worden. Er
bestaan vele niet-financidie indicatoren. Griffin en Page (1993) onderscheiden naast
financidie indicatoren vier groepen van niet-financidie indicatoren:

Productgerelateerde indicatoren. Deze indicatoren geven informatie over bet functio-
neren van bet product en over de effectiviteit van bet productontwikkelingsproces.
Voorbeelden van deze categorie indicatoren zijn de kwaliteit van bet nieuweproduct en
de tijd benodigd voor bet ontwikkelen van bet product.

Indicatoren van kiantenacceptatie. Deze indicatoren meten in boeverre de markt bet
product accepteert. In deze categorie bevinden zich naast kwantitatieve indicatoren
zoals marktaandeel, om.zet en verkopen in de testmarkt ook kwalitatieve indicatoren als
klantentevredenheid en kiantenacceptatie.
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Bedri~fsgerelateerde indicatoren. Deze indicatoren geven aanhoe succesvol een onder-
neming is in het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten. De indicatoren uit
deze categorie meten de omvang van de innoverende activiteiten en de vaardigbeid
waarmee zij worden uitgevoerd. Voorbeelden van indicatoren uit deze categorie zijn
naamsbekendbeid, imago en de succes/faal-ratio van nieuwe producten.

Programma-indicatoren. Deze indicatoren meten het presteren van bet productonwik-
kelingsprogramma van de ondememing. Ben voorbeeld is de impact yan bet product-
ontwikkelingsprogramma op het presteren van de totale onderneming.

Het combineren van financidie met niet-financidie indicatoren wordt door veel auteurs
als noodzakelijk gezien om een vollediger beeld te krijgen van de resultaten van bet
nieuwe product. Op deze manier worden meerdere dimensies van bet succes van bet
nieuwe product onderzocbt. Cooper en Kleinscbmidt (1987b) onderscbeiden bijvoor-
beeld drie dimensies waaruit bet succes van een nieuw product is opgebouwd. De eer-
ste dimensie is bet presteren van bet nieuwe product in financi~Ie zin. Hieronder vallen
indicatoren als winst, marge en winst op bet geYnvesteerd vermogen (ROL). De tweede
dimensie is de ‘opportunity window’ die bet nieuwe product biedt. De indicatoren die
deze dimensie -meet zijn onder andere de mate waarin voor bet bedrijf nieuwe markten
worden geopend door bet nieuwe product en de mate waarin bet product een geheel
meuwe categorie producten kan opleveren. De derde dimensie meet de impact van bet
nieuwe product op de markt, wat gemeten kan worden door middel van bet marktaan-
deel. Ben belangrijke conclusie uit de studie van Cooper en Kleinscbmidt is dat sommi-
ge strategie-elementen positief gecorreleerd waren met de ene dimensie van succes
runar niet of n&gatief mel de andere dimensies. Cooper en Kleinscbmidt (1 987b) raden
daarom aan om die dimensie van succes voorop te stellen die bet beste bij bet doel van
de introduktie aansluit.
Naast bet groeperen van de divers7e financiele en niet-financidie indicatoren bebben
Griffin en Page (1993) de belangrijkste indicatoren van succes in de literatuur en in de
praktijk geYdentificeerd. In 77 wetenscbappelijke artikelen werden 46 verschillende
indicatoren van succes gebruikt. Ben steekproek onder 50 managers uit Amerikaanse
ondernemingen leverde 34 verscbillende indicatoren op. In combinatie met de indicato-
ren uit de literatuur leverde deze exercitie in totaal 75 verscbillende indicatoren van
succes op. Uit deze groep van 75 indicatoren distilleerden Griffin en Page er 16. Dit
zijn die indicatoren die zowel genoemd worden in de literatuur, door de bedrijven
gebruikt worden en die de bedrijven wensen te gebruiken. Deze indicatoren zijn in de
eerste kolom van Tabel 1 weergegeven. Deze 16 indicatoren voor het meten van bet
succes van nicuwe producten vormen de basis voor onze studie. Voor bet huidige
onderzoek zijnde volgende onderzoeksvragengeformuleerd:

1. Wat is bet belang van verscbillende succesindicatoren op de korte en op de Lange
termijn?;

2. Is er een bepaalde structuur te ontdekken in bet belang dat aan de diverse succesindi-
catoren op de korte en op de lange termijn wordt gebecht’?, en

3. Zijn er verscbillen in bet belang dat aan diverse succesindicatoren wordt gebecbt
voor verschillende groepen respondenten?
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2. DEEMPIRISCIJE STUDIE INNEDERLAND

Door middel van een scbriftelijke enquete is geprobeerd een beeld te krijgen van bet
belang dat door Nederlandse bedrijven aan succesindicatoren wordt gebecht. Allereerst
zal bet belang van de 16 door Griffin en Page (1993) geYdentificeerde indicatoren voor
de korte en voor de lange termijn worden besproken. Vervolgens zal worden gekeken
of een struktuur te ontdekken valt in bet belang dat aan. de diverse indicatoren op de
korte en op de lange termijn wordt gehecht. Tenslotte zal bet belang dat aan deze mdi-
catoren op de korte en op de lange termijn wordt gehecht worden afgezet tegen ver-
schillende acbtergrondvariabelen van bet bedrijfwaarin de respondent werkzaam is.

2.]. De steekproef

Het onderzoek vond plaats in februari-juni 1993. Wij bebben 165 middelgrote en grote
bedrijven benaderd om mee te werken aan bet onderzoek. De gemiddelde omzet van de
deelnemende bedrijven lag tussen de 100 miljoen en 1 miljard gulden. In totaal bebben
76 managers de enqu&e retour gezonden, een respons van 46%. Voorts bebben 22
bedrijven (13%) laten wetenniet mee te willen of kunnen werken vanwege de omvang
van de enqu~te, de vertrouweLijkheid van de gevraagde informatie of bet feit dat bet
bedrijf zich niet representatief achtte om meegenomen te worden in de steekproef.
Voor de gerapporteerde analyses bebben wij gebruik gemaakt van de gegevens van een
bomogene groep respondenten, namelijk de marketing managers (N 55).

2.2. Verdeling steekproef naar achtergrondkenmerken

Van de ge~nqueteerde bedrijven is 54% actief op de industri~1e markt en 46% op de
consumentenmarkt. De productcategorie~n waaruit de bedrijven bet merendeel van bun
omzet behaalden zijn diensten (16%), duurzame consumentenproducten (16%), voe-
dingsmiddelen (18%), cbemie (7%) en landbouwproducten (2%). Net percentage van
de omzet dat de ondervraagde bedrijven uit nieuwe producten (korter dan 5 jaar op de
markt) behalen bedraagt gemiddeld 41%. Het percentage van de winst dat de bedrijven
gemiddeld uit nieuwe producten bebalen bedraagt 37%.
Alle bedrijven hebben de afgelopen vijf jaar een succesvolle introductie verricbt. Dat
de risico’s van productontwikkeling groot zijn blijkt als we kijken naar mislukte intro-
ducties. Maar liefst 41 respondenten of 75% beeft de afgelopen vijf jaareenproduct op
de markt gebracht dat in 6~n of meer opzicbten niet voldeed aan de eisen die door de
bedrijven voor dit product gesteld waren.
De belangrijkste drijfveer voor productontwikkeling is de markt: 40% van de nienwe
producten zijn ontwikkeld omdat er in de markt een behoefte voor bestond. Voor 51%
is een combinatie van markt en technologie de drijfveer voor productontwikkeling
geweest. In slechts 9% van de gevallen gelden tecbnologiscbe ontwikkelingen als de
reden om eennieuw product te ontwikkelen.
Volgens 49% van de respondenten zien de kianten de nieuwe producten van de onder-
neming als producten met nieuwe gebruiksmogelijkbeden, 18% van de respondenten
zegt dat de kianten bun productenzien als iets wat zij nooit eerderbebben gezien (new-
to-the-worldproducten). Van de respondenten denkt 27% dat kianten nieuwe producten
van de ondememing zien als producten met kleine verbeteringen zonder nienwe
gebruiksmogelijkheden.
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Van de bedrijven ziet 47% bun bedrijf als een tecbnologiscbe innovator; bet bedrijf
komt vaak als eerste op de markt en ontwiklelt of past als eerste een nieuwe technolo-
gie toe. Vierenveertig procent ziet bet bedrijf waarin ze werken als een snelle imitator
en 7%van de respondenten zegt een werknemer van een kostenminimalisator te zijn.
Volgens de respondenten meten de meeste bedrijven (86%J bet resultaat van nieuwe
producten. Zes respondenten (11%) meten bet resultaat van nieuwe producten niet en
twee respondenten (4%) weten niet of bet bedrijfwaarin zij werkzaam zijn bet resuitnat
van nieuwe productenmeet.

2.3. Het belang van de indicatoren en de ttifdsdimensie

In de enqu~te gaven de respondenten op een 5-puntsscbaal voor zowel de korte als voor
de lange termijn aan, welk belang zij bechten aan de 16 indicatoren. Ben ‘1’ betekende
dat de maatstafzeer belangrijkwas en een ‘5~ gaf aan dat de maatstaf onbelangrijk was.
Het onderscheid tussen korte en lange termijn werd gemaakt op basis van de geschatte
levensduur van een product. Dit product werd niet met name genoemd, maar door de
respondent zeif gekozen. De korte termijn bestrijkt bet eerste kwart van de gescbatte
levensduurvan bet nieuwe product en de lange termijn is de tijd die verstrijkt tussen de
introductie en 75% van de levensduur. Voor een auto met een gescbatte_levensduur van
8 jaarkomt dit dos n.eer op een korte termijn van 2 jaaren een lange termijn van 6 jaar.
Deze metbode is te verkiezen boven bet vastleggen van de korte termijn op bij voor-
beeld 2jaaren de lange termijn op 5 jaar voor alle producten zoals veel in onderzoek in
het verleden is gedaan. Spelcomputers hebben tegenwoordig bijvoorbeeld een ver-
wacbte levensduur van 2 jaar. Het beoordeien van bet succes van deze producten 5 jaar
na introductie is dan onlogiscb.
TabeL 1 bevat de gemiddelde scores per maatstaf voor de korte en de lange termijn.
Door middel van t-toetsen is nagegaan, of bet belang dat a~n een bepaalde maatstafop
de korte termijn werd gebecbt significant afweek van bet belang dat aan deze maatstaf
op de lange termijn werd toegekend. Er frad een groot aantal signiftcante verschillen
op, wat wijst op een invloed van de tijdsdirnensie op bet belang dat aan de succes mdi-
catoren wordt gehecbt.
Voor bet meten van succes op de korte termijn waren de volgende drie indicatoren
belangrijker dan voor de lange termijn: op tijd gefntroduceerd, sneiheid naar de markt
(time-to-market) en bet niet overscbrijden van bet ontwikkelhingskostenbudget. Anders-
om waren er zeven indicatoren belangrijker voor bet meten van succes op de lange ter-
mijn dan voor de korte termijn: bebalen van omzetdoelstellingen, verkoopaantallen, de
verbouding tussen de omzet van bet nieuwe product en totale omzet, IRR/ROI, bebalen
van winstdoelstellingen, de bruto marge en bet marktaandeel. Ben ander resultaat van
deze exercitie is dat er zes succesindicatoren zijn, die van even groot belang worden
geacbt voor bet meten van succes op de korte en op de lange termijn. Deze indicatoren
zijn: omzetgroei, kiantenacceptatie, klantentevredenheid, productprestatie, break-even
tijd en bet voldoen aan kwaliteitsspecificaties.

Basisindicatoren
Om deze gegevens verder te reduceren, bebben wij expliciet gekeken naar die indicato-
ren, waarvoorhet gemiddelde kleiner of gelijk is aan 2 op de door ons gebruikte schaal.
Ben dergelijke score geeftnamelijk aan, dat de respondenten de indicatoren als belang-
rijk of zeer belangrijk beschouwen. Ben viertal indicatoren is op basis van dit criterium
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belangrijk ongeacht bet tijdsperspectief: kiantenacceptatie, kiantentevredenbeid, pro-
ductprestatie en bet voldoen aan de kwaliteitsspecificaties. Deze vier indicatoren spelen
dus zowel op korte als op lange termijn een belangrijke rol voor de respondenten en
kunnen ons inziens daarom gezien worden als de basisindicatoren voor het meten van
het succes van nieuwe producten. Voor bet beoordelen van succes op korte termijn komt
er dan ~n maatstaf bij, namelijk of bet product op tijd geYntroduceerd is. Voor bet
meten van succes op de lange termijn geven de volgende indicatoren additionele infor-
matie volgens de respondenten: bebalen van de omzetdoelstellingen, verkoopaantallen,
bebalen van de winstdoelstellingen, bruto marge, IRRIROI en marktaandeel. Tabel 2
geeft een scbematiscb overzicbt van bet belang van de indicatoren naar tijdsperspectief.

Tabel 1. Het belang iansuccesindicatoren op de korte en de lange termijn.

Succesindicator
Behalen omzetdoelstellingen
Behalenwinstdoetstellingen
Op tijd gelntroduceerd
Omzetgroei
Verkoopaantallen
Kiantenacceptatie
Klantentevredenheid
OmzetNP / totale omzet
Productprestatie
Time-to-market
Niet overschreiden kosten budget
Break-even tijd
JRR /ROT
Behalen kwaliteitsdoelstellingen
Bruto marge
Marktaandeel

Korte termijn
2.4
2.7
1.8
2.4
2.5
1.5
1.5
3.5
1.7
2.2
2.6
2.7
2.6
1.4
2.6
2.6

Lange termijn
1.7
1.4
3.2
2.2
1.9
1.5
1.4
2.5
1.7
2.7
2.9

t-waarde
3.2b
6.4C
5.2C
1.1
3~9C

0.0
1.4
5.0C
0.3
3.0b
1 .8~
1.5
6. 1~
0.3
4~3C

6. 1~

2.4
1.6
1.5
1.7
1.7

Noot: de getallen zijn gemiddelden verkregen op een schaal waarbij een ‘1, aangeeft dat de indi-
cator zeer belangrijk is, en een ‘5’ dat de indicator onbeLangrijk is; respondentenaantaLlen yarn-
ren per t-toets vanwege ontbrekendewaamemingen; ap < .10, bp < .01, Cp < .001; de significan-
tiewaarden zijn tweezijdig.

Tabel 2. Succesindicatoren en bet tijdsperspectief.

Indicatoren die van belang zijn Indicatoren die uniek zijn voor
ongeacht bet tijdsperspectief bet korte-termijoperspectief lange-termijnperspectief

Behalenkwaliteitsdoelstellingen Op tijd gefntroduceerd Behalen omzetdoelstel
tingen

Kiantenacceptatie VerkoopaantalLen
Kiantenteyredenheid Marktaandeel
Productprestatie Behalen winstdoelstel

lingen
IRR/ROI
Brutomarge
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De bevindingen uit de tabellen I en 2 wijzen erop, dat bet belang dat managers aan de
diverse succe-sindicatoren bechten verschilt tussen de korte en de lange termijn. Een
verkiaring biervoor zou kunnen zijn dat erverscbillende dimensies ten grondslag liggen
aan de beoordeling van bet belang van de succesindicatoren voor de korte en de lange
termijn. Om dit te onderzoeken zijn de scores van de respondenten die hetsucces van
nicuwe producten meten onderworpen aan een principale componentenanalyse.

2.4. De structuur van hetbelang van de succesindicatoren

In deze analyse zijn wij nagegaan, hoe de struktuur van de succesindicatoren mogelijk
verschilt op basis van bet tijdsperspectief. Voor de lange termijn kan de struktuur wor-
den samengevat door een viertal factoren, die samen 71% van de variantie in de data
verkiaren. Voor de interpretatie van de factoren hebben wij enkele inUicatoren buiten
beschouwing gelaten, namelijk die indicatoren met een factorlading kleiner dan .50 of
waarvoor de communaliteit lagerdan .50 was. Deze procedure leidt in principe tot een
stabiele, maar welliclit conservatieve oplossing. De resultaten van de analyse lijken
derbalve aan te geven, dat de respondenten het belang van het meten van succes op de
Lange termijn iii vier factoren representeren: winstgevendheid, kiantenwaardering en
productprestatie, verkoop- en tijdsindicatoi~n en bedrijfs- en marktimpact van het nieu-
we product. Tabel 3 bevat de relevante uitkomsten van deze analyse.

Tabet 3. Factorstructuur voor het waargenomen betang van tange-termijn succesindicatoren na
principale coinponentenanalyse en varima&’c rotatie. Na de factorri~aarn staan de eigenwaarde en
deproportie v~rklaarde variantie door diefactor.

Indicator
F

Factorlading Communaliteit

Factor I: Winstgevendheid (X 3.0, 25%)

Behalenwinstdoelstellingen
LRR/ROI
Brutomarge

.88

.8&

.80-

.83

.81

.65

Factor 2: Klantenwaardering en productprestatie (?~ 2.2, 19%)

Klantenacceptatie
Klantentevredenheid
Productprestatie
Behalen kwaliteitsdoelstellingen

.867

.82

.56~
.51

.75

.73

.50

.51

Factor 3: Xerkoop- en tijdsdoelen (X = 1.9, 15%)

Behalen omzetdoelstellingen -
Omzetgroei
Time-to-market

.90

.83

.64

.89

.71

.63

Factor4: Bedrijfs- en itairktimpact (X = 1.4, 12%)

Marktaandeel
Percentage omzet NP / totale omzet

.80

.78
.72
.73
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Voor bet bepalen van de struktuur voor de korte termijn bebben wij eenzelfde procedu-
re gevolgd. Hier liggen vijf factoren ten grondslag aan bet belang van bet meten van
succes, die samen 74% van de vai-iantie verkiaren. Deze factoren zijn; winstgevendbeid
en marktaandeelindicatoren, klantenwaardering en productprestatie, ontwikkelings-en
introductieindicatoren, verkoopindicatoren en bedrijfsimpact van bet nieuwe product.
Tabel 4 bevat de belangrijkste resultatenvan de analyse.

Tabel 4. Factorstructuur voor het waargenomen belang van korte-termijn succesindicatoren na
principale componentenanalyse en varimax rotatie. Na defactornaam staan de eigenwaarde en
de proportie verklaarde variantie door diefactor.

Indicator Factorlading Communaliteit

Factor 1: Winstgevendheid enmarktaandeelindicatoren (X = 3.6, 24%)

IRRYROT .85 .78
Behalenwinstdoelsteuingen .65 .82
Marktaandeel .57 .66
Break-even tijd .77 .75
*Bmto marge .67 .78

Factor2: Klantenwaardering en productprestatie (X = 3.2, 21%)

Klantentevredenheid .80 .74
Productprestatie .72 .81
Klantentevredenheid .77 .67

Factor 3: Ontwikkeling en introductie (X = 1.7, 11%)

Niet overscheiden kosten budget .55 .69
Op tijd geintroduceerd .74 .58
Time-to-market .81 .84

Factor 4: Verkoopindicatoren (2~ = 1.3, 9%)

Verkoopaantallen .85 .82
Behalen omzetdoeLstetlingen .75 .81
Omzetgroei .60 .54

FactorS: Bedrijfsimpact (X = 1.2, 8%)

OmzetNP I totaleomzet .83 .75
*Bmto marge .53

Noot:Een enkele indicator, aangegeven met een ~ laadt op twee factoren tegelijkertijd.

Uit de tabellen 3 en 4 blijkt dat er sprake is van een basisstruktuur. De eerste twee fac-
toren hebben betrekking op winstgevendheid en op kiantenwaardering en de prestatie
van bet nieuwe product. De twee laatste factoren in elke oplossing bebben betrekking
op verkoopindicatoren respectievelijk op de impact van bet nieuwe product op bet
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bedrijf en de markt. Het grote verscbil in de struktuur komt pas naar voren in de derde
factor van de korte-termijnoplossing. Deze factor is namelijk uniek, en beeft te maken
met productontwikkelings- en introduktiezaken zoals bet ontwikkelingskostenbudget
en de time-to-market.

2.5. Verdere nuancering: hetbelang van indicatoren voor verschillende groepen
respondenten

De gerapporteerde bevindingen zijn gebaseerd op de gehele steekproef ecbter, de
respondenten verscbillen in bepaalde opzichten van elkaar. Daarom is vervolgens geke-
ken of de gemeten acbtergrondkenmerken (bijvoorbeeld innovatiestrategie en type
markt) een effect hebben op het belang dat managers aan de korte- en lange-termijn-
indicatoren hechten. De bypothese was dat achtergrondkenmerken van de respondenten
van invloed zijn op bet belang dat managers bechten aan de diverse indicatoren op de
korte en op de lange termijn. Daarom is mtddels t-toetsen gekeken of deze achtergrond-
karakteristieken verschillen veroorzaken in bet algemene beeld zoals dat uit Tabel I
naar voren komt. Tabel 5 bevat de resultaten van deze analyse. - --

Wanneer we de achtergrondkarakteristieken van de respondenten in ogenscbouw
nemen wijkt bet beeld niet veel af van bet beeld zoals dat uit TabeLlen 1 en 2 naar
voren kwam. Toch is er per achtergrondkenmerk een aantal interessante verscbillen te
ontdekken. Zo blijkt bet voor bedrijven die voomamelijk een consumentenmarkt bedie-
nen, belangrijker te zijn om op de korte termijn verkoopaantallen te meten en de omzet-
doelstellingen te bebalen en op de lange termijn de bruto marge te meten, dan voor
bedrijven die voomamelijk een industridie markt bedienen.
Technologiscbe innovatoren vinden bet belangrijker om op korte termijn omzetgroel,
verkoopaantallen, de break-even tijd en IRRIROI te meten en binnen bet ontwikke-
lingskostenbudget te blijven dan snelle imitators. Op de lange termijn vinden technolo-
gische innovators bet belangrijker om bet marktaandeel te meten.
Wanneer bet gaat om introdukties van producten met kieine verbeteringen, dan is bet
belangrijker om de break-even tijd op lange termijn te meten dan bij producten met nieu-
we gebruiksmogelijkbeden. Voor deze laatste producten is bet belangrijker om de omzet
van bet nieuwe product als percentage van de totale omzet temetenop de korte termijn.
Voor bedrijven die bun productontwikkeling op de markt baseren, is het belangrijker
omop de korte termijn consumententevredenbeid te meten en op lange termijnde bruto-
marge dan voor bedrijven waarvan de productontwikkeling wordt ingegeven door een
combinatie van marktfactoren en tecbnologiscbe mogelijkbeden.

3. CONCLUSIE

In dit artikel zijn de resultaten van een onderzoek naar bet belang van in Nederland
gebruikte indicatoren van succes van nienwe producten besproken. De respondenten,
marketing managers, bouden zicb actief bezig met productontwikkeling. Bijna elk
bedrijf dat meewerkte aan de enqu~te beeft de afgelopeifvijf jaar een nieuw product
geYntroduceerd. Het belang van nieuwe~roducten werd ook in onze studie duidelijk:
het percentage omzet en winst dat de respondenten met nieuwe producten behalen ligt
rond de 40%.
De resultaten wijzen erop dat bedrijven bet succes van nieuwe producten op korte ter-
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mijn met andere indicatoren meten dan op de lange tcrmijn. Aan vier indicatoren (kian-
tentevredenbeid, kiantenacceptatie, de prestaties van bet product en bet voldoen aan
kwaliteitsspecificaties) wordt ongeacht de termijn waarop men meet veel belang
gebecbt. Voor het beoordeLen van bet succes op de korte termijn worden deze indicato-
ren aangevuld met ~n, voor de lange termijn met zeven additionele indicatoren. Op
korte termijn speelt de timing van de introductie een belangrijke rol. Op lange termijn
moet de investering in bet nieuwe product zijn vrucbten afwerpen. Het meten van
marktaandeel, omzet en met name de winstgevendheid zijn. dan essentieel.

Tabel 5. Verschillen in gemiddelde belangrijkheidsbeoordelingen voor succesindicatorenvoor de
korte en de langetermzjn op basis x’an achtergrondkenmerken van de respondenten.

Tabel Sa
Succesindicator

Type markt
Consument

KT: Omzetdoelstellingen
KT: Verkoopaantallen
LT: Brutomarge

2.1
2.3
1.3

In(lustneel
2.7
2.7
1.6

p
2.1 .04
1.8 .09
1.9 .06

Tabel Sb
Succesindicator

Innovatiestrategie
Technologische
innovator

KT: Omzetgroei
KT: Verkoopaantallen
KT: Niet overschrijden

ontwikkelingsbudget
KT: Break-even tijd
KT: 1RRIROI
LT: Marktaandeel

2.1
2.2

2.3
2.5
2.4
1.9

Tabel Sc
Succesindicator

Innovativiteitvan bet product
Kleine Nieuwe
verbeteringen mogelijkheden

KT: Omzet van bet nienwe product
als percentage van de
totale omzet

LT: Break-even tijd
3.8
1.9

Tabel Sd
Succesinclicator

Reden voor productontwikkeling
Marktori~ntatie Mix

KT: Klantentevredenheid
LT: Brutomarge

1.3 1.7
1.61.3

Snelle
imitator
2.8
3.0

t p

3.0
3.0
2.9
1.4

1.9 .07
2.8 .01

1.9 .06
1.9 .07
2.0 .06
1.9 .07

p

3.2
2.6

1.8 .08
1.9 .07

p

1.8 .09
1.7 .09

Noten: Getallen zijn gemiddelden verkregen op een vijfpuntssschaal waarbij een ‘1, aangeeft dat
de indicator zeer belangrijk is en een ‘5’ dat de indicator onbelangrijk is; KT = korte termijn, LT
= lange sermijn; significantiewaarden zijn tweezijdig.
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Zowel op de korte termijn als op de lange termijn blijkt succes duidelijk interpreteerba-
re dimensies te bezitten. Er is sprake van een basisstruktuur die bet belang van de suc-
cesindicatoren bepaalt. Vier factoren komen terug in de beide strukturen, namelijk
winstgevendbeid, kiantenwaardering en productprestatie, verkoopindicatoren en
bedrijfs- en marktimpact. Voor de korte termijn bestaat naast deze basisfactoren een
additionele factor die ontwikkelings- en introductie-aspecten centraal stelt.
Acbtergrondkarakteristieken van de respondenten en bun werkgever bebben een
beperkte invloed op bet belang dat aan de indicatoren op korte en lange termijn wordt
gehecbt. -- - -

3.]. Aanbevelingen voor verder onderzoek

Het evalueren van bet resultaat van nienwe producten op de voor bet bedrijf zinvoiste
manier is van groat belang voor ondernemingen. Onderzoek op dit gebied wekt dan
ook de belangstelling van veel bedrijven. Zoals bij elk onderzoek moet ook bij onze
studie ecbter een aantal kritiscbe kanttekeningen gemaakt worden. Een eerste aspect
betreft de samenstelling van de steekproef. Door onze bomogene steekproef van marke-
ting managers is een redelijk beeld verkregen van bet belang dat zij aan de indicatoren
toekennen. Hoe mensen op de R&D- en financidie afdeling over bet belang van succes
indicatoren denken is nog onbekend. Een tweede kanttekening is de omvang van de
bedrijven die hebben meegewerkt aan het onderzoek. De gemiddelde omzet van de
bedrijven ligt tussen de 100 miljoen en 1 miljard gulden. De respondenten zijn derbalve
afkomstig uit de grotere Nederlandse bedrijven. Het is mogelijk dat de grote bedrijven
meer expertise en interesse bebben voor bet meten van de resultaten van nieuwe pro-
ducten. De invloed die de omvang van de bedrijven beeft op de uitkomsten is onduide-
lijk. Vervolgonderzoek is bier gewenst. Tenslotte dient in bet acbterboofd gebouden te
worden dat de steekproef niet groot is. Grootscbaliger onderzoek is noodzakelijk. Ver-
der onderzoek is uok nodig om verbanden te onderzoeken tussen bet belang van de
indicatoren en de acbtergrondikarakteristieken van de ondernemingen en bun producten.
In deze studie is reeds een startscbot gegeven, maar er kunnen meer onderscbeidende
variabelen zijn die eveneens van invloed kunnen zijn op bet belang dat aan de indicato-
ren wordt gehecbt. De productcategorie~n waaruit bedrijven bet grootste deel van bun
omzet balen (bijvoorbeeld chemiscbe producten, duurzame consumentenartikelen,
diensten en voedingsmiddelen) en de omvang van de ondememingen moeten in ver-
volgonderzoekworden meegenomen.
De enqu~te beeft de respondenten gedwongen een kritiscbe blik te werpen op bet eva-
luatieproces zoals dat in hun ondememing plaatsvindt. Eeh aantal bedrijven gaf toe dat
bet meten van bet resultaat van nieuwe producten nog in de kinderscboenen staat, maar
dat ze serieus bezig zijn met bet ontwikkelen van procedures waarmee ze in de toe-
komst een beAer inzicbt kunnen krijgen in bet resultaat van nieuwe producten. Weten-
scbappers kunnen deze bedrijven een bandje belpen door procedures voor bet evalueren
van bet resultaat en de daarbij te gebruiken indicatoren op te stellen. Indien een set van
indicatoren gevonden wordt waarmee elke ondememing bet succes en falen van nieuwe
producten kan meten wordt bet beoordeten van nieuwe producten door bedrijven mm-
der gecompliceerd. Ook kunnen er, wanneer er een goed beeld bestaat omtrent de te
gebruiken indicatoren, betere verbanden worden gelegd met de kritiscbe succesfactoren
binnen de productontwikkeling. Uiteindelijk moet dit in de toekomst resulteren in een
lager faalpercentage van nieuwe producten.
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10. De publieke opinie als draagvlak voor het
milieubeleid

A. VAN DEN BROEK, P. DEKKER en M. NASI

SAMENVAThNG

Nederlanders zijn redelijk doordrongen van de wenselijkheid vaneen goed milieu. Men richt de
blik primair op de industrie als boosdoener en wijst de overheid aan als be)angrijkste factorvoor
het oplossen van milieuproblemen. Demate van steun voor strenge milieuwetgeving duidt op het
bestaan van een redeijik sociaal draagvlak voor milienbeleid. Positieve houdingen ten aanzien
van het milieu blijken niet eenduidig met de sociaal-culturele kenmerken samen te hangen. Wel
kunnen bepaalde segmenten van hetNederlandse publiek tot ‘milieuvrienden’ worden gerekend.
Een internationale vergelijking brengt aan het licht dat de Nederlandse publieke opinie over het
milieu op de meeste vlakken niet noemenswaardig van de heersende opvattingen in vier andere
landen verschilt.

1. INLEIDING

Een goed milieubeleid stelt hoge eisen aan de samenleving en deze eisen zullen in de
toekomst nanr verwachting alleen nog maar hoger worden. Daar zal het paa~rse verlan-
gen naar een ‘econologische’ pacificatie van milleubesoherming en welvaartsgroei wel-
nig aan veranderen. Derhalve is de vraag actueel in hoeverre er voor deze groeiende
last een maatschappelijk draagvlak bestaat. Behalve acceptatie bij de uitvoering van
maatregelen die zijn gericht op individuele burgers in hun rol van consumenten en
automobilist, is steun vereist voor de prioritering van het milieu boven andere
(deel)belangen. Een regering zal zich bij het doorzetten van impopulaire mantregelen
tegenover het bedrijfsleven gesteund willen weten door de meerderheid van de bevol-
king. Binnen de regering zal de minister van milieu tegenover de collega’s eveneens
een beroep willen kunnen doen op het belang dat de kiezers aan een schoner milieu
hechten.
Dit hoofdstuk handeli over de publieke opinie, zoals die blijkt uit ondervraging van een
representatieve steekproef van de bevolking. De gegevens zijn ontleend aan het survey-
project Culturele Veranderingen in Nederland, dat het SCP sinds 1975 organiseert. In
het 1993 werd een groot aantal vragen over bet milieu opgenomen. Naastherhaling van
vragen die in eerdere jaren reeds werden gesteld, betrof het vragen uit de Milieu-
gedragsmonitor (RVD 1994), uit het International Social Survey Program (ISSP) en uit
het Europese project Compass. De vragen ten behoeve van de beide intemationale pro-
jecten waren samengevoegd op een schriftelijke vragenlijst, die na afronding van het
mondelinge onderzoek bij respondenten werd achtergelaten.2 De herhaling van eerder
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gestelde vragen maakt vergelijking in de tijd mogelijk, de intcrnationale gegevens kun-
nen voor een landenvergelijking worden gebruikt.
Na enige reflectie op bet belang van de publieke opinie als draagvlak voor beleid (§2),
wordt de ontwikkeling van opvattingen iii bet Nederlandse publiek tussen 1975 en
1995 beschr~ven (§3), de toewijzing van verantwoordelifkheden voor een schoner
milieu vergeleken (§4) en ons land naasiandere Westeuropese 1anden~gep1aatst (§5).
Na een analyse van segmenten in het Nederlandse publiek (§6) volgt een slotbescbou-
wing (§7).

2. DE PUBLiEKEOPINIE ALS DRAAGVLAK

Het begrip ‘draagvlak’ wordt met betrekking tot overheidsbeleid in uiteenlopende
betekenissen gebruikt. Het kan gaan om het materi~1e draagvlak (is het overbeidsbud-
get voldoende, kan de nationale economie een extra belasting aan?), maar ook om de
steun onder direct betrokkenen (is er onder de boeren voldoende draagvlak voor bet
rnestbeleid, weet de minister van sociale zaken voor zijn Voorstellen een draagvlak te
cre~ren bij de sociale partners?) of om diffuse steun in de gehele bevolking of althans
substanti~le delen van het electoraat.3 Om bet laatste gaat het hier, zij bet dat steun bier
niet zonder meer wordt opgevat als instemming met het beleid. Protest tegen concrete
beleidsvoorste]len kan op korte terrnijn op bet ontbreken~an een draagvlak Iijken te
duiden, terwiji bet op lange termijn juist een versterking v~iVdat draagvlak kan beteke-
nen. Zo is het protest tegen de uitbreiding van Schiphol of tegen de aanleg vande Beta-
welijn voor tWee~rlei uitleg vatbaar. Men zou in dat protest een duideLijke afwijzing
van bet beleid en dus een verzwakking van bet sociale draagvlak kunnen zien. Tegelij-
kertijd duidt bet echter op de aanwezigbeid of de versterking van een sociaal draagvlak
voormilieubescbermende maatregelen. Niet alleen de instemming m~tbe1eid, ook pro-
test tegen tekortscbietend beleid kan deel van bet sociale cfraagvlak zijn. Men kan deze
redenering nog verder voeren: initiati~Ven van burgers vanwege bet ontbreken van
overheidsbeleid, bij voorbeeld een consumentenboycot van bepaaLde producten, kun-
nen gezien worden als een versterking van bet sociale draagvlak voor milieubeleid.
Deze voorbeelden onderstrepen bovendi~n dat bet draagvliak niet alleenbestaat uit pas-
sieve acceptatie van beleid, maar ook stemverbeffing en controverse impliceert.
Het sociale draagvlak onder de bevoiling wordt bier afgeleid ult een iandelijk enqu~te-
onderzoek naar de publieke opinie, waarin een representadeve steekproef van de bevol-
king benaderd werd. De bevolking’ is echter een amorfe sociale eenheid, waaraan
moeilijk een (publieke) opinie kan worden toegedicht. De veronderstelling dat de pu-
blieke opinie zoals deze naar voren komt nit grootscbalige enqu~tes (surveys) onder
representatieiye steekproeven niettemin tocb relevant is, behoeft enige toelicbting. De
met surveys-verzamelde meningen zijn geen vrij geforinuleerde gedacbten, maar keu-
zen tussen antwoordmogelijkheden op vragen. Er zijn redenen om te twijfelen aan de
kwaliteit van de op deze wijze verzamelde meningen. Sonirnige mensen zullen met de
aangeboden mogelijkbeden bun weloverwogen overtuiging precies tot uitdrukking kun-
nen brengen. Anderen worden evenweTdoor de vragen o~ervallen en kiezen in een vlot
tempo antwoorden die op bet eerste gezicbt in de buurt komen van wat bun mening zou
kunnen zijn als ze langer over de vraag zouden bebben kunnen nadenken. Mensen kun-
nen zich ook afvragen hoe ze overkomen en kunnen ‘sociaal wenselijke’ antwoorden
geven. I-let noteren van snelle reactie~ op een uniforme lijst vragen is daarom geen
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betrouwbare registratie van ware gevoelens en diepste overtuigingen. Dat vergt andere
metboden. Wil men een representatief beeld van de meningen van grote groepen, dan
wint een oppervlakkige enqu&e met velen bet ecbter al gauw van een diepzinnig
gesprek met weinigen. Dat is zeker bet geval wanneer men belemaal niet zo geYnteres-
seerd is in wat mensen ‘eigenlijk’ denken en eventueel in huiselijke kring bespreken,
maarin de meningen die zij in de openbaarheiduiten. De standpunten die mensen inne-
men tegenover een wildvreemde mevrouw of meneer met een vragenlijst, zijn waar-
scbijnlijk redelijk representatief voor wat mensen in de tram, op school of op bet werk
aan standpunten ten beste geven. Survey-onderzoek valt dus goed te verdedigen als
middel om opinies van burgers te acbterbalen.
De relevantie van die opinies voor beleidmakers is nog een andere kwestie. De voor-
keuren van individuele burgers werken niet zonder meer door in de politieke besluit-
vorming. Dat gebeurt via verkiezingen, via organisaties die namens en met de steun
van groepen burgers in de politiek optreden, en, diffuser, door bun bijdrage aan ‘de
publieke opinie’ waar politici om uiteenlopende redenen rekening mee houden. Bij dat
laatste spelen de massamedia een belangrijke rol. Via reportages van journalisten, corn-
mentaren van deskundigen en pleidooien van belangbebbenden wordt de publieke
opinie gevormd en tot uitdrukking gebracbt (Price 1992).4 Door de media is er een wis-
selwerking tussen de meningsvorming van individuen en de opstelling van maatscbap-
pelijke organisaties tegenover elkaar en in de politiek. Doordat organisaties opvattingen
van bet publiek weten te verwoorden en met hun woorden adhesiebetuigingen, stem-
men kunnen mobiliseren, ontwikkelt zich een politiek werkzame publieke opinie. Daar-
naast kunnen veronderstellingen over wat ‘de meeste mensen vinden’ direct van
invloed zijn op politiek gedrag. Politici willen misschien anticiperen op de onuitgespro-
ken wensen vanmeerderheden of zicb daarrnee legitimeren, kiezers willen op bun beurt
misschien graag overeenkomstig de winnende meerderbeid hun stem uitbrengen. In dit
verband wordt bet begrip ‘opinieklimaat’ gebruikt (Noelle-Neumann 1993), in de bete-
kenis van de door bet publiek gepercipieerde publieke opinie. Om die te acbterbalen
worden in enqu&es sorns vragen gesteld over wat men denkt dat de meeste mensen
vinden. Dergelijk onderzoek geeft opvalLend weinig steun aan het idee dat mensen stel-
selmatig een voorkeur zoudenbebben voormeerderbeidsstandpunten of voor standpun-
ten die aan populariteit lijken te winnen (Mutz 1994). Politici zoeken evenmin vanzelf-
sprekend altijd aansluiting zoeken bij veronderstelde rneerderbeidsstandpunten in de
bevolking. De ‘georganiseerde publieke opinie’ van bet partijkader is voor hen vaak
belangrijker. Ze gaan er zeifvanuit dat bun voorkeuren verscbillenvan die van bun kie-
zers ze blijken feitelijk ook vaak slecbt op de boogte van de opvattingen van bet electo-
raat en van bun kiezers (Dekker en Ester 1988). De directe politieke effecten van per-
cepties van onuitgesproken meerderheidsstandpunten zijn daarom waarschijnlijk
gering. Via stemgedrag, in de media en door bet optreden van belangenorganisaties
worden de meningen van bet publiek ecbter wel politiek effectief.
Hoe veranderen de opinies van bet publiek in relatie tot bet overheidsbeleid? Daarover
is veel geschreven en bier kunnen slechts enkele idee~n naar voren worden gebaald. Op
basis van onderzoek naar trends gedurende enkele decenriia in Amerikaanse opinie-
onderzoek ten aanzien van een groot aantal beleidsterreinen stellen Page en Shapiro
(1992) dat beleidspreferenties zich in bet algemeen ‘rationeel’ ontwikkelen. Verande-
ringen zijn doorgaans goed te begrijpen uit feitelijke veranderingen en beleidswijzigin-
gen op bet desbetreffende terrein. Daarnaast reageert de publieke opinie op verklarin-
gen van experts en politici. Deze auteurs acbten omgekeerd de invloed van de publieke
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opinie op het beleid aanwijsbaar, al kunnen ze daarbij niet uitsluiten dat de publieke
opinie daaraan voorafgaand weer door de beleidsmakers gemanipuleerd is. Stirnson
(1991) baalt uit decennia Amerikaans surveyrnateriani evene-ens algernene trends in de
publieke opinie naar voren. Het gaat hem niet om de rationaliteit van veranderingen per
beleidsterrein, maar om de opvallende overeenkomst in verschuivingen tussen terrei-
nen. Het publiek toont vaak op een breed front van beleidspreferenties gelijktijdig ver-
schuivingen van links naar rechts (i.c. liberal en conservative) en terug. Daarmee
reageert bet publiek wel op de prestaties van een regering, triaar bet doet dat Iangzaam
en globaal. Stimson spreekt bier van policy moods oftewel stemmingen. Tot slot zij
gewezen op de idee~n van Downs (1972), die juist naar aanleiding van veranderingen
in de publieke opinie over bet milieu de notie van een issue attention cycle ontwikkel-
de. Het gaat daarbij niet zozeer om de gewenste oplossing voor een probleem, maar
vooral om de erkenning dat er een belangdjk probleem bestaat. Volgens Downs door-
loopt de publieke aandacbt voor een probleem vijf stadia, die te zarneiieen cyclus vor-
men. Aan bet begin van de cyclus stnat bet voor-problematiscbe stadium, waarin bet
probleem bekend is bij enkele deskundigen en belangengroepen, maarnog niet de ann-
dacbt van bet grote publiek heeft. In bet volgende stadium wekt een dramatiscb inci-
dent de belangstelling van bet publiek, waarop politici een snelle oplossing beloven en
grctot vertrouwen in de effectiviteit van bun voornemens uitstralen. Het publiek deelt
dit vertrouwen aanvankelijk, reden voor Downs om zowel van gealarmeerde ontdek-
king als van euforie te spreken. Het derde stadium kenmerkt zich door bet besef dat de
kosten van een afdoende oplossing wel eens zeer boog zouden kunnen zijn en mede
gedragen moetenworden door degenen die niet onder bet probleem lijden. In bet vierde
stadium begint de geleidelijke afname varfde publieke belangstelling. Somrnigen raken
ontmoedigd,_anderen verdringen bet probleem, weer anderen raken verveeld. Boven-
dien vragen nieuwe problemen om de scbaarse aandacbt van bet publiek en de potitiek.
In bet vijfde en laatste stadium is de belangstelling voor de kwestie vrijwel verdwenen.
Het probleem kan zijn opgelost of bet is niet opgelost maar binnen en buiten de over-
beid geYnstitutionaliseerd: er wordt ‘in stilte’ verder aan gewerkt. Naar aanleiding van
de resultaten daarvan of door nieuwe incidenten borreit bet probleem nog eens op in de
publiciteit. Eventueel geeft een incident, in combinatie rn~t verveling van bet publiek
met andere kwesties, aanleiding tot een nieuwe aandachtscyclus. De aard van een pro-
bleem kan medebepalend zijn voor bet verloop van de probleemeyclus. Mede door de
zichtbaarheid van (bepaalde) milieuproblemen en door bet feit dat deze iedereen en niet
slechts een kleine groep raken, zal de aandacht voor het milieu volgens Downs minder
snel verslappen (1972: 46-47).
De dynamiek van beleidsvoorkeuren zal ten eerste afbankelijk zijn van de wijze waarop
mensen een kwestie zien. Ten tweede is de basis waarop zij meniii~en vormen van
belang. Grofweg kan een onderscheid worden gemaakt tussen de perceptie en beoorde-
ling van een onderwerp als een nationale aangelegenbeid (beoordeeld op basis van
bericbten in de media), als een persoonlijk belang (beoordeeld op basis van persoonlij-
ke ervaringen en wat er in de eigen directe omgeving afspeelt) en als een manifestatie
of toetssteen voor principes en algemene waarden (beoordeeld vanuit algemene ideolo-
giscbe voorkeuren en waardenori~ntaties; vgl. Sears et al. 1980). Robrscbneider (1988)
beeft met gegevens uit opinieonderzoeik in landen van~de Europese Gemeenscbap
geprobeerl bet belang van deze acbtergronden te vergelijken. Hij kwam tot de conctu-
sie dat in de vijf door hem onderzocbte landen de bouding tegenover bet milieu beter
werd voorspeld door een sociotropische attitude (dwz. door gevoeligheid voor bet alge-
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meen belang) dan door eigenbelang of door een (postmaterialistiscbe) waardenori~nta-
tie. Vooral problemen op nationaal niveau zouden dus bepalend zijn voor de opvattin-
gen over bet milieu.

3. NEDERLAND 1975-1995

Het sociale draagvlak kan men zich voorsteilen als opgebouwd uit verschillende ele-
menten, zoals steun voor onderliggende waarden, onderkenning van problemen, erken-
ning dat bet een overbeidstaak is om die problemen op te lossen, steun voor concrete
beleidsrnaatregelen en medewerking aan de uitvoering ervan. Een belangrijk onderdeel
van bet laatste, milieuvriendelijk individueel gedrag, laten we in dit boofdstuk buiten
beschouwing (zie in een vorige editie van dit Joarboek de bijdrage van De Kruijk et al.
(1994)). Er wordt bier wel ruim aandacbt besteed aan een ander soort milieugedrag,
namelijk de deelname aan collectieve actie. Dat gedrag is namelijk bij uitstek relevant
wanneerbet gaat orn de beYnvloedingvan de publieke opinie en van beleidsmakers.
Downs dacht in 1972 dat de belangstelling voor bet milieu eind jaren zestig, begin
jaren zeventig zijn boogtijdagen gekend had. Uitgaande van zijn aandachtscyclus ver-
onderstelde hij dat de publieke belangstelling voor bet milieu vanaf dat moment zou
dalen (Downs 1972: 46-47). Deze veronderstelling wordt in tabel I weersproken door
de oplevende bezorgdbeid over milieuvervuiling in de jaren racbtig. Een groot deel van
de bevolking blijft zich ongerust maken over bet milieu, vindt dat er te weinig aan
tegen milieuvervuiling gedaan wordt en ziet in de bestrijd:ing ervan een overheidstaak.
De zorg overbet milieu is door de tijd aanfluctuaties onderbevig, zoals ook in bet bui-
tenland bet geval is (Dunlap et al. 1993). Tabel I toont in de eerste nj bet percentage
Nederlanders dat zegt (zeer) bezorgd te zijn over de vervuiling van lucbt, water en
bodem. In 1975 was dat 38%, tienjaarlater50%, in 1991 57%, in 1993 weerterugnaar
42% en sindsdien weer iets boger. Al met al is de bezorgdheid in deze periode
gegroeid. In diezelfde tijdsspanne blijkt bet aantal mensen, dat meent dat de milienver-
vuiling toeneemt, te zijn gedaald, hoewel dit percentage weer een beetje stijgt in 1995.
Deze geninger(e) bezorgdbeid over de toekomst blijkt ook uit andere gegevens (zie
Becker et al. 1996).
Tussen 1975 en 1995 neernt bet percentage mensen, dat meent dat er te weinig tegen
milieuvervuiling gedaan wordt, consequent af. Deze afnarne zou op ‘milieumoebeid’
kunnen wijzen, maar zou tevens bet gevolg kunnen zijn van de feitelijke intensivering
van bet milieubeleid. Zoals in §4 zal blijken, boudt de geconstateerde daling niet nood-
zakelijk een groeiende waardering voor bet milieubeleid van de overheid in.

Hoewel sinds 1993 sprake is van een geleidelijke afname, wordt de bestrijding van
milieuverontreiniging toch vrij algemeen als een overbeidstaak gezien. Vooral de visie
dat bet tegengaan van milieuvervuiling niet aan bet bedrijfsleven overgelaten kan wor-
den, doet opgeld. De steun voor een dergelijk overbeidsingrijpen is door de jaren been
gestegen. Op de vraag of bet bestrijden van rnilieuverontreiniging aan bedrijven zelf
moet worden overgelaten dan wel door de overbeid ter band moet worden genomen,
geeft50% in 1975 de voorkeur aan de overbeid. In 1993 zijn de meningen bierover iets
minder verdeeld en meent 66% dat dit toch vooral door de overbeid gedaan dient te
worden. De overige 34% is indifferent of geeft de voorkeur aan regulering door bedrij-
yen zeif. In 1993 blijkt uit de antwoorden op twee andere vragen dat 95% vindt dat de
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Tabel 1. Opvatcingen oi’er bet ,nilieu(be/eid) en dee/name aan milien-acties, 1975-1995, Nec/er-
Iandsebevolking 16-74jaar (in procenten).

1975 1980 1985 1991 1993 1994 1995

is (zeer) bezorgd over mitieuvervuiling 38 44 50 57 42 49
meent dat de mitieuvervuiling toeneemt 73* 66 56

47
64

vindt dat er te weinig tegen mitieu-
vervuiling wordt gedaan
vindt dat overheid milieuvervuiting
ingrijpend mact bestrijden
is voor strenge wetgeving urn
schade aan milieu tegen te gaan
vindi datde overbeidmilieuveront-
reinigingmoet bestrijden en niet aan
betbedrijfslevenmoet overlaten

is bereidhogere prijzen te betaten
is bereid hogere belastingen te betaten
is bereid een lagere levensstandaard
accepteren
is bereid goed doen voor betmilieu
oak alsdat meer tijd en geld kost

73 75 73 72 66 60

89 91 90 90 87 82

72 73

50 60 611* 67 66

57

83

71 61 58
49 44 46

4W 42 45

54 57 48

steunt informatie campagne
overmilieuvriendelijkheid
steunt belastingverhoging op voor
het milieu schadelijke producten
steunt belastingverhogingop
motorbrandstoffen
steunt het invoeren vanmilieu-
betasting op auto’s ten batevan
hetopenbaarvervoer
steunt belastingverhoging energie

67 75

54 66 57

24 30

27
21

31
27

heeft de afgelopen 5 jaar geld gegeven
aan een milieugroepering
is lid van eenmilieugroepering
heeft de afgelopen 5 jaareen
petitie getekend voor het milieu
heeftde afgelopen 5 jaar
meegedaan aan een protest of
demonstratie voor hetmilieu

44 46 49
17 21 21

23 27 34 -

5 5 6 -~

* Gegevens uit 1986.

Bron: Cutturete Veranderingen in Nederland
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overheid bedrijven en 81% dat zij mensen moet dwingen zich milieuvriendelijker op te
stellen. Slecbts zeer kleine minderheden zija van meningen dat bedrijven (5%) en men-
sen zeif (19%) moeten beslissen of zij bet milieu willen sparen (Becker et al. 1996: 50).
De voorkeur voor strenge(re) wetgeving, die overigens in vrijwel alle landen ter wereld
bestaat (Dunlap et al. 1993: 45-46), is opmerkelijk in bet licbt van bet feit dat milieu-
beleid sinds begin van de jaren tacbtig meer in bet teken van zelfregulering is komen te
staan. De voorkeur voor wetgeving moet wellicht in sameahang gezien worden met de
onrnacht die individuen ervaren wanneer ze zich met de mondiale milieuproblematiek
geconfronteerd zien. Wat kan een individu uitricbten tegen wereldornvattende proble-
men als de vemietiging van de ozonlaag, bet verdwijnen van tropiscbe regenwouden en
bet broeikaseffect? Juist over deze mondiale problematiek is men zich de laatste tien
jaar meerzorgen gaan maken (Becker et al. 1996: 32-33).
De bestrijding van milieuvervuiling kan worden bekostigd door belastingverboging of
door prijsverbogingen. Bij belastingverhoging betaalt iedereen mee, terwijl bij prijsver-
bogingen alleen de kopers van rnilieubelastende producten voor de milieukostea
opdraaien, volgens bet principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit laatste principe blijkt door de
Nederlandse bevolking te worden geprefereerd: de bereidheid hogere prijzen te betalen
is groter dan de bereidheid meer belasting af te dragen. Deze voorkeur kan overigens
zijn ingegeven door de verwachting zeif niet tot de kopers van milieubelastende pro-
ducten te beboren en, in bet verlengde daarvan, door de verwacbting zelf niet door die
prijsverbogingen getroffen te zullen worden. Ongeveer de beift van bet Nederlandse
publiek is daamaast bereid meer tijd en geld aan eea goed milieu te spenderen. Het
aantal mensen dat bereid is een lagere levensstandaard te accepteren, ligt iets lager. Het
brengen van offers voor bet milieu vindt kermelijk baar gre:ns in de wens de levensstan-
daard op peil te bouden. Bovendien bestaat er, als zojuist geconstateerd een yoorkeur
om de vervuilers te laten betalen. Tussen 1993 en 1995 daalt de offerbereidheid ten
gunste van een scboon milieu. Vooral de bereidbeid bogere prijzen te betalen neemt
aanzienlijk af, waardoor de voorkeur voor prijsverbogingen in plaats van belastingver-
hoging minder geprononceerd is in 1995.
De instemming met dwang door de overheid mag hoog zijn, als bet gaat om concrete
maatregelen bevindt de adhesie zich al snel op een lager niveau. Dit blijkt uit bet blok
in tabel 1 met oordelen over specifieke rnaatregelen die de overbeid zou kunnen
nemen. Is de afkeer van bogere belastingen op scbadelijke producten in bet algemeen
nog aan de lage kant, de afkeervan bogere belasting of een speciale rnilieubelasting op
zaken zoals energie, benzine en auto’s is sterk. Daarbij dient te worden aangetekend dat
de steun voor dergelijke beleidsinstrumenten tussen 1993 en 1995 wel iets stijgt. Dis-
crepantie tussen bet oordeel over beleid in bet algemeen en dat over specifieke maatre-
gelen is een veelvuldig optredend verscbijnsel. Naarmate maatregelen concreter gefor-
muleerd worden, zijn ze minder gemakkelijk vanuit een enkel goed doel te beoordelen
en gaan andere nastrevenswaardige zaken en tegenstrijdige belangen een rol spelen.
Dat boeft met opportunisme niets te maken te hebben (Sniderman et al. 1991).
Aan de vormen van collectieve actie neemt telkens slechts eeti minderbeid van de
Nederlandse bevolking deel. De financi~1e ondersteuning van een milieugroepering
blijkt verreweg de aantrekkelijkste actiernetbode. De bezorgdbeid om bet milieuvraag-
stuk komt dus vooral in ‘giraal activisme’ tot uiting. Tussen 1980 en 1994 is de aan-
bang van milieu-organisaties overigens sterk toegenomen en, zoals in de volgende
paragraafzal blijken, groot in vergelijking met andere landen (SCP 1994: 583 e.v.).
In tabel 2 worden drie opvattingen uitgesplitst naar drie bevo1kingscategorie~n, die zijn
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onder scbeiden naar de deelname aan discussies over politiek en naar bet overtuigen
van anderen. Met de onderscheiding van ‘buitenstaanders’ (24-25% van de responden-
ten per jaar), ‘deelnemers’ (56-58%) en ‘opinieleiders’ (18-19%) kan enig inzicbt wor-
den verkregen in bet belang vanmilieu in de publieke opinievorming en in de represen-
tativiteit van de meningen die in bet openbaar worden geuit.5

Tabel 2. Opvaitingen in pub1ieke-opiniegroep~n, 1993-1995, Nederlandse be-t’oIIdng, 16-74 jaar
(inprocenten).

opvattingen ult tabet I positie in de publieke opiniea 1993 1994 1995

buitenstaanders 35~ 46 42
is (zeer)bezorgd overbet milieu deelnemers 43 48 47

1. opinieteiders 49 57 57
vindt dat er te weinig tegen de
milieuvervuiling wordt gedaan

r buitenstaandersdeelnemers
opinieleiders

59~67
73

5959
67

5556
65

belasting beffen op milieuschadelijke
producten

buitenstaanders
deelnemers

1 opinieteiders

45
54
62

60
68
69

49
59
66

a Drie groepen op basis van twee vragen: wie onder vrienden noolt over potitieke onderwerpen spreekt, is
betiteld als ‘buitenstaander’; wie dat afen toe doet ~nvrienden familie en cotlega’s meestat weet te over-
tuigen van lets waar men veet belang aan hecht_of wie vaakover politick praat dn meestal of af en toe
weet te overtuigen, is betiteld als ‘opinieleider’; de rest geldt hier als ‘d~etnemer’.

Bron: Culturele Veranderingeft in Nederland

Opinieleiders maken zich voortdurend meerzorgen over bet milieu, vinden vaker dat er
te weinig aan de milieuvervuiling wordt gedaan en zijn vaker voorstander van belasting
op scbadelijke producten dan de buitenstaanders in de publieke opinievorming. De
deelnemers nemen een middenpositie in~De grotere milieuzorgen en de sterkere voor-
keur voor intensivering van bet milieubeleid bij opinieleiders betekenen dat bet milieu
een publiek goed gearticuleerdekwestie is. Voor bet sociale draagvlak zijn de opvattin-
gen van opinieleiders belangrijker dan de opvattingen van buitenstaanders. Als kiezers
kunnen de laatsten zicb ecbter wel laten leiden door bun milieu-opvattingen. Wanneer
politici afgaan op wat ze boren van de publieke opinie kunnen ze de electorale steun
voor milidubeleid gemakkelijk overscbatten.

4. WIE KAN ENWIE WILWAT DOEN?

In intemationaal onderzoek uit 1992 is gevraagd of men kon aangeven wie primair
verantwoordelijk is voor de beseberming van bet milieu: de overbeid, bedrijven ofmdi-
viduele burgers? (Dunlap et al. 1993)735% van de Nederlanders vindt dat de verant-
woordelijkbeid voor milieubescberming bij de overbeid ligt, 39% bij bedrijven en
industrie, en slecbts 23% zegt dat individuele burgers verantwoordelijk zijn. De overige
3% kan geen keuze maken of weet niet wie verantwoordelijk is. In vergelijking met
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andere geYndustrialiseerde landen is bet oprnerkelijk dat in Nederland bet bedrijfsleven
en industrie iets vaker genoemd worden dan de overbeid. In de meeste landen wordt de
overbeid bet meest genoerud, terwijl de industrie of individuele burgers door veel mm-
der rnensen verantwoordelijk worden geaclit. Zo zegt in de Verenigde Staten 44% dat
de overbeid verantwoordelijk is, 20% dat bedrijven dat zijn en 29% wijst individuele
burgers nan.6 In West-Duitsland zijn deze aandelen respectievelijk 38%, 31% en 25%,
in Groot-Brittanni~ 53%, 26% en 12%, in Zwitserland 32%, 29% en 35% en in Dene-
marken 37%, 31% en 23% (Dunlapet al. 1993: 82-83).
De antwoorden op vragen die zijn overgenomen nit de Milieugedragsmonitor leveren
voor 1993 een vergelijkbaar beeld op (zie De Kruijk et al. 1994: 162 e.v.). Tabel 3 ver-
meldt de gemiddelde percepties van de mogelijkheid en de bereidheid van vijf maat-
schappelijke sectoren om iets tegen milieuvervuiLing te doen, aismede de verscbillen
tussen beide percepties. Die verscbilscores worden ook weergegeven voor de publieke-
opiniegroepen nit tabel 2.
Het patroon in de beeldvorming is duidelijk: de industrie kan bet meest maar wil bet
minst; de particuliere buisboudens kunnen het rninst maar staan wat de bereidheid
betreft met afstand op de eerste plants.7 Het publiek ziet ook voor de agrarische sector
en de overbeid veel mogelijkbeden om iets te doen, maar is met name wat de agrari-
sche sectorbetreft sceptischover de bereidheid.
Voor de drie onderscbeiden publieke-opiniegroepen wordt alleen bet verscbil in per-
ceptie tussen de toegedicbte mogelijkheid en bereidheid gepresenteerd. ‘Buitenstaan-
ders’ zien over de bele linie minder verscbil tussen wat sectoren kunnen en wat ze wil-
len. ‘Opinieleiders’ zijn negatiever overde overbeid.

Tabel 3. Percept/es van de mogelzjkheid en de bereidheid om jets tegen de mi//euverontreiniging
te doen, 1993, Neder/andse bevo/king, 16 ]aar en ouder (gemidde/den en versch///en van scores
tussen 0 (= kan geheel niet bijdragen/he/emaa/ geen bereidheid) en 100 (kan in zeer sterke mate
b/jdragen/ he/e grotebereidheid).

rnogelijk bereid verschil verschil verschil verscbil
rnogelijk onder onder onder
en bereid buiten- deelnemers opinie

staanders leiders

deindustrie 86 48 38 34 40 41
de Iandbouw en veeteelt 78 51 27 22 29 31
deoverheid 81 66 15 11 15 20
andere huishoudens 65 63 2 1 2 5
heteigenlluishouden 64 75 -10 -9 -11 -10

Bran: Culturele Veranderingen in Nederland

5. NEDERLAND IN EUROPEES PERSPECTIEF

Aan antwoorden op enqu~tegegevens kan zelden een absolute betekenis worden
gebechi. Voor een zinvolle interpretatie is men aangewezen op vergelijking. In de para-
graaf 2 werd vergeleken in de tijd, in paragraaf 3 tussen oordelen over actoren en nu
wordt vergeleken met andere landen. De steun voor enkele opvattingen en de deelnarne
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aan milieu-activiteiten in- Nederland worden vergeleken met die in Groot-Brittannk~,
lerland, Ita1i~ en Duitsland, waarbij voor bet laatste land onderscbeiden wordt tussen de
gebieden van de oude BRD en de toenmalige DDR.8
Tabel 4 bevat een greep uit de vele onderzochte opvattingen en activiteiten, die uit-
gebreider zijn bescbreven in Becker et al. (1996). In de tabel zijn per algemene bouding
enkele indicatoren opgenomen.

Tabe/ 4. Opvautngen over bet mi/ieu(be/eid~ en dee/name aan mi/ieuacties in vijf /anden, 1993
(inprocenten).

NL Dt~W~ D(O) GB IRL I

71 68 58 63 43 53

68 74 68 68 58 64 —

zargwekkendheid van betmilieu:
vindt niet datmen zich te veel zorgenmaakt amhet
milieu, te weinig over prijzeti en werkgelegenheid
vindt niet dat men zich te veel zorgenmaakt dat
vooruitgang het milieu zal schaden

besef van miiieugevaren:
acht tucbtvervuiling industrie uiterstlzeer gevaartijk
voor hetmilieu
idem voor zichzelf en bet eigen gezin
acht luchtvervuiling auto’s uiterstlzeer gevaarlijkvoar
hetmilieu
idem vooiizicbzelf en bet eigen gezin
acbt temperatuurstijging uiterst/zeer gevaarlijk voar
het milieu
idem voor zichzetf en bet eigen gezin

offerbereidheid:
is bereid bogere prijzen voor betmilieu te betaten
bereidbogere belastingen te betalen
is bereid eco lagere levensstandaard voarbet milieu
te accepteren

steun voor milienbeleid:
steunt voorticbtingscampagnes amenergiegebmik te
verniinderen
steunt voarticbtingscampagnes amautogebruik te
verminderen
steunt jaarlijkse belastingv~rhoging op bcnzine ler
wille vanmilieu
steunt milieubelasting op auto’s ter witle van bet
apenbaar vervoer
steunt belastiogheffingop schadelijkeproducten
wil beffirigo~vuilnis afbankelijk van de aangeboden
baeveelheid

deelname collectieve milieu-ache:
beeft geld gegeven aan een milieugroepering 44
is lid van een milieugraepering 17
beeft een7petitie betreffende betmilieu getekend 23
beeft deelgenamen aan een milieuprotest of -demanstratie S

65 79 77 57 65 73
35 63 - 58 57 55 65 -

25 ~ 58 52 45 59 7
II 42 52 43 39 52 __

40 -

25 68

70 49
49 33

79 56 58 71
63~48 54 63

29 48 50 68
20 40 24 38

48 56 43 31 30 52

70 67 57 60 72 65 —

56 56 48 44 53 55 7

24 37 33 12 13 13 11

26 41 37 35 24 40!
54 58 48 43 40 49

59 74 73 21 66 60

18 10 30 23 13 -

6 3 6 4 4-
29 29 37 21 24

8 4 4 7

Bran: International Social Survey Project;Compass
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Heel in bet algemeen is de bezorgdbeid over bet milieu in Nederland volgens de eerste
regels van tabel 4 niet lager dan in de andere landen. Zodra bet echter om concrete
milieuproblemen gaat, zijn onze landgenoten tamelijk lucbtbartig. Met name als bet de
eigen persoon en bet eigen gezin betreft worden zij door relatief weinig zorgen
geplaagd. Nietternin is de bereidheid orn offers voor bet milieu te brengen juist in
Nederland groot.
In alle landen geldt overigens dat meer mensen bereid zijn bogere prijzen te betalen
dan hogere belastingen. Ook in andere landen bestaat dus steun voor bet principe ‘de
vervuiler betaalt’. Behalve in Groot-Brittanni~ is bet betalen naar gelang de hoeveel-
beid aangeboden afval bet meest geaccepteerde prijsinstrument dat de overheid kan
banteren. Het oosten van Duitsland valt op door de zeer lage bereidheid bogere prijzen
te betalen, betgeen waarschijnlijk gezien moet worden tegen de achtergrond van de
relatief slecbte inkomenspositie van veel inwoners van de voormalige DDR.
Ook wat betreft de steun voor overbeidsbeleid blijken Nederlanders soortgelijke opvat-
tingen te bebben als de inwoners van de andere bier onderzocbte landen. Er bestaat
alom veel steun voor de besteding van gemeenscbapsgeld aan voorlicbtingscampagnes.
Campagnes bedoeld orn bet autorijden terug te dringen zijn daarvan overal bet minst
populair. Belastingverhogingen op benzine zijn overigens evenmin geliefd, betgeen op
een grote gehecbtbeid aan de auto duidt.

De grote Nederlandse offerbereidheid vertaalt zicb gedeeltelijk in actiegeneigdbeid.
Nederlan ders gevennaar verbouding yank geld aan en zijn vaker lid van rnilieugroepe-
ringen. Ze onder scheiden zicb niet door meer activisme bij bandtekeningenacties en
demonstraties. Dit weerspiegelt waarscbijnlijk zowel verschillen in de individuele
geneigdheid tot bepaalde vormen van collectief engagement als feitelijke verscbillen in
de mogelijkheden om zich te engageren. Ook uit ander onderzoek blijkt een boge orga-
nisatiegraad van bet engagement in Nederland.

6. PUBLIEKSGROEPEN IN NEDERLAND

In de nadere verkenning van publieksgroepen in de Nederlandse bevolking worden
samenvattende schalen in plaats van losse opvattingen en activiteiten gebruikt. In de
analyse worden ook enkele vormen van individueel milieugedrag, zoals afvalscbeiding,
opgenornen. Op basis van clusteranalyse op dertien milieuscbalen worden bevolkings-
groepen onderscbeiden. Vervolgens wordt nagegaan waarin milieuvrienden zich onder-
scbeiden van de rest van de bevolking.
Met bebulp van clusteranalyse van personen op basis van bun scores op alle schalen
samen zijn vijfpubliekssegrnenten onderscbeiden. Daarbij wordt gezocbt naar een gro-
te onderlinge verwantscbap per segment en naar grote verschillen tussen de segmenten.
De clusteranalyses bevestigen wat ook al uit analyse van de samenbang tussen afzon-
derlijke houdingen bleek, namelijk dat de verbanden tussen de verschilLende milieuken-
merken zwak zijn (Becker et al. 1996: 116-122). Afhankelijk van de gekozen maten en
technieken komen telkens andere kenmerken als sterk onderscheidend naar voren.
Daarmee krijgt een opdeling van de bevolking oavermijdelijk iets arbitrairs. Niettemin
geeft een opdeling van de Nederlandse bevolking in vijf clusters of segmenten een
bevredigend resultaat.
Tabel S bevat een overzicbt van hoe die vijf clusters of segmenten op de dertien
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milieuschalen afwijken van de gemiddelde waarden van de gebele bevolking.9 Er is een
kolom met vaak boge percentages ‘verklaarde variantie’ toegevoegd. De cijfers duiden
bier ecbter niet op het succes van een statistiscbe verkiaring, maar geven slechts aan
hoe sterk de clusterindeling, die is gemaakt met alle dertien schalen samen, discrimi-
neert voor de afzonderlijke schalen. De kolom toont dat de vijfdeling bij afvalscbei-
ding, autogebruik en bewust aankoopgedrag beter onderscbeidt dan bij steun voor
voorlicbtingsbeleid, zorgen over de toekornst en bet besef van milieurisico’s.

Tabel S. Vijf Ynilieusegmenten: afwzfkingen van gerniddelde schaa/scores, 1993, bevolking van 16 jaar en
ouder.

haudingen (Becker et at. 1996~769-72i)7
onver-

schillig passief doorsnee
privd
actief

ex
pressief
actief

verklaarde
variantie

bezorgdheid over het milieu
onderkenning toekomstige milieuproblemen
beset van milleugevaren van het autagebruik
beset van andere milieugevaren
bereidheid offers tebrengen voor het milieu
beleidasteun I: voorlichtingscampagnes
beleidssteun 2: prijsinstrument
bcleidssteun 3: steun dwartgmaatregeten
gedrag I: milieubewust inkopen
gedrag 2: energiebesparing
gedrag 3: afvatscheiding
gedrag 4: vermindering autogebmik
gedrag 5: deelname coltectieve mitieu-actie

-19
-8
-13
-11
-15
-11
-17
-15
-18
-8

+18
-18
-16

-5
-3
-3
-3
-9
-5
-5
-4
-20
-13
-46
-15
-10

4-4
+2
+2
+2
4-7
+5
+5
+5
~10
-12
+t9
-12
~1

+6
+4
+5
+4
+7
+5
+7
+6
+23
+31
+10
-i-60
+5

+14
+4
+10
+8

-- +1 t
÷7
+9
+8
+39
+11

- +9
-6

+30

29
13
19
16
28
13
22
28
52
27
66
62
30

aandeel van de oadervraagden (%) 17 24 25 18 16 (n = 1.608)

Bran: CultureteVeranderingen in Nederland

Het eerste segment wordt over de bele linie gekenmerkt door een geringe betrok-
kenbeid bij bet milieu. Afvalscbeiding is in dit segment niettemin heel gangbaar. Dit in
tegenstelling tot bet tweede segment, waar men zich meer zorgen maakt over bet
milieu, zonder dat dit resulteert in een milieuvriendelijkergedrag. Het derde segment is
over alle schalen bezien een middengroep. Met uitzondering van de afvalscbeiding ligt
bet milieugedrag onder het bevolkingsgemiddelde, maar de zorg om bet milieu en de
steun vooy b~t beleid liggen daar iets boven. Het vierde en vijfde s~ment kenmerken
zicb allebei door milieukenmerken die boven bet gemiddelde uitgaan. Ze onderscbei-
den zich van elkaar in bun milieugedrag. In bet vierde segment is bet energie- en vooral
bet autogebruik sterker verminderd dan in het vijfde segment. In bet vijfde segment
zijn de deelname aan collectieve acties en milieubewust koopgedrag meer gangbaar.
Met andere woorden in bet vierde segment wordt vooral in stilte goed gedaan voor bet
milieu, terwijl in bet vijfde segment de expressie van de milieuvriendelijkbeid boogtij
viert.
Deze vijfdeling kan worden teruggebracbt tot een grove tweedeling: 61% van de
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ondervraagden heeft overwegend lage scores op de milieuscbalen, 39% overwegend
boge scores. Gezien de ricbting van de schalen en het feit dat vooral de gedragsscbalen
onderscbeidend zijn, zou de tweede groep kunnen worden aangeduid als die van de
milieuvrienden.tO In deze tweedeling verdwijnen verscbillen tussen combinaties van
zorgeloosbeid en milieuonvriendelijk gedrag (segmenten 1-3) en tussen soorten milieu-
engagement (segmenten 4-5). De tweedeling biedt echter meermogelijkheden om vast
te stellen welke persoonskenmerken bepalend zijn voor milieukenmerken. Wie zijn de
milieuvrienden en in welke bevo1kingscategorie~n zijn ze oververtegenwoordigd?
Naast gangbare demografiscbe kenmerken zijn enkele andere kenmerken in de analyse
betrokken. Het gaat om (tweedelingen van) leefstijlkenrnerken en boudingsscbalen
waarvan verwacbt mocbt worden dat ze van de opsteiling tegenover bet milieu beYn-
vloeden.
I-let relatieve belang van al deze kenmerken is onderzocbr met behuip van logistische
regressieanalyse. Bij elk kenmerk wordt telkens ~n categorie afgezet tegen de rest van
de bevolking. Tabel 6 toont bet effect van bet bebben van een kenmerk op de kans dat
men een milieuvriend is, uitgedrukt in relatieve kansenverboudingen (odds ratio’s). Als
zo’n verboudingsgetal groter is dan 1, zijn de milieuvi-ienden in de betreffende catego-
tie oververtegenwoordigd; is zo’n getal kleiner dan 1, zijn de miieuvrienden onderver-
tegenwoordigd.

Tabel 6. Achtergronden van de kans een mi/ieuvriend te zijn, 1993, Nederlandse bevolking 16
]aar en ouder: re/at/eve kansenverhoudingena.

ongeconigeerd gecorrigeerd

sekse: vrouw (52% van de 1.608 ingedeelde respondenten) 1,9 1,8
leeftijd: 16-29 jaar (24%) 0,8 0,7
opleidingsniveau: haag (24%) 1,8 1,6
bruto buishoudinkomen: haag (22%) (1,0) (0,9)
gemeentegrootte: tOO.000+ (31%) (1,2) (1,1)
groat vertrouwen in de techniek Isterke tecbnocratiscbe
ori~ntatie (36%) 0,8 (1,0)
apvatting dat natuur heilig of onaantastbaar is (41%) 1,7 1,8
lid zijn van een kerkgenaotscbap: ja (39%) (0,9) (0,9)
palitieke orientatie: zetfplaatsing links versus midden en recbts (29%) 2,2 1,9
waardenorWntatie: postmaterialistiscb versus materialistiscb en
tussenposities(1 5%) 1,9 1,4
opleidingsricbting: sociaal-cultureel (27%) 2,3 t ,6
betaald werk: minstens 15 uur per week (45%) (0,8) (0,8)
verantwoordelijk voor kinderen janger dan 21 jaar (43%) 1,3 (1,2)

a Niet-significante ca~fftci~nten (p> 0,05) staan tussen baakjes; gecorrigeerd is voor alle oven-
ge in de tabel opgenomen kenmerken; n 1.608 (ongeldige waarden zijn opgeteld bij de rest-
categorie~n).

Bran: Culturele Veranderingen in Nederland

Sekse en opleidingsniveau zijn de belangrijkste demografiscbe kenmerken. Ze blijven
beLangrijk als rekening wordt gebouden met de leefstijlkeamerken die in de analyse
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zijn apgenomen. Bebalve met respect voor de natuur gaat milieuvriendelijkheid vaak
gepaard met een linkse politieke ori~ntatie, een opleiding in sociaal-culturele ricbting
en een postmaterialistische ot-i~ntatie. Overigens boeten beide laatstgenoemde kenmer-
ken aan belang in wanneer met de andere kenmerken rekening gebauden wordt (zie
ookNas 1995).
Tot besluit van deze bescbrijving van publieksgraepen biedt figuur 1 een presentatte
van bevolkingscategorie~n met sterk verscbillende aandelen milieuvrienden. Er is uit-
gegaan van de in tabel 6 genoemde kenmerken, met uitzondering van de tecbno-
cratiscbe ori~ntatie en de opvatting aver bet sacrale karakter van de natuur. Deze twee
kenmerken passen niet goed in een opdeling van de bevolking in gemakkelijk berken-
bare groepen. Per leeftijdscategorie zijn de ondervraagden steeds verder opgesplitst
naar kentnerken die bet meest onderscbeidend waren voor bet aandeel milieuvrien-
den.tt
Jongeren onderscbeiden zich naar opleidingsniveau en politieke ori~ntatie. Het aandeel
milieu vrienden onder ben vari~ert van 23% bij lager opgeleiden tot 45% bij demiddel-
baar en hager opgeleiden die zich links of in bet midden van bet politieke spectrum
plaatsen. Bij de ouderen zijn de ricbting van de opleiding en de politieke at-i~ntatie

* = inclusief respondenten met ontbrekende gegevens
Bran: Culturele Veranderingen in Nederland

Figuur 1. Mi/ieuvrienden (inprocenten) in diverse bevo/kingscategoriei4i, 1993.
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onderscbeidend: 57% van de 55-plussers met een saciaal-culturete opleiding beboort
tot de milieuvrienden; tegen 24% van de 55-plussers die niet in die ricbting zijn opge-
leid en die zicbzelf recbts in bet politieke spectrum plaatsen. Onder de 30- tot 55-jan-
gen zljn dezelfde acbtergrondkenrnerken beslissend. In de eerste plaats onderscbeiden
zij zicb naar politiek ori~ntatie. Van ben die zich links plaatsen, is 57% milieuvriend.
Overigens doet zich bier een sekseverscbil voor: 45% van de linkse mannen en 69%
van de linkse vrouwen kan als milieuvniendelijk betiteld warden. Onder mensen van
middelbare leeftijd die zich niet links in bet politieke spectrum plaatsengaat de kwalifi-
catie milieuvriend voor slecbts 35% op. De grote bevolkingscaregorie 30- tot 55-jan-
gen in het politieke midden of ter recbterzijde daarvan kan verder worden opgedeeld
naar nicbting en niveau van opleiding en naar arbeidsparticipatie.

De onderscheiden groepen in fignur 1 overziend, blijkt bet percentage milieuvnienden
te vari~ren van 18% bij politiek centrum-recbtse, 30- tot 54-janige werkenden die op
een laag niveau in niet-sociaal-culturele ricbting zijn opgeleid, tot 69% bij vrouwen in
dezelfde leeftijdscategonie die zich palitiek wel links plaatsen. Dit zijn aanzienlijke yen-
schillen in de opstelling tegenover bet milieu, op grond van combinaties van kenmer-
ken die elk voor zich van betrekkelijkgering belang bleken.

7. SLOT

Nederlanders zijn niet geneigd bet milieuvraagstuk te bagatelliseren. Men maakt zich
bezorgd overde miieuvervuiling en een meerderbeid vincit in 1995 nog steeds dat er te
weinig tegen gedaan wordt. Niettemin heeft bet milieu bet karakter van een op zich
staand ‘issue’. Milieubetrokkenbeid neemt af wanneer andere issues — zoals werkloos-
beid of criminaliteit — zicb op de voongrond dningen. Een daling in de aandacht voor
bet milieu werd tat nu toe echter steevast door een opleving gevolgd. Sinds ongeveer
1970, toen bet milieu belangnijk werd, is bet nooit gebeel nit de publieke opinie ver-
dwenen. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dit op korte termijn wel zal geben-
ren.
Over de toename van vervuiling in de taekomst en de gevaren van verscbillende vor-
men van vervuiling voor bet eigea gezinzijn onze landgenoten minder bezorgd. Vooral
de zorg over de gevaren van milieuverontreiniging is in Nederland gering in vergelij-
king met enkele andere Europese landen. De offerbereidheid voor een beter milieu en
de bijdragen aan bet werk van milieuorganisaties (zowel financi~1e ondensteuning als
deelname aan activiteiten) zijn in internationaal perspectief daarentegen aan de hoge
kant.
Oak wat betreft overbeidsbeleid blijken Nedenlanders niet uitgesproken meer of minder
steun te geven aan verscbillende maatregelen ten gunste van het milieu. In alle bier
onderzocbte landen geeft men de voorkeur aan maatregelen die aan bet principe ‘de
vervuiler betaalt’ valdoen. De steun voor specifteke maatnegelen, zoals de verboging
van belastingen op benzine of energie, bevindt zich in alle landen op een aanmenkelijk
lager niveau dan de meeralgemene steun voon milieuwetgeving en offerbereidheid.
Opvattingen en gedragingen ten aanzien van bet milieu zijn niet eenduidig tot bepaalde
publieksgroepen te berleiden. Wel zijn vnouwen vaker te vinden in de groep milieu-
vrienden, evenals degenen die boog opgeleid zijn of een linkse politieke oni~ntatie beb-
ben. Andere kenmerken, zoals een postmatenialistische oni~ntatie en een sociaal-cultu-
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rele opleiding, dragen in geringere mate aan een milieuvniendelijke bouding bij. De
opstelling tegenover bet milieu blijkt in verscbillende bevolltirgssegmenten echter wel
degelijk te verscbillen.
De opinies van individuele burgers werken niet zonder meer door in de politieke
besluitvormingl Vooral via de media wardt de publieke opinie tot uitdrukking gebracbt
en gevormd. Beleidsmakers bouden daar orn uiteenlopende redenen rekening mee.
Voor bet sctciale draagvlak zijn de opvattingen van opinieleiders belangrijker dan de
opvattingen van buitenstaanders. Opinieleiders maken zicb meer zorgen over bet
milieu, vinden vaker dat en te weinig aan de milieuvervuiling wordt gedaan, en zijn
vaker voorstander van belasting op scbadelijke producten dan de buitenstaanders in de
publieke opinievorming. Wanneen politici afgaan op wat ze van de door opinieleiders
gedomineerde publieke opinie boren, bestaat dus de kans dat ze de electorale steun
voor bet milieubeleid overscbatten.
Het sociale draagvtak voor bet milieubeleid is in geen geval afwezig, daarvoor zijn
Nedenlanders te zeer doondrongen van de wenselijkheid of waarde van een goed milieu.
Men nicbt de blilc primair op de industnie als boosdoener en op de overbeid als puinrui-
men. Er lijkt sprake van een toenemende scepsis jegens de effectiviteit van op vnijwillig-
beid berustend beleid. Dwingende regutering geniet danrentegen grate aanbang. Het laat-
ste gegeven suggereert een legitimatie voon bet nemenvan bardere overbeidsmaatregelen
ten gunste van bet milieu. Over de wenselijkbeid van bet laatste kan een onderzoek van
de publieke opinie natuurlijk geen uitspraken doen. Wet suggereren onzebevindingen dat
bet voareen getoofwaardig milieubeteid belangnijk is dat de overbeid de bevolking ervan
weet te oventuigen dat bet niet bij gebrek ann moed tegenover bet bedrijfsteven is dat zij
voortdunend de individuele consumenten en automobilisten op bun verantwoordelijkheid
aanspreekt. Het idee van de gemiddelde Nederlander, dat die zelfwel wil maar niet veel
kan terwiji de industnie wel zoo kunnen mann niet wil, boeft niet realistiscb te zijn en kan
‘psycbalogiscb’ gemakkelijk venklaarbaar zijn. Oak dan btijft bet ecbter iets om erustig
nekening mee te houden. Erin blijven bameren dat een ‘goedmilieu bij jezeif begint’ zal
niet votdoende zijn am massaal milieucynisme te vermijden.

NOTEN - --

1 Dit antiket kwam tot stand in bet kader van bet project ‘publieke opinie en milieu’ dat bet
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verricht voor bet Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtetijke Ordening en Milieubebeer en bet Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieubygi~ne. In dli artiket beperken we ons tot losse apvattingen en gedragingen. I-let is
gebaseerd op bet SCP-rapport aver het onderzoek (Becker et at. 1996), waarin bet onderzoek
verder wordt verantwoord en waarin meer informatie over vragen en schaatconstructies te
vinden is. We danken onze cottega J.W. Becker voor zijn bijdrage aan bet project.

2 In bet kader van bet ISSP voegt bet SCPsinds 1987 regelmatig internationate modules over
zeer uiteenlopende onderwerpen toe aan bet project Culturete Veranderingen in Nederland.
De toevoeging van milieuvragen voor bet Europese Compass consortium (in Nederland ver-
tegenwQordigd door het IVAIKUB)was eenmalig.

3 Ben recentbdvies van de Raad voor bet Milieubeheer (RME 1995) biedt een averzicht van
betekenissen van bet begrip draagvlak in de titeratuur. Een rode draad is volgend de RMB
bet element van acceptatie van bet uitgevaerde of nag uit te vberen belcid.

4 Zie oak diverse btjdragen in Neidhardt (1994) en in Glasser en Salman (1995). Ben mooi
overzicht van onderzoek naar relaties tussen bevotking, medIa en politiek bieden Schoenbach
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en Becker (1995). Volgens deze auteurs hebben de mediameer invloed op politici dan op het
publiek. Politici bescbouwen demedia als vertegenwoordigers van de publieke apinie.

5 Deze eenvoudige indelingkan een grave indicatie bieden van verschillen tussen ‘opinies van
bet publiek’ en de gearticuteerde ‘publieke apinie’. Voor idee~n over een meer adequate
benadering van de discursieve en door de media bemiddelde processen van meningsvorming
zij opnieuw verwezen naan Price (1992: 71 e.v.) en bijdrageri in Neidhardt (1994) en in Gla-
seren Salmon (1995).

6 De percentages telten niet tat 100% op. amdat de percentages ‘kan geen keuze maken’ of
weet niet wie verantwoordelijk is’, hier niet warden vermeld.

7 Voor zoven vergetijkbaar komt dit beeld overeen met dat van bet panel van de Milieuge-
dragsmonitor in de jaren 1991-1993, gescbetst door Kruijt et at. (1995), zij bet dat dit panel
de neiging had de mogelijkbeden van bet eigen buishouden geninger te acbten dan de mage-
lijkheden van andere huishoudens.

8 Bij de vergelijking van afzonderlijke antwoordfrequenties tussen landen is wet een stt-ikte
equivalentie van vragen en antwoondmogelijkheden vereist. Een klein verschit in de gevoels-
waarde van een fot-mulening in de verschillende talen kan tot grate verscbillen in de beant-
woarding leiden (zie voor voorbeelden Dekker 1995). De vraagformuleningen geven thans
geen aanleiding tat grate twijfels, iets anders is dat de feitelijke omstandigbeden (de toestand
van het milieu, de aard en intensiteit van mitieumaatregelen, de kastenvan milieuvriendelijk
gedrag) verscbitten tussen de tanden en aanleiding zullen zijn to verscbillen in beantwoar-
ding van vragen die met indicatief zijn voan algemene boudingen tegenaver bet milieu. Een
vengelijking van dezelfde landen met behuip van dezelfde enqu6tes, maar meer specifieke
aandacbt voor apvattingenaver overheidsbeteid, bieden Witberspoon enMohter (1995).

9 Er werden 1.608 respondenten ingedeeld. Respondenten met drie of meen ontbnekende waar-
den op de schalen werdenweggelatenuit de analyse.

10 Op enkele uitzondeningen na kamen beteerste en tweede cluster terecht in bet eerste segment
van de tweedeling en het vierde en vijfde cluster in bet tweecle segment. Van bet derde clus-
ter kamt driekwart in bet eenste en een kwart in bet tweede segment terecbt. De afwijkingen
van bet bevolkingsgemiddelde op de dertien milieuscbatenzijn als volgt voar beide segmen-
ten: bezorgdbeid -6 en +10, bezorgdheid toekomst -3 en +5, nisicobesef -4 en +6, risicabesef
auto -5 en ÷7,offerbereidheid -6 en +9, bewust aankaapgedrag -17 en +27, energiebesparing
-12 en +18, afvalscheiding -7 en +10, vermindering autagebruik -18 en +29, collectieve actie
-9 en +14, steun vaarlicbting -4 en +6, steun pnijsinstrument -6 en +9, en steun overheids-
dwang -4 en +7.

11 Dc apdeling vond plaats met behulp van Chi-squared automatic interaction detection
(Chaid). Met deze techniek warden de respondenten eenst apgedeeld volgens bet persoans-
kenmerk dat een afbanketijke variabelebet best venklaart. Percateganievan dit acbtergrands-
kenmerk wardt vervalgens gezocht naar betpersoonskenmerk dat daama bet belangnijkste is.
Deze apdeling stapt ats ergeen betangnijk anderscheidend kenmerk meer te vinden is. Groe-
pen met minder dan 150 respandenten warden niet vender opgedeeld, en mogen evenmin
groepen van minden dan50 respandenten warden ondenscbeiden. In plaats van de meest dis-
cniminenende indeting — te weten de palitieke links-necbts-ori~ntatie — wend als eenste inde-
ling een dnietal leeftijdsklassen apgelegd: jang (16-29jaar), middetbaar (30-54) en oud (55
en auder). Dat is gedaan met bet oag op bet feit dat de kenmerken ‘betaald wenk’ en ‘kinde-
ren in de jangste en oudste leeftijdscategonie een andene betekenis hebben dan in de
middencategorie.
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11. Leefstijlen en duurzame gedragssubstitutie

W.A.C. VAN GOOL, B. BREEMHAAR, P. ESTER, en C.J.H. MIDDEN

SAMENVAYI’ING

In het kader vanhet onderzoeksprogramma NOP-1 (Nationaal Onderzoeksprogramma Luchtver-
ontreiniging en Klimaatverandering) voerden het IVA Tilburg en de TU Eindhoven een onder-
zoek uit met als doel aan te geven of het concept ‘Ieefstijlenvan consumenten met betrekking tot
huishoudelijk energiegebruik’ een geschikt uitgangspunt vormt voor hetbevorderen van energie-
zuiniger vormen van huishoudelijk energiegebruik. ALlereerst zijn hiervoor bestaande leefstijlen
met betrekking tot zes gedragsdomeinen van huishoudelijk energiegebruik onderzocht, gebruik
makend van de ‘means-end chain theory’. Belangrijke aspecten die deel uitmaken van Ieefstijlen
van consumenten zijn waarden als vrijheid, sociale waardering, efficiency en gezondheid. Ver-
rassenderwijs blijken domein specifieke leefstijlen onafhankelijk van persoonlijke en contextuele
consumentenkenmerken. Vervolgens zijn beoordelingen van consumenten betreffende duurza-
mervormen van twee domeinen van huishoudelijk energiegebruikbepaald, in relatie tot hun hui—
dige leefstijlen. De beoordeling door consumenten van milleurelevante consumptie-aktiviteiten
blijkt samen te hangen met de mate waarin deze hun waardehairarchie aantasten. Het is aanne-
melijk dat milieuvriendelijk gedrag vaak niet goed van de grond omdat dit gedrag botstmet deze
waarden. Belangrijke beleidsvooruitgang is te boeken wanneermilieuvriendelijke gedragssubsti-
tuties op een creatieve wijze wordenvergemakkelijkt, waarbij deze gedragssubstituties aan moe-
tensluiten bij belangrijke waarden vanindividuen.

1. INLEIDING

De milieuprobLematiek wordt voor een niet onbelangrijk deel veroorzaakt door
gedragskeuzen van mensen met betrekking tot energieconsumptie (Midden & Bartels,
1994). Voorbeelden zijn onder meer het gebruik van de auto — terwiji dikwijls goede,
milieuvriendelijker altematieven bestaan — of het laten branden van de verwarming of
de verlichting in woonvertrekken terwiji dit niet noodzakelijk is. Gedragsverandering is
noodzakelijk om oplossingen voor het milieuprobleem naderbij te brengen. Verande-
ringen in consumptiepatronen en Ieefstijlen zijn noodzakelijk om een duurzame samen—
leving te realiseren. In het consumptieve gedrag moet aan milieu-effecten eendoorsiag-
gevende betekenis worden gegeven.
Vooral binnen de sociaal-psychologische traditie is veel onderzoek gedaan naar en er-
varing opgedaan met gedragsverandering op het terrein van milieuproblemen (Ester,
1984; Breemhaar & Midden, 1992; Midden & Bartels, 1994). Hierin is als eerste
gepoogd om voor een zeer grote varinteit van individuele milieu-relevante gedragingen,
varinrend van het geseheiden bewaren van huishoudelijk afval tot vervoermiddelkeuze
voor vakanties, vast te stellen wat hun determinananten zijn. Hierbij zijn determinanten
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onderzocht als kennis van het individu over (de gevolgen van) het betreffende gedrag,
de houding tegenover dat gedrag, het oordeel over het gedrag van andere mensen in de
naaste omgeving, vaardigheden om het gedrag uit te kunnen voeren en materi~le
omstandigheden die het gedrag verhinderen of faciliteren. Ook is uitvoerig nnndacht
besteed ann het dilemma-achtige karakter van veel milieu-relevant gedrag, wat zeker
ook voor gedrag geldt dat bijdraagt nan klirnaatverandering en het brocikaseffect (Van
der Ploeg & Staats, 1995).
Op basis van de determinanten van gedrag zijn verschillende strategie~n met wisselend
succes toegepast om milieuvriendelijk gedrag te bevorderen. De mate wanrin deze
maatregelen het beoogde effect hebben is echter zeer wisselend en veelal teleurstellend
(Spaargaren, 1994b; Tertoolen, 1994). De redenen voor de~ teleurstellende resultaten
zijn divers. Ten eerste is milieu-relevant gedrag bijzonder gevarieerd en worden ver-
schullende gedragingen door een groot anatal verschillende factoren bepanid, die
bovendien onderling, al nnar gelang de situatie wanrop het gedrag betrekking heeft,
sterk kunnen wisselen. Het is bijzonder moeilijk om op al deze factoren vat te ki-ijgen.
Ten tweede blijkt het betermogellik om determinanten van gedrag te beYnvloeden — en
daarmee bet gedrag zeif — nanrmate het gedrag op een specifieker niveau naar tijd,
plants en ruimte wordt beschouwd. Dit brengt echter met zich mee dat voor een bijnn
ondoenlijk groot scala van specifieke gedragingen van separate beYnvloedingsstrate-
gie~n gebruik moet worden gemaakt.
Er zijn echter annwijzingen dat nfzonderiijke consumptieve gedragingen met elkaar
samenhangen en zo deel uitmaken van een meer of minder integrani consumptie-
patroon. VIek (1994) heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat milieubelnstend gedrag kan
worden beschouwd als een samenhangend geheel van het gedrag zeif, de determinanten
van dit gedrag en de gevolgen dnnrvnn. Indien deze aanwijzingen juist zijn, biedt dat
als voordeel dat een meergeYntegreerde benadering kan worden gevolgd bij het veran-
deren van consumptiegedrag (VanMeegeren & Van Woerkum, 1994). Als we in stant
zijn om de factoren te veranderen die een consumptiepatroon of leefstijl bepalen, ver-
anderen de individuele consumptieve gedragingen als het ware vanzelf. In plaats van
een benadering gericht op het beYnvloeden van specifieke ~edragingen met betrekking
tot energieconsumptie, kiezen we danrom in dit onderzoekvoor een benadering wnarbij
nfzonderlijke individuele gedragingen verondersteld worden deel uit te maken van een
geYntegreerd patroon van (energie)consumptie van een individu. Centrani stant danrom
de vrnag in hoeverre leefstijlen met betrekking tot huishoudelijk gebruik van energie
een aanknopingspunt bieden om huishoudens te bewegen tot een duurzamer energiege-
bruik.

2. DUURZAME ONTWIKKELING EN DUURZAMECfiNSUMPTIE

Wanneer bestaande consumptiepatronen leiden tot een toenemende nantasting van bet
milieu, dienen deze patronen te veranderen. Het begrip ‘duurzame consumptie’ wordt
wel gebruikt om een patroon van consumptie ann te duiden dat past binnen het streven
naar een duurzame maatschappelijke outwikkeling. In beleidsdocumenten op bet ter-
rein van milieubeleid wordt bet begrip ‘duurznme consumptie’ gebezigd alsof zonder
meer duidelijk is wat hieronder moet worden verstana. Duurznme consumptie is echter
een nieuw begrip wanrvan met betrekking tot de concrete invulling nog maar weinig
bekend is. Volgens Spaargaren (1994a) bevindt er zich “een kloof tussen het op zeer
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abstract niveau geforrnuleerde begrip ‘duurzaamheid’ en de talloze ‘uitwerkingen’ of
operationaliseringen van dit begrip waarmee burger-consumenten (via voorlichtings-
campagnes en in de alledaagse handelingspraktijk) worden geconfronteerd (...) Binnen
het Nederlandse milienbeleid dat is gericlit op institutionele doelgroepen of actoren, is
een heel scalaaan begrippen en denkschema’s ontwikkeld dat echter niet direct toepas-
baar is op de huishoudelijke context en het gedrag van burger-consumenten” (p. 6).
Pogingen tot uitwerking van het begrip duurzame consumptie beschrijven vooral wat er
in de bestaande vormen van consumptie en in de maatschappelijke structuren waarbin-
nen deze plaats vinden, moet veranderen. De Bruijn et al. (1993) acliten verandering
van de bestaande consumptie ten behoeve van duurzame consumptie sleclits mogelijk
indien deze ondersteund wordt door verandering in produktiemethoden. Consumenten
moeten naar hun mening worden ondersteund door de beschikbaarheid van ‘inherent
milieuvriendelijke produkten’.
Geconcludeerd kan wordendat ernog weinig bekend is over wat moet worden verstaan
onder duurzame consumptie, welke veranderingen in bestaande consumptie vereist zijn
ten behoeve van duurzame consumptie en onderwelke omstandigheden deze verande-
ringen gerealiseerd kunnen worden.

3. LEEFSTIJLEN EN CONSUMPTIE

De term leefstijl wordt dikwijls gebruikt in verband met consumptief gedrag. Verkia-
ringen voor verschillen in consumptief gedrag worden vaak gezocht in verschillen tus-
sen mensen wat betreft hun leefstijlen (Featherstone, 1991). Op grond van een ttitvoe-
rig overzicht van de literatuur met betrekking tot verschillende theoretische
benaderingen van het leefstijlbegrip, komt Veal (1991) tot de volgende definitie: leef-
stiji is het karakteristieke patroon van individueel of sociaal gedrag van eenindividu of
een groep. Met ‘gedrag’ wordt in deze defmitie vooral gedrag in relaties bedoeld, zoals
tegenover een partner, familie, vrienden, collega’s en in het kader van consumptie,
vrije tijdsbesteding, werk en religieuze activiteit. Deze vrij eenvoudige definitie laat de
aard en inhoud van het bedoelde gedragspatroon buiten beschouwing, evenals de wijze
waarop leefstijlen ontstaan. Deze aspecten liggen volgens Veal weliswaar aan de basis
van leefstijlen, maar maken er geen deel van uit. Zij vormen object van theoretische en
empirische verkenning.
Hoewel smaken en gedragsvoorkeuren van mensen stabiele patronen vertonen, zowel
binnen een individu in de tijd als tussen individuen behorend tot een bepaalde groep,
Laten zij zich slechts ten dele voorspellen door achtergrondkenmerken van personen,
zoals opleiding, inkomen, beroep, leeftijd, etc. Verondersteld is daarom wel dat smaken
en gedragsvoorkeuren zich conformeren aan een patroon dat sterk sociaal bepaald is.
Mensen hebben de behoefte om zich een identiteit aan te meten, om zich te identifice-
ren met bepaalde andere mensen en om zich juist van weer anderen te onderscheiden.
Op de kiassieke benadering van leefstijlonderzoek voor marketingdoeleinden, waarbij
personen worden ingedeeld in een beperkt aantal groepen op basis van smaken,
gedragskeuzen en demografische kenmerken, is kritiek mogelijk (Ganzenboom, 1988;
Ester & Vinken, 1990). De indeling van mensen in een beperkt aantal alomvattende
leefstijlen doet de werkelijkheid geweld aan, aangezien de variatie in smaken, gedrags-
voorkeuren en gedragingen veel groter is dan in een overzichtelijke typologie valt weer
te geven. Bovendien is er sprake van overlap tussen de afzonderlijke leefstijltypen. In
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deze studie komen we aan deze kritiek tegemoet door een domein-specifieke henade-
ring te volgen.
Het proces van modernisering van de westerse samenleving heeftgeleid tot een plurali-
sering en dynamisering van leefstijlen waardoor het steeds uiioeilijker wordt om alom-
vattende leefstijlen te onderscheiden. Nieuwe onderzoeken leveren daardoor telkens
weer andere resultaten op. Wij veronderstellen dat dit minder geldt voor huishoudelijke
energieconsumptie. De precieze en actuele wijze waarop gedrag met betrekking tot
energieconsumptie gestalte krijgt kan weliswaar sterk verschillen, de onderliggende
behoeften en w~arden wanrin dit gedrag voorziet worden in verband met huishoudelij-
ke energieconsumptie relatief constant verondersteld.
In deze studie gaan we er van nit dat verschillende vormen van huishoudelijke energie-
consumptie optreden in een samenhangend patroon of patronen van gedragingen, welke
beschouwd kan of kunnen worden als leefstijlen. Het doel van deze beschouwing is om
na te gaan of leefstijlen met betrekking tot huishoudelijke energieconsumptie veranderd
of aangepast kunnenworden ten behoeve van duurzame coiisumptie.

4. VRAAGSTELLINGENMETHIODOLOGIE -

De bruikbaarheid van het leefstijlbegrip voor het verkiaren en beYnvloeden van (huis-
houdelijke) energieconsumptie is nog onduidelijk (Perrel~ 1993). Schneider (1994)
ondemam een poging om meer duidelijkheid te krijgen in bet probleem om correspon-
dentie te krijgen tussen enerzijds leefstijl als samenstel van gedragsvoorkeuren en sma-
ken en feitelijk gedrag van mensen anderzijds. Aan leefstijl werd in dit onderzoek een
vrij beperkte invulling gegeven door verschillen tussen huishoudens te typeren aan de
hand van verschullen in enkele demografische kenmerken. Ofschoon er vrij duidelijke
verschillen in energiegebruik tussen huishoudens naar voren kwamen, al naar gelang
enkele demografische kenmerken, kunnen we deze studie niet echt als een onderzoek
naar de relatie tussen ieefstijlen en huishoudelijk energiegebruik beschouwen. Daar-
voor bestaat er een te grote discrepantie tussen de operationalisering van leefstijlen aan
de hand van een beperkt aantal demografische variabelen, en bet theoretische leefstijl-
begrip zoals dat door dominante theoretici in de (stratificatie)sociologie is gehanteerd.
Biesiot & Moll (l995fmerken dan ook op dat onderzoek is vereist van de meer
‘onzichtbare’ aspecten van leefstijl die inzicht kunnen verschaffen in psychologische
en sociale factoren die bepalend zijn voor verschillen in (energie)consumptie binnen
bestedingscategorie~n. Om meer duidelijkheid over de rol van leefstijlen in verband
met huishoudelijke energieconsumptie te verkrijgen, pogen we als de eerstvolgende
stap in dit onderzoek een antwoord te vinden op de volgende vraag: zijn er empirisch
aanwijzingente vinden i’oor het bestaan van leefstijlen met betrekking tot huishoudelil-
ke energieconsumptie? Om deze vraag te beantwoorden hanteren we de hiervoor reeds
vermelde definitie van leefsfijl: bet karakteristieke patronn van individueel of sociaal
gedrag van een individu of een groep, welke de uitingsvorm is vatY de basiswaarden
van dat individu of binnen die groep. -

Ten behoeve van dit onderzoek introduceren we in deze studie een operationalisatie
van het leefstijlbegrip in termen van middel-doelketens. Het basismodel van middel-
doelketens omvat drie elementen: attributen, consequenties en waarden. Attributen zijn
de relatief concrete karakteristieken van consumptieve gedragingen. Consequenties of
‘voordelen’ refereren aan de gevolgen -die dit consumptieve gedrag heeft voor de con-
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sument. Tenslotte hebben waarden betrekking op de meest fundamentele behoeftien van
mensen. Volgens de middel-doelketentheorie (Gutman, 1982; Reynolds & Gutman,
1988) trachten mensen eindwaarden te realiseren door keuzes te maken tussen alterna-
tieve gedragsmogelijkheden. Verondersteld wordt dat de consument bepanide gedra-
gingen uitvoert (het middel) om hoger gelegen waarden te bereiken (bet doel).
Een belangrijke reden voor de keuze om leefstijlen in termen van middel-doel ketens te
operationaliseren, vormt de mogelijkheid om wijzigingen in gedrag te bewerkstelligen
door veranderingen in deze ketens aan te brengen. Immers, indien bepaalde aantrekke-
lijke eigenschappen van gedrag (in verband met huishoudelijke energieconsumptie),
die leiden tot door het individu gewaardeerde consequenties, worden vervangen door
ander gedrag met andere eigenschappen die echter leiden tot dezelfde consequenties,
zal dit alternatievegedrag een re~le mogelijkheid voor het individu vormen.

4.1. Betekenisstructuuren duurzame consumptie

Het begrip leefstijl of consumptiepatroon is vooral bruikbaar indien een koppeling
wordt gemaakt met de betekenisstructuur van de consument. Hieronder worden de
betekenissen verstaan die consumentenhechten aan eenbepaald produktveld of aaneen
bepaalde verzameling stimuli (Pieters, 1989). Dit impliceert dat eerst inzicht moet wor-
den verkregen in de betekenisstructuren van consumenten van de verschillende rele-
vante gedragsdomeinen. Met behuip van de middel-doelketentheorie is bet mogelijk
om door middel van diepte-interviews via de ladderingtechniek de betekenisstructuur
van consumenten te onderzoeken en in kaart te brengen.
Middel-doe1hi~rarchinn zijn vooral gebruikt inonderzoek dat zich richt op de betekenis
van produktattributen (o.a. Reynolds & Gutman, 1988). Het doel van dit onderzoek is
echter om de betekenis van het produktgebruik, energieconsumptie voor huishoudelijke
doelen, in kaart te brengen. Dit betekent dat bet attribuutniveau wordt overgeslagen en
de waargenomen voordelen van het gedrag in deze studie als uitgangspunt worden
genomen. Gedragsvoordelen zijn de door consumenten gewenste gevolgen wanneer zij
produkten aanschaffen en gebruiken (“ik wil dat mijn wasmachine alle vlekken er goed
uithaalt” of “ik wil dat mensen mij opmerken”). De cognitieve representaties ~an voor-
delen kunnen ook het positieve affect omvatten dat met deze gewenste resultaten
samengaat (gunstige evaluatie, positieve gevoelens en emoties). In Figuur 1 wordt een
voorbeeld gegeven van een middel-doelketen van bet met de auto naar het werk gaan.
Het waargenomen voordeel “geen last van de regen” leidt via twee consequenties naar
de eindwaarde “erkenning op het werkkrijgen”.

We veronderstellen dat binnen specifieke domeinen van huishoudelijk energiegedrag
(leden van) huishoudens van elkaar kunnen worden onderscheiden aan de hand van
verschillen in dezemiddel-doelketens.

4.2. Bevordering van duurzame(r) vormen van huishoudeh]ke energieconsumptie

Indien inderdaad van leefstijlen met betrekking tot huishoudelijke energieconsumptie
kan worden gesproken, is het de vraag of van deze leefstijlen gebruik katt worden
gemaakt bij pogingen om energiezuinige vormen van huishoudelijke consumptie te
bevorderen. Hier ligt eencentraal aangrijpingspunt voor milieubeleid.
Het vervangen van onduurzaam gedrag door duurzame gedragsalternatieven heeft de
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erkenning op het werk krijgen

Figuur 1. Een niiddel-doelketen van ‘metde auto naar het werk gaan’.

meeste kans van slagen als deze alternatieven nauw aansluiten bij de betekenisstructuur
van het oorspronkelijke onduurzame gedrag. Dit betekent dat de psychologische kosten
van het gedrag worden geminimaliseerd (Pieters, 1989)._De aantrekkelijkheid voor
(leden van) huishoudens van energiezuinige alternatieven voor bestaande vormen van
consumptie bmnnen specifieke domeinen van huishoudelijk energiegedrag kan worden
vergroot door aan te sluiten bij bovengenoemde middel-doelketens. Hiermee wordt
concreet bedoeld dat naarmate:
• de consequenties van deze altematieve vormen van energieconsumptie meer over-
eenstemmen met de gewaardeerde consequenties van de oorspronkelijke vorm van
energieconsumptie, de waardering van dit altematiefhoger zal zijn;

• de waarden die via de consequenties van de altematieve vorm van energieconsump-
tie gerealiseerd kunnen worden meer overeenstemmen met de waarden die met de
oorspronkelijke vorm van energieconsumptie gerealiseerd konden worden, de waar-
dering voor dit altematiefhoger is.

Onze benadering van bet leefstijl-begrip aan de hand van de middel-doelketentheorie
veronderstelt dat bestaande energie-intensieve vormen van huishoudelijke energiecon-
sumptie kunnen worden vervangen door_andere, minder energie-intensieve vormen van
energieconsumptie, die voor de consument wellicht andere consequenties hebben, maar
die voorzien in bet realiseren van dezelfde waarden als de oorspronkelijke vorm van
energieconsumptie of in andere, eveneens hoog gewaardeerde waarden. Per saldo blijft
daardoor de realisering van eindwaarden in stand, waardoor de psychologische kosten
van deze gedragsverandering beperkt blijven.

t
verantwoordelijk overkomen -

t
er representatief uitzien

t
geen last van de regen
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4.3. Vraagstelling

Gegeven het voorgaande richt dit onderzoek zich op het beantwoorden van de volgende
vragen:
1. Is het mogelijk (leden van) huishoudens te onderscheiden op basis van hun middel-
doelketens met betrekking tot huishoudelijke energieconsumptie? Zo ja, hoe zien
deze middel-doelketens er dan uit?

2. Bestaan er verschillen tussen (leden van) huishoudens betreffende de mate waarin zij
tot energiezuiniger altematieven voor huishoudelijke consumptie zijn te bewegen
(substitutie), al naar gelang hun huidige middel-doelketens met betrekking tot huis-
houdelijke energieconsumptie?

5. STUDIE 1: VERKENNING VANENERGIECONSUMPTIE-
PATRONEN DOORHUISHOUDENS

In dit onderzoek wordt gewerkt met een domein-specifieke segmentatie van huishoude-
lijke energieconsumptie: er wordt gezocht naar leefstijlen binnen de gedragsdomeinen
woon-werkverkeer, het gebruik van de vriezer, het verwarmen van de woning, het ver-
lichten van de woonkamer en het gebruik van de wasmachine en de wasdroger. In dit
artikel beperken we ons tot twee van de zes gedragsdomeinen, te wetenwoon-werkver-
keer en het gebruik van de vriezer. Een uitgebreide bespreking van alle resultaten van
de twee studies is te vinden in Breemhaaret al. (1995).

5.1. Huishoudelijke energieconsumptie en de situationele context

Het is bij huishoudelijke energieconsumptie van belang te wijzen op de rol van de situ-
atie waarin iemand zich bevindt. Het is slechts zinvol om de groepering van responden-
ten op grond van hun middel-doelketens met betrekking tot huishoudelijke energiecon-
sumptie te interpreteren in termen van leefstijlen wanneer rekening wordt gehouden
met de context van de respondenten waarbinnen energie wordt gebruikt. Het gaat hier-
bij om (fysieke) voorwaarden die energiegebruik mede bepalen, waarbij we onder-
scheid maken tussen de algemene en de domein-specifieke context. Bij de algemene
context gaat het om gezinsgrootte, inkomen, leeftijd, woonsituatie, etc. Bij de domein-
specifieke context gaat het met betrekking tot bijvoorbeeld woon-werkverkeer om het
soort vervoermiddel, afstand tot het werk, reistijd, etc. (Van Diepen & Van Ginneken,
1994). Deze context bepaalt ten dele de mogelijkheden die het gedrag biedt en de
beperkingen die aan het gedrag zijn opgelegd en daarmee in meerdere of mindere mate
tevens de perceptie van het gedrag.
De indeling van huishoudens in groepen kan dus ook bepaald worden door de omstan-
digheden — de context — waarin mensen leven. Daarom voegen we de derde onder-
zoeksvraag toe: bestaat er eenrelatie tussen de middel-doelketens van (leden van) huis-
houdens met betrekking tot huishoudelijke energieconsumptie en de context waarin zij
verkeren?

5.2. Methode en deelnemers

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van half gestructureerde interviews met 70
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respondenten. Hiertoe is een steekproef getrokken Hit de bevolking van drie grote ste-
den. De steekproef is gestratificeerd naar inkomen en de dichtheid van de woonomge-
ving, omdat deze variabelen verondersteld worden een belangrijke rol spelen bij huis-
houdelijke energieconsumptie. De steekproef is dusdanig gestratificeei~d dat ten eerste
de helft van de deelnemers een (ruim) boven modaal en de andere helft een (beneden)
modnal inkomen had en ten tweede de helft in een ruim opgezette en de andere helft in
een dicht bebouwde omgeving woonachtig was.
In de interviews is ten eerste de algemene context van het huishouden bepaald (zoals de
demografische variabelen), ten tweede is de specifieke context vastgesteld. Hierbij zijn
vragen gesteld omtrent de wijze waarop de respondent gewend was zich te gedragen
met betrekking tot het betreffende gedragsdomein en omtrent omstandigheden die daar-
voormede bepalend worden verondersteld.
Het tweede deel van het interview verliep volgens de ladderingprocedure. Deze metho-
de wordt veelal gebruikt om middel-doelketens van produkten op te sporen en zicht-
baar te maken. Daarbij vormen produktattributen de basis voor het ladderingproces. In
dit onderzoek, waar gedrag centraal staat, vormen de door de respondenten waargeno-
men voordelen van het gedrag de basis van het ladderingproces. Deze voordelen wor-
den door ons opgevat als functionele of psychosociale consequenties. De ladderingpro-
cedure bestaat uit de volgende fasen (Reynolds & Gutman, 1988; Pieters, 1989):
1. Het genereren van waargenomen voordelen van een bepaald gedrag.
2. Het selecteren van de drie — voor de -respondent — belangrijkste voordelen van het

gedrag. -

3. Het genereren van de middel-doelketens. Hierbij wordt vastgesteld waarom de als
belangrijk aangemerkte voordelen belangrijk zijn voor de respondent.

5.3. Methode van data-analyse

Middels een inlioudsanalyse van de 70 ladderinginterviews is voor ieder gedragsdo-
mein een codeboek met consequenties en waardeu opgesteld. Het opstellen van de
codeboeken is een tijdrovend werk, omdat alle antwoorden zijn opgesomd in de termi-
nologie van de respondenten. Er zijn echter grote verschillen in de terminologie van
mensen. Alle uitspraken die betrekking hebben op hetzelfde begrip, maar die net iets
anders zijn geformuleerd, zijn onder ~n code per begrip samengevoegd. Op deze
manier zijnalle uitspraken samengevat. Vervolgens zijn de gedragsvoordelen, conse-
quenties en waarden ‘ingedikt’.
Het opstelLen van de codeboeken is een moeilijk, tijdsintentief en subjectiefproces. Om
de subjectiviteit te verminderen hebben meerdere beoordelaars onafhankelijk van
elkaar codeboeken opgesteld. Na afloop zijn de indelingen naast elkaar gelegd en is
over de verschillen gediscussieerd om tot overeenstemming te komen over het defini-
tieve codeboek. Dit heeft als voordeel dat alleen die antwoorden over ~n kam worden
geschoren die volgens meerdere beorordelaars vergelijkbaar zijn (De Bont et al., 1993).
In dit onderzoek zoeken we naar gelijkenissen tussen respondenten in middel-doelke-
tens. De respondenten worden dus geclusterd op basis van hun middel-doelketens.
Voor elk gedragsdomein is een datamatrix opgesteld, waarin de respondenten, de lad-
deringconsequenties en -waarden, en de contextvariabelen zijn opgenomen. Als eerste
stap in de statistische analyse werd een correspondentie-analyse op de middel-doelke-
tens per gedragsdomein uitgevoerd. In een correspondentie-analyse worden de relaties
tussen de rijen en kolommen van een twee-weg tabel grafisch afgebeeld, zodat de struc-
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tuur van een totale set stimuli kan worden onthuld (Kuylen & Verhallen, 1988). Ver-
volgens werd eenclusteranalyse op de data uitgevoerd. In een clusteranalyse worden de
personen op grond van hun consequenties en waarden in clusters gegroepeerd. De per-
sonen binnen ~n cluster of groep moeten zoveel mogelijk op elkaar lijken en zo mm
mogelijk op personen uit andere clusters of groepen. Het gaat dus om het vinden van
clusters van personen met gemeenschappelijke kenmerken, in dit geval consequenties
en waarden met betrekking tot ~n van de domeinen van huishoudelijke energiecon-
sumptie.
Nadat we op de hoogte zijn van de consequenties en waarden die respondenten in de
clusters belangrijk vinden, zijn we geYnteresseerd of er een relatie bestaat tussen ener-
zijds de indeling van de respondenten in clusters op basis van hun middel-doelketens
en anderzijds de context waarin ze leven. Om deze vraag te beantwoorden is als laatste
stap een discriminantanalyse uitgevoerd. Hierin wordt nagegaan welke variabelen het
best een groepsindeling onderscheiden. Het stelt vast welke variabelen het meest bepa-
lend zijn voor het verschil tussen de gevormde clusters en welke variabelen juist een
minder grote rol spelen.

Resultaten “woon-werkverkeer”
In het gedragsdomein ‘woon-werkverkeer’ werden twee clusters van huishoudens
onderscheiden die overeenkomstige, betekenisvolle consequenties en waarden noem-
den betreffende hun wijze van energieverbruik, terwijl deze clusters daarmn onderling
van elkaar verschilden. Figuur 2 toont de clusters binnen woon-werkverkeer.

Respondenten in het (sociale) efficiency en veiligheids-cluster (Cl in Figuur 2) bena-
drukken vooral de onaffiankelijkheid van het weer, het meer tijd over hebben voor

Figuur 2. Consequenties enwaarden van de twee clusters voor woon-werkverkeer.

betervoor milieu

onaffiankelijk van het werr

Cl vrijheid mee tijd voor andere dingen

gemak
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gezondheid

lichaamsbeweging
s morgens latervertrekken

geenp-plaats hoeven zoeken
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andere dingen, het verbeteren van de sociale contacten, vrijheid, en opvallend veel
gevolgen en waarden die met het werk te maken hebben. Respondenten in het bewe-
ging- en gezondheids-cluster (C2 in Figuur 2) benadrukken vooral het voorkomen van
stress, het zich ontspannen en relaxen, lichaamsbeweging en frisse buitenlucht, en
gezondheid. Consequenties met betrekking tot het milieu en energiebesparing werden
niet of nauwelijks genoemd. Er bleken twee variabelen een signiftcant& relatie met de
clusterindeling te hebben: bet vervoermiddel en de hoogte van de reiskosten per keer,
twee variabelen die natuurlijk ook onderling samenhangen. Degenendie onafhankelijk-
heid, vrijheid en zaken die met het werkte doen hebben belangrijk vinden bleken voor-
al automobilisten zijn en degenen die ontspanning, beweging en gezondheid belangrijk
vonden waren vooral fietsers.

Resultaten “gebruik van de vriezer”
In Figuur 3 zien we dat de analyse van de ladderingdata betreffende bet gedragsdomein
‘bet gebruik van de vriezer’ resulteerde in drie clusters.

Figuur 3. Clusters van respondenten die dezelfde consequenties en waarden belangrilk vinden
betreffende hetgebruik van de vriezer.

Het tijdwinst-cluster (Cl in Figuur 3) wordt gekenmerkt door respondenten die tijdsbe-
sparing, meer tijd over hebben voor andere dingen, het verzorgen van bet gezin en de
kinderen, en het zich prettig voelen belangrijk vonden. Respondenten uit bet lekker en
gezond-cluster (C2 in Figuur 3) vinden vooral bet eten zelf belangrijk: je hebt altijd

geen last van slecht weer

bewaren

kinderen/gezin verzorgen

voor andere dingen
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vers eten in huis, de lekkere smaak van het eten, je kunt eten lang bewaren en de
gezondheid. Respondenten nit bet (gast)vrijheid-cluster (C3 in Figour 3) blijken zaken
op het sociale vlak te benadrukken: sociale waardering, gezelligheid, je kunt (onver-
wachts) bezoek iets aanbieden, gastvrijheid en vrijheid werd vooral door dit cluster
benadrukt. Consequenties van vriezen voor het milieu en energiebesparing werden niet
genoemd. Er bleek geen significante relatie te bestaan tussen enerzijds de indeling van
de respondenten in clusters en anderzijds de demografische kenmerken van de respon-
denten. Ook bij de overige vier gedragsdomeinen (wassen, drogen, verwarmen van de
woning en verlichten van de woonkamer) werden clusters van respondenten geYdentifi-
ceerd, waarbij er bij geen van de gedragsdomeinen een relatie met de contextvariabelen
aanwezigwas.

5.4. Conclusie eerste studie

Uit dit eerste empirische onderzoek blijkt dat in verband met specifieke domeinen van
huishoudelijke energieconsumptie inderdaad gesproken kan worden van leefstijlen.
Huishoudens konden op elk van de onderzochte domeinen worden gegroepeerd op
grond van de consequenties en waarden die zij belangrijk vonden met betrekking tot
het betreffende domein. Tevens bleek de variatie in genoemde consequenties en waar-
den binnen elke afzonderlijke groep beperkt, waardoor zij goed geYnterpreteerd konden
worden.
De consequenties en waarden die men als belangrijk beschouwde in verband met ver-
schillende domeinen van huishoudelijke energieconsumptie, stemmen voor een deel
met elkaar overeen. Tijdsbesparing, presteren en effici~ntie zijn consequenties en waar-
den die binnen elk van de gedragsdomeinen als belangrijk werd beschouwd door een
deel van de deelnemers aan het onderzoek waaraan over deze gedragsdomeineu vragen
zijn gesteld. Bij vier gedragsdomeinenen werden gezondheid en hygiene eveneens
belangrijk gevonden door een deel van de respondenten. Tenslotte bleek met betrek-
king tot drie van de zes domeinen dat een deel van de over die domeinen ondervraag-
den bet kunnen onderhouden van sociale contacten als een belangrijke consequentie
noemde. Op grond van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat efficWntie,
gezondheid en sociale opbrengsten de belangrijkste criteria zijn waarop de aanvaard-
baarheid en uitvoerbaarheid van meer duurzame gedragssubstituties zullen worden
beoordeeld.

Verder is bet opvallend dat bij de voordelen en gevolgen van de wijze waarop men
gewend is om gebruik te maken van energie voor huishoudelijke doelen overwegingen
met betrekking tot milieuzorg en energiebesparing een relatief geringe rol spelen. Deze
resultaten wijken af van die van veel opinie-onderzoeken waaruit blijkt dat mensen
desgevraagd een (bijzonder) positieve houding ten aanzien van bet milieu hebben en
zich bezorgd tonen overde milieuproblematiek (Nelissen, Perenboom, Peters & Peters,
1987; Whitherspoon & Mobler, 1995). We achten deze bevinding van groot belang
voor de uitvoering van bet miliettbeleid. Voorlopig concktderen we dat overwegingen
met betrekking tot milieubehoud en energiebesparing op zichzelf geen factoren zijn
waardoor consumenten zich laten leiden bij veel terreinen van huishoudelijke energie-
consumptie.

Uitsluitend voor woon-werkverkeer bleek dat bet verschil tussen de twee op grond van
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middel-doelketens onderscheiden clusters samenhing met twee persoonsgebonden con-
textvariabelen, namelijk het al of niet van de auto gebruik maken voor woon-werkver-
keer en de hoogte van de reiskosten per keer. Voor de overige vijf gedragsdomeinen
bleek er geen verband te bestaan tussen de indeling in clusters op grojid van middel-
doeWetens en de contextvariabelen van de respondenten in deze clusters, die van
belang worden verondersteld voor het gebruik van energie binnen d7at domein. De
gevonden clusters lijken dus vooral doorde middel-doelketens van de ondervraagden
ten aanzien vangedrag binnen het betreffende domein worden bepanld, in plaats van
door voor da~ domein relevantepersoonsgebonden en situationele contextvariabelen.
Hieruit leiden we af dat het belang dat personen hechten aan consequeiities en waarden
in verband met huishoudelijke energieconsumptie grotendeels onafhankelijk is van hun
persoonlijke kenmerken en de omstandigheden waarin zij verkeren. Dit betekent dat
beleidsmaatregelen gericht op energiebesparing die ingrijpen in leefstijlen van huishon-
dens (zie hieronder) mm of meer onafhankelijk kunnen worden uitgevoerd van deze
kenmerken en omstandigheden. Met andere woorden, op voorhand kunnen op grond
van deze kenmerken en omstandigheden geen huishoudens van deze maatregelen wor-
den uitgesloten.

6. STUDIE 2: LEEFSTIJLEN EN OORDELEN OVER DUURZAME

VORMENVANHUISHOUDELIJKEENERGIECONSUMPTIE

6.]. Inleiding

De vraag die we met de tweede studie trachten te beantwoorden is in hoeverre en bij
wie een verschuiving in bestaande vormenvan energieconsumptie naar meer duurzame
vormen daadwerkelijk valt te realiseren. Hiermee doelen we vooraLop differentiatie
tussen mensen met verschillende leefstijlen met betrekking tot huishoudelijke energie-
consumptie, zoals die in het eerste onderzoek zijn gevonden. Bestaaner verschillen tus-
sen mensen wat betreft de mate waarmn zij tot energiezuiniger altematieven voor huis-
houdelijke consumptie zijn te bewegen, al naar gelang hun bestaande leefstijl met
hetrekking tot huishoudelijkeenergieconsumptie? We benaderen deze vraag via substi-
tutie van bestaande vormen van huishoudelijk energiegebruik door alternatieve vor-
men, met vergelijkbare consequenties, die eveneens bijdragen aan bet realiseren van de
door de consument belangrijk gevonden eindwaarden. Tijdsbesparing, efficiency en
goed presteren bleken gewaardeerde consequenties van meerdere van de in studie 1
onderzochte domeinen van huishoudelijke energie te zija. We verondersteillen daarom
dat het van belang is dat altematieve, enefgiezuiniger vormen deze consequenties even-
eens bezitten. Voor een energiezuinig altematief voor de auto bij het woon-werk-
verkeer valt bijvoorbeeld ann de elektrische auto te denken, die in principe dezelfde
bewegingsvrijheid biedt en dezelfde snelbeid toestaat als een auto met een verbran-
dingsmotor.
Ten behoeve van een voorlopig antwoord op voomoemde vraag is nagegaan hoe ener-
giezuiniger altematieven van huishoudelijke energieconsumptie worden beoordeeld
door leden van huishoudens en of deze beoordeling samenhangt met hun leefstijLenmet
betrekking tot gangbare vormen van huishoudelijke energieconsumptie.
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6.2. Methode

Middels een aselecte gestratificeerde steekproef zijn 247 leden van huishoudens gese-
lecteerd voor deelname aan de studie. De stratificatiecriteria waren clezelfde als in de
eerste studie, met als bijkomende eis dat de leden van de huishoudeus met de auto naar
het werk moesten gaan en in het bezit moesten zijn van een vriezer. Zij zijn onder-
vraagd over verschillende energiezuinige altematieven voor woon-werkverkeer per
auto en het gebruik van de vriezer. De altematieven zijn zo gekozen dat zij duidelijk
energiezuiniger zijn dan de gangbare vormen van het gedrag. Deze energiezuiniger
altematieven staan in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1. Energiezuinige alternatieven voor woon-werkverkeer per auto en het gebruik van de
vriezer.

Woon-werkverkeer per auto Gebruik van de vriezer

1. Gebruik van de fiets I. Telewinkelen
—

2. Telewerken 2. Dagelijks verse groentenkopen

3. Gebruik van de elektrische auto 3. Groenten inbljkx’ei-pakidiig kopen
— ~..

Tevens zijn de altematieven gevarieerd in de mate waarin de gevolgen van het gedrag
volgens deze alternatieven en de waarden waarin dat gedrag kan voorzien, afwijken
van de in studie 1 genoemde gevolgen die mensen behorend tot een bepaald leefstijl-
clusterbelangrijk vinden en van de door hen genoemde waarden waarin deze gevolgen
voorzien.
De beoordeling van de altematieven vond plaats door te vragen naar de beoordeling
van hun aantrekkelijkheid (algemene en specifieke attitude), hun persoonlijke haalbaar-
heid (efficacy) en de mate waarmn zij naar verwachting aanvaardbaar of acceptabel wor-
den gevonden (sociale norm). Deze factoren komen grotendeels overeen met gedrags-
determinanten die in verschillende gedragsmodellen bepalend worden geacht voor het
wel of niet optreden van specifiek gedrag (Ajzen & Madden, 1988; Kok, Meertens &
Wilke, 1992).
De onafhankelijke variabele werd gevormd door de bestaande domein-specifieke leef-
stiji van de deelnemers aan de tweede studie. Deze is gemeten door afzonderlijk voor
vriezen en voor woon-werk verkeer per auto, het belang vast te stellen dat iemand
hechtte aan de consequenties en waarden van gedrag volgens de energie-zuinige alter-
natieven en de waarden die langs deze consequenties gerealiseerd konden worden.
Deze beoordeling van het belang van specifieke consequenties en waarden vond plaats
in het kader van de meting van de aantrekkelijklieid van de verschillende energiezuini-
ge gedragsalternatieven.
Aldus zijn deelnemers afzonderlijk voor beide gedragsdomeinen ingedeeld in leefstijl-
groepen. Met betrekking tot het gebruik van de vriezer kwam deze groepsindeling
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overeen met de clusterindeling die in het eerste onderzoek bij het gebruik van de vrie—
zer werd gevonden. Mensen die in het eerste onderzoek behoorden tot het ‘tijdwinst-
cluster’ noemden “tijd over houden voorandere dingen”, “minder vaak boodschappen
doen” en “minder tijd kwijt zijn” als erg belangrijk. Respondenten die in het huidige
onderzoek aan deze eigenschappen veel belang toekennen zijn samen in ~n groep
ondergebracht. Mensen die in het eerste onderzoek behoorden tot het ‘lekker en
gezondcluster’_noemden vaak “gezond”, “lekker” en “verse ingredi~nten” als belangrij-
ke gevolgen. Respondenten die in het huidige onderzoek deze eigeiischappen belang-
rijk vonden zijn eveneens in ~n groep geplaatst. Tenslotte noemden mensen in het
‘(gast)vrijheidcluster’ in het eerste onderzoek vaak “gastvrijheid”, “iets ann kunnen
bieden aan onverwnchts bezoek” en “vrij zijn om zelf te bepalen wat je koopt voor de
manltijd”. Respondenten die dit belangrijke eigenschappen vonden, beschouwen we
ook als ~n groep. -

Aangezien de respondenten alien voor hun woon-werkverkeer gebruik maken van de
auto, veronderstellen we dat zij in beginsel allen behoren tot het in het eerste onderzoek
aangeduide ‘(sociale) efficiency en vrijheidcluster’. Deze autorijders bleken “meer tijd
voor andere dingen”, “zorgen voor -de kinderen”, “kunnen voldoen nan functie-eisen”,
“sociale contacten verbeteren” en “vrijheid” als belangrijkste eigenschappen te noc-
men. Hoewel wordt verondersteld dat nile respondenten in het huidige onderzoek deze
eigenschappen belangrijk vinden, is voor nile gevraagde eigenschappen nagegnan welk
belang ZiJ Cr nan hechten. Respondenten_die deze consequenties van het gebruik van
een energie-zuinig alternatief voor het gebruik van de auto voor woon-werk verkeer
beelangrijk vonden zijn in~n groep geplaatst.
Anugezien de omstandigheden wanrin een huishouden verkeert van beThhg zijn voor de
energieconsumptie, verwachten we dat materidie en niet-m~1eri~le omstandigheden van
de huishoudens/consumenten mede bepalend zijn voor - bovengenoemde oordelen.
Dnarom zijn deze demografische en andere in verband met huishoudelijk energiege-
bruik relevant geachte achtergrondkenmerken als me-dinrende variabelen gehanteerd.
Tenslotte is het milieubesef gemeten, door respondenten te vragen in hoeverre zij het
eens of oneens waren met een nantal uitsprnken betreffende het milieu (Dc Kruijk, Pie-
ters & Van Raaij, 1991).

6.3. Resultaten

Beoordeling van alternatieven voor het gebruik van de vriezer
De beoordeling van energiezuinige altematieven voor het gebruik van de vriezer bleek
te varairen al nnar gelang het leefstijlcluster wanrin men was gegroepeerd in verband
met het gebruik van de vriezer. In tabel 2 stnan de beoordelingsverschillen tussen per-
sonen binnen en buiten een leefstijlgroep weergegeven.
Respondenten die zijn ingedeeld in het tijdwinstcluster beoordelen telewinkelen posi-
tiever dan respondenten buiten dit cluster, terwiji zij ook de uitvoerbnnrheid van tele-
winkelen gunstiger beoordelen en zij een sterkere sociale norm ten annzien van dit
altematief wnnrnemen. Ook over het kopen en bereiden van blikgroenten oordelen zij
positiever. De uitvoerbnarheid van dit altematiefen de socialenorm tegenover dit alter-
natief beoordelen zij echter niet hogerdan personen buiten dit ]eefstijlcluster.
Respondenten in bet lekker en gezondcluster hebben vQoral cen positievere attitude
tegenover het kopen van verse groente in de winkel of op de markt, terwijl zij ook de
uitvoerbaarheid daarvan gunstiger beoordelen en cen sterkere socinle norm ten aanzten
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van dit alternatief waarnemen dan personen buiten dit cluster. Ook hun attitude tegen-
over telewinkelen en hun beoordeling van de uitvoerbaarheid daarvan is gunstiger dan
die van respondenten buiten hun cluster, maar zij ervaren geen sterkere sociale norm
tegenover dit altematief.
Respondenten in het (gast)vrijheidcluster tenslotte, hebben ten aanzien van geen van de
drie energiezuinige alternatieven voor het gebruik van de vriezer een duidelijk positie-
ver oordeel dan personen buiten hun cluster. Wel is hun specifieke attitude tegenover
telewinkelen en het kopen van verse groente in de winkel of op de markt gunstiger dan
die van personen buiten dit cluster. Dit wordt echter niet ondersteund door een gunsti-
ger algemene attitude tegenover deze altematieven, een gunstiger beoordeling van de
uitvoerbaarheid van de altematieven en een sterkere sociale norm ten aanzien van deze
altematieven.

Tabel 2. Gemiddelde verschil tussen de scores van degenen die tot ds~n van de drie leefsti]lclus-
tersmet betrekkingtot hetgebrruikvan de vriezerbehoren en degenen die daar niet toe behoren:
attitude, uitvoerbaarheiden soc/ale norm van de energiezuinige alternatieven voor hetbevroren
kopen en/of bewaren van voedsel.

Cluster1:

Algemene
attitude
(1-5)

Specifieke
attitude
(som bi*ei)/n

Uitvoer-
baarheid

Sociale
norm

1. Telewinkelen 3
3
3

.82 **

.31

.14

6.21 **
5.28 **
l.77**

~99**
.41 *
.05

1.80 **
.70
-.60

2. Verse groenten
kopen in winkel
ofmarkt

3
3
3

.03
.25
.13

.75
2.34 **
1.89 **

-.07
.72 **
.43

.88
3.22 *
1.99

3. Groente in blik
kopen

3
3
3

.01
-.07
.04

6.74 **
1.90*
1.00

.29

.23

.09

-.41
-1.00
-0.55

1: tijdwinst-ctuster; 2: tekker & gezond-ctuster; 3: (gast)vrijheid-ctuster
* p< .05 met betrekking tot het verschil tussen de score van degenen binnen het cluster en

degenen daarbuiten.
** p<.0l,idem.

Woon-werkverkeer
Bij woon-werkverkeer is ddn cluster gevormd, het (sociale) efficiency en vrijheidsclus-
ter. De beoordelingen van de altematieven voor woon-werkverkeer door mensen in dit
cluster zijn vergeleken met die van mensen buiten dit cluster met behulp van multiva-
nate variantie-analyse.
Verwacht werd dat de beoordeling van altematieven voor woon-werkverkeer positief
samenhangt met de mate waarin deze alternatieven in sterkere mate tot gevolg hebben
dat men er representatief uit ziet, flexibel kan handelen, goede werkprestaties kan leve-
ren en dat men zich vrij voelt. De beoordeling van de energiezuinige altematieven door
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beide groepen bleek echteer met betrekking tot geenvan de altematieven te verschillen.
Het gebruik van een elektrische auto wordt verondersteld bovengenoemde gevolgen te
hebben. Mensen in het (sociale) efficiency en vrijheids-cluster met betrekking tot
woon-werkverkeer per auto hadden een gunstiger houding tegenover het gebruik van
de elektrische auto voor woon-werkverkeer dan mensen buiten dit cluster. Hun beoor-
delingen over de uitvoerbaarheid en de sociale norm tegenover het gebruik van een
elektrische -auto versehilden echter niet i~n elkaar. Tevens was hun houding tegenover
het gebruik van de fiets positiever, wat niet werd verwacht, omdat fietsen verondersteld
is bovengenoemde gevolgen niet te hebben. De verschilten in de beoordeling van de
uitvoerbaarheid van en de sociale norm tegenover fietsen waren echter niet significant.

Samenhang met relevante context variabelen
Tenslotte is gekeken of respondenten in de onderscheiden leefstijlclusters van elkaar
versehillen voor wat betreft persoonlijke en situationele kenmerken die van belang zijn
bij huishoudelijke energieconsumptie. De resultaten tonen ann dat de indeling in leef-
stijlclusters bij het gebruik van de vriezer vrijwel onafhankelijk was van deze persoon-
lijke en situationele kemnerken van respondenten. De enige samenhang die is gevon-
den, is dat zich onder de deelnemers in het (gast)vrijheids-cluster met betrekking tot het
gebruik van de vriezer meer ouderen en samenwonenden of gehuwden bevonden. De
indeling in het (sociale) efficiency en vrijheids-cluster met betrekking tot woon-werk-
verkeer vertoont iets meer samenhang met persoonlijke en situationele kenmerken. Per-
sonen binnen het cluster hadden over het algemeen grotere huishoudens, schoolgaande
kinderen en woonden verder vanwinkels verwijderd.

6.4. Conclttsie tweedestudie

De resultaten tonen aan dat energiezuinige altematieven voor het gebruik van de vrie-
zer waarvan de consequenties en waarden overeenkomen met de consequenties en
waarden die huishoudens, behorend tot cen specifiek leefstijlcluster benadrukken, gun-
stiger werden beoordeeld dan alternatieven die minder leiden tot deze consequenties en
waarden. Deelnemers die bijvoorbeeld lekkere smank, gezondheid en versheid als de
belangrijkste gevolgen van het gebruik van de vriezer beschouwden, beoordeelden
alteruatieven voor vriezen die eveneens deze consequentiels hebben en voorzien in deze
waarden positief, zoals telewinkelen en het dagelijks kopen van verse groenten. Zij
beoordeelden deze alternatievenbovendien positiever dan altematieven die deze conse-
quenties minjler hebben en minder tot vervulling van deze waarden leiden, zoals het
kopen van blikgroenten. Tenslotte werd de beoordeling van energiezuinige alternatie-
yen beter voorspeld door bet leefstijlcluster waarin de deelnemers werden ingedeeld
dan door hun milieubesef.
Vergelijking_van de resultaten van onderzoek 1 en 2 toontopnieuw d~ discrepantie tus-
sen de bezorgdheid vanmensen met de toestand van het ii~ilieu wanneerhen daar expli-
ciet naar woTdt gevraagd en wanneer zij danrover uit eigen beweging iets van kunnen
laten blijken. In het tweede onderzoek bleek men — desg~vraagd — 6~h goed milieu als
belangrijkste consequentie van het gebruik van woon-werkverkeer te beschouwen. Dit
stant in grote tegenstelling tot bet resultant van de eerste_studie, waarin slechts weinig
deelnemers in de twee onderscheiden clusters spontaan ‘cen beter milieu’ noemden als
gevolg van de wijze wanrop zij gewend waren om van woon-werkverkeer gebruik te
maken.
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De aangetroffen onderseheidingen in leefstijlgroepen met betrekking tot het gebruik
van de vriezer hing vrijwel niet samen met persoonLijke kenmerken of omstandigheden
die van belang kunnen zijn voor huishoudelijk energiegebruik. Het onderseheid naar de
relevante context tussen personen die in het (sociale) efficiencyen vrijheids-clustermet
betrekking tot woon-werkverkeer zijn geplaatst en personen die daarbuiten zijn
geplaatst, bleek sterker. Geconcludeerd moet worden dat onduidelijk is of aan het
gevonden (sociale) efficiency & vrijheids-clustermet betrekldng tot woon-werkverkeer
een leefstijl in de in dit onderzoek gehanteerde betekenis van middel-doelketens ten
grondslag ligt, of dat levensomstandigheden vooral voor deze clustering verantwoorde-
lijk zijn.

7. CONCLUSIES

Uit dit onderzoek concluderen we dat over het algemeen overwegingen met betrekking
tot milieubescherming en energiebesparing geen zwaarwegende factor vormen waar-
door mensen zich uit eigen beweging laten leiden bij beslissingen die gerelateerd zijn
aan huishoudelijke energieconsumptie. Andere overwegingen, zoals gezondheid, socia-
le relaties en dergelijke, zijn hierbij van groter belang. Uitgaande van een spontane
respons inzake gepercipieerde en gewaardeerde consequenties van gedrag, is het milieu
als gedragsmotief niet hecht verankerd in het mentale systeem van consumenten.
Indien men evenwel deze milieuconsequenties aanreikt, brengen zij deze wel in beeld.
Per saldo betekent dit een gebrekkige intemalisering van milieuconsequenties inzake
alledaags consumptiegedrag.
Onder voorwaarden kunnen leefstijlen een bruikbaar aanknopingspunt vormen voor
maatregelen die een zuiniger gebruik van energie voor huishoudelijke doeleinden
beogen. Pogingen om energiezuinige vormen van huishoudelijke consumptie te stimu-
leren lijken kansrijker naarmate zij meer aansluiten bij de consequenties en waarden
waarvan is gebleken dat ze belangrijk worden gevonden in verband met huishoudelijke
energieconsumptie. Deze alternatieven of gedragssubstituties moeten in de beleving
van consumenten tot gevolg hebben dat zij tijd kunnen besparen, die efficient met
andere gedragingen gecombineerd kunnen worden en die hun vermogen om te preste-
ren doen toenemen. Daarbij is tevens bevorderlijk dat deze altematieven als hygi~nisch
worden gepercipieerd en, in verband daarmee, bijdragen tot het handhaven of bevorde-
ren van de eigen gezondheid. Tenslotte lijkt het gewenst dat zij bijdragen aan het leg-
gen en onderhouden van sociale contacten.
Veel milieuvriendelijke gedragingen worden geblokkeerd omdat ze de bestaande waar-
denhi~rarchie van consumenten onder spanning brengen en daardoor reactantie oproe-
pen. Het substitueren van milieuonvniendelijke gedragingen door milieuvriendelijke
gedragingen die in de perceptie van de consument deze hi~rarchie niet nantasten, kan
belangrijke beleidswinst genereren. Het realiseren van duurzame leefstijlen waarbij
alleen het milieu-argument in stelling wordt gebracht is daarbij onvoldoende. De
gedachte dat intemalisering van milieuwaarden een voldoende voorwaarde is voor het
bevorderen van dergelijke leefstijlen is een te smalle argumentatie. Consumenten
beoordelen alternatieve gedragingen en leefstijlen zeker niet in de eerste plaats op
milieuconsequenties maarveeleer op de consequenties ervan voor centrale waarden als
gezondheid, efficiency en sociaal verkeer. Van belang is nu dat het debat over duurza-
me leefstijlen verbreed wordt en dat aannemelijk wordt gemaakt dat deze andere waar-

187



U

den niet in het geding zijn c.q. dat via een duurzame leefwijze deze waarden evenzeer
zo niet beter gerealiseerd kunnen worden. Het bevorderen van duurzame leefstijlen
behoeft dan ook een meersporenbeleid, waarbij milieuconsequenties een van de para-
meters is. In het milieubeleid dient het accent dan ook te liggen op een verbreding van
de argumentatie inzake de noodzaak van het ontwikkelen van duurzame leefstijlen.
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12. Variatie-zoekend keuzegedrag
van consumenten1

J.C.M. VAN TRIJP -

SAMENVATTING

Variatie-zoekend keuzegedrag van consumenten wordt wel aangemerkt als ~n van de redenen
waarom het hedendaagse consumentengedrag moeilijkerte verkiaren en voorspellen is dan voor-
heen. In deze bijdrage wordt dieper ingegaan op het fenomeen. Er wordt een formeel model ont-
wikkeld voor variatie-zoekend keuzegedrag dat tegemoet komt aan twee tekortkomingen van
eerder onderzoek op dit terrein: (1) het benadrukt het belang van het onderscheid tussen werke-
Iijk variatie-zoekend gedrag en overige vormen van vari~rend keuzegedrag en (2) het biedt aan-
grijpings-punten om versehillen in variatie-intensiteit tussen produkt categorie~n te analyseren.
Uit het variatiemodel worden hypothesen voor determinanten van variatie-zoekend gedrag afge-
leid en empirisch getoetst. De empirische resultaten biedenondersteuning voor de validiteit van
het variatiemodel.

1. INLEIDING

Inzicht in het ‘waarom’ van produktkeuze door consumenten vormt een belangrijke
doelstelling in veel van het marketing- en consumentenonderzoek. Immers, wanneer
we dit ‘waarom’ kunnen doorgronden is het mogelijk die informatie niet alleen als
post-hoc verkiaring van geobserveerd keuzegedrag te gebruiken, maar eveneens in een
meer pro-actieve zin, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van marketing-strategie~n en
-tactieken die beter nansluiten bij de behoeftenstructuur van de consument. Er is even-
wel reden am aan te nemen dat het hitidige consumentenkeuzegedrag zich minder een-
voudig niteen Iaat rafelen in het ‘wat’ en ‘wanrom’. Voor sommige markeeters is die
zelfs aanleiding geweest am de consument als ‘onvoorspelbaar’ aan te merken. Varia-
tie-zoekend consumentengedrag is 66n van de fenomenen die bedragen aan deze fata-
listische gedachte.

Hoewel variatie-zoekend keuzegedrag in de afgelopen jaren binnen de marketing- en
consumentengedragsliteratuur een aanzienlijke aandacht heeft gekregen, heeft dit lan-
ge tijd niet geleid tot een fonnele modeispecificatie. Vroege benaderingen (bijv. Bass
et al. 1972; Pessemier 1978) beschouwden variatie-zoekgedrag als een stochastische
component in consumentenkeuzes. Latere benaderingen richtten zich meer op verkia-
ring, hetzij door additionele verkiarende variabelen op te nemen in stochastische
modellering (bijv. Givon 1984, 1985; Kahn et al. 1986; Lattin en MeAlister 1985;
Kahn en Raju 1991) of door een meer deterministische benadering te kiezen (bijv. Jeu-
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land 1978; McAlister 1982). Het feit dat deze inspanningen niet geleid hebben tot een
formeel model voor variatie-zoekend gedrag, is te wijten aan een drietal tekortkomin-
gen in eerder onderzoek (Van Trijp 1995; Van Trijp et al. 1996):
1. Onvoldoende erkenning van bet onderscheid tussen werkelijk variatie-zoekend en
andersoortig vari~rendgedrag

2. Onvoldoende erkenning van de onderliggende psychologische processen
3. Onvoldoendeerkenning van de binnen-persoons-variatie in variatie-zoekendgedrag.

Deze bijdrage gaat dieper in op het fenomeen van variatie-zoekend consumentengedrag
en het formele model wat daarvoor ontwikkeld is (Van Trijp 1995). Achtereenvolgens
wordt aandacht besteed aandrie kemvragen in het variatie-onderzoek:
1. Wat is variatie-zoekendkeuzegedrag
2. Wat zijn de psychologische processen die aan variatie-zoekend gedrag ten grondslag

liggen
3. Wat zijn determinanten van variatie-zoekendgedrag.
Uit het variatie-model worden hypothesen afgeleid die vervolgens formeel getoetst
worden.

2. VARIATIE-ZOEKEND PRODURT-KEUZEGEDRAG

Wanneer men voor een bepaalde produktcategorie de aankoopgeschiedenis van een
consument of huishouden beschouwt, is bet zeer waarschijnlijk dat men daar een zeke-
re variatie c.q. merkwisseling in aan zal treffen. Ten opzichte van de vorige keuze, kan
elke individuele keuze volledig beschreven worden in de tegenstelling herhaal-aankoop
versus variatie in keuzegedrag. Echter, voor de analyse van variatie-zoekend gedrag is
het van groot belang te realiseren dat variatie in gedrag om een groot aanta] redenen
kan plaatsvinden. Deze redenen laten zich op verschillende manieren classificeren (Van
Trijp en Bloks 1990). Een nuttige indeling voor het variatieonderzoek is die tussen
intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde merkwisselingen, welke haar basis vindt in de
psychologische motivatie-literatuur (bijv. Koch 1956). Cru~iaal in bet onderscheid tus-
sen beide typen motivaties is het moment waarop de ‘beloning’ voor het gedrag zich
manifesteert. — --

Bij intrinsieke motivatie ligt de beloning voor bet gedrag (intrinsiek) in de gedraging
zeif opgesloten. Kenmerkend voor intrinsiek gemotiveerde gedragingen is “that they
appear to be carried out for an appeal inherent in, or intriflsic to, the activity itself, or
conversely appear to be avoided or terminated because of an aversiveness inherent in
the activity” (McReynolds 1971:157). Naar analogie spreken we van intrinsiek gemo-
tiveerd vari~rend keuzegedrag (d.w.z. variatie-zoekend gedrag) als merkwisseling een
doel in zichzelf is door de intrinsieke waarde van bet switchen op zich (McAlister
1982). In de psychologische literatuur wordt gesproken van extrinsieke motivatie wan-
neer de ‘beloning’ extrinsiek is aan de gedraging zeif. Met andere woorden: de gedra-
ging wordt niet om zichzelf gewaardeerct maar omdat ze instrumenteel is in bet berci-
ken van een ander doel. Bij merkwisselings-gedrag is dit bijvoorbeeLd het geval
wanneer consumenten switchen tussen merken omwillevan bet prijsvoordeel of de ver-
hoogde behoeften-bevrediging dat het ze oplevert. Extrinsiek gemotiveerd gedrag
wordt veelal aangemerkt als instrumenteel gedrag of gedrag als middel tot een verder
gelegen doel (McReynolds 1971; McAlister 1982).
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Het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie, mag zich ook binnen de
marketing en bet consumentengedrag in een aanzienlijke belangstelling verheugen.
Alderson (1957) was wellicht ~n van de eersten die eraan refereerde met de termen
‘instrumental’ en ‘congenial’ consumentengedrag. Hij definieert ‘congenial consumpti-
on behaviors’ als “alle activiteiten die directe bevrediging leveren en daarom nage-
streefd worden als een doel in zichzelf’ (Alderson 1957: 157). In de meer recente
marketingliteratuur wordt het onderscheid uitgedrukt in hedonisch versus utilitair of
instrumenteel consumentengedrag (Holbrook en Hirschman 1982) en wordt het onder
andere gehanteerd in studies naar informatiezoekgedrag (Bloch et al. 1986), motieven
voor winkelkeuzegedrag (Tauber 1972; Babin et al. 1994), preferentievorming
(O’Shaughnessy 1987; Holbrook et al. 1986) en attitudevorming (Millar en Tesser
1986; Batra en Athola 1990).

In conceptuele analyses met betrekking tot variatie in produkt-keuzegedrag is het
onderscheid tussen intrinsiek en extrinsiek gemotiveerde merkwisseling onder een
veelbeid aannoemers terug te vinden. Voorbeelden zijn direct versus afgeleid vari&end
gedrag (McAlister en Pessemier 1982), exploratieve versus instrumentele merkwisse-
ling (Raju 1984), variatie-drive versus andere redenen voor merkwisseling (Hoyer en
Ridgway 1984) en intrinsiek versus extrinsiek gemotiveerde merkwisseling (Mazursky
et al. 1987). Echter, in het merendeel van de empirische studies wordt het onderscheid
genegeerd. Figuur 1 geeft een taxonomie van motieven voor variatie in gedrag, geba-
seerd op een empirische studie (Van Trijp en Bloks 1990). In deze taxonomie worden
de redenen geclassificeerd naar de vier keuzemechanismen die het consumentengedrag
kenmerken (Sheth en Raju 1974; zie ook Wierenga en Van Raaij 1988). Parallel aan
deze indeling werden de merkwisselings-motieven van 1000 huishoudens uit het NIPO
Telepanel geclassificeerd in werkelijk variatie-zoekend gedrag versus afgeleid yarn-
rend gedrag, met daarbinnen een onderscheid naar probleemoplossings-motieven,
situationele/normatieve motieven en terugvallen in oude gewoonte.

* nieuwsgierigheid
* verveling
* attribuut-verzadiging

Figuur 1. Van Trijp en Hoyer’s (1990) taxonomie voor consumentenmotivaties voor variatie in
keuzegedrag.

* ontevredenheid * uitverkocht * reversie
* nieuw/speciflek * niet in assortiment
consumptieprobleem * socialecontext van

* prijsredenen consumptie
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Uitgaand van de basisgedachte dat het beiangrijk is een scherp onderscheid te maken
tussen werkelijk variatie-zoekend gedrag en afgeleid vari~rend gedrag ls het nu moge-
lijk een formele definitie van variatie-zoekend gedrag te ontwikkelen. Deze defmitie is
sterk ge~nt op het format van Jacoby en Chestnut (1978) in hun klassieke definitie van
werkelijke merktrouw en luidt:
Variatie-zoekend gedrag is “(1) de afwijkende gedragsuiting van een bepaalde beslis-
singseenheid (2) ten aanzien van een produktalternatief relatief ten opzichte van
responsies binnen dezelfde produktcategorie, (3) tengevolge van het nut inherent in
variatie op ziichzelf, onafhankelijk van de instrumentele of functionele waarde van de
alternatieven of items, en (4) is een functi~ van psychologische processen” (Van Trijp
1995).

Deze definitie benadrukt de hierboven genoemde tekortkomingen in eerder onderzoek.
Variatie-zoekend gedrag is dus een gedragsuiting (bijv. merkwisseling) die op basis
van lange-termijn preferenties in eerste instantie wellicht niet verwacht zou worden.
We spreken in zo’n geval echter alleen van werkelijk variatie-zoekend gedrag indien
deze merkwisseling motivationeel geYnitieerd wordt door bet nut wat de consument
ontleent aan variatie in gedrag zeif, en niet indien de motivatie instrumenteel van aard
is. Tenslotte benadrukt de definitie bet belang van erkenning van de psychologische
processen die aan variatie-zoekend gedrag ten grondslag liggen.

3. I-lETVARIATIEMODEL

Aan de hand van de ontwikkelde definitie kan nu een formeel model voor variatie-zoe-
kend gedrag opgesteld worden. Uit dit model worden vervolgens hypothesen afgeleid
en getoetst. ALleen de hoofdlijnen van bet model worden bier besproken; voor een uit-
gebreidere hespreking en onderbouwing wordt de lezer-verwezen - naar Van Trijp
(1995).
I-Let variatiemodel kent drie belangrijke aannames (vgl. Wierenga 1984):
I. Keuzealtematieven worden opgevat als bundels van attributen
2. Consumentan ontlenen nut ann de attributen die door de keuzealternatieven geleverd

worden
3. Consurnentenbeslissingen om een bepaald ahernatief wel of niet te kiezen zijn
afhankelijk van de overall verwachte waarde van de consumptiealternatieven.

Voorthordurend op het onderscheid tussen intrinsieke en -extrinsieke~rnotivatie, wordt
in bet model een onderscbeid gemaakt tussen enerzijds het nut dat ontleend wordt aan
produktattributen die zich direct op het moment van consumptie manifesteren en daar-
mee bijdragen aan de hedonische waarde (Vhed) en anderzijds de attributen die zich als
een mm of meer vertraagde consequentie van consumptie manifesteren en daarmee de
instrumentele waarde (Vms) van bet produkt opspannen. Bovendien wordt ervan uitge-
gaan dat de hedonische waarde van een produktaltematief kan veranderen onder
invloed van de attributen die geleverd worden door het vorig geconsumeerde
alternatief2.

We defini&en V~ en V~ als de niet-conditionele of lange-termijn preferentie voor het
vorig gekozen altematief i, respectievelijk enig niet bij vorige gelegenheid gekozen
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altematief j. Deze totale onconditionele waarde-oordelen zijn te verbijzonderen naar
een hedonische en instrumentele component (Vhed, respectievelijk Vms). De geperci-
pieerde waarde van altematieven i en j wordt dan uitgedrukt als:
(1) V~ =Vhed1+Vins~
(2) V~ = Vhed~ + Vms

Verder defininren we V~ ~als de gepercipieerde waarde van altematief i, na een vorige
consumptie van dat altematief, waarbij we realiseren dat dit conditionele waarde-oor-
deel niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan het onconditionele waarde-oordeel (Jeuland
1978). We gaan er verder vanuit (zie eindnoot 2) dat eventuele discrepanties tussen bet
conditionele en onconditionele waarde-oordelen toe te schrijven zijn aan veranderingen
in de hedoniscbe component (AVbed~ ~).De conditionele waarde-oordelen kunnen dan
geschreven worden als:

(3) V~1~ =Vhed1+Vins1+ [AVbed~1
(4) V~1~ =Vhed~+Vins~+ [AVhed~1J
Op elk moment in tijd maakt de consument dus de impliciete afweging tussen bet vorig
gekozen altematief i opnieuw kiezen, dan wel te switchen naar enig ander alternatief j.
Deze beslissing zal gebaseerd zijn op een vergelijking van de conditionele
gepercipieerde waarde van de altematieven i (V~ ~)en j (V~ Ii). Met andere woorden:

(5) AV(i,j) = V~1 — V~ = [Vins~-Vins~] +[Vbed~ — Vhed~] + [AVhed~1— AVbed1

Wanneer de uitkomst van deze impliciete vergelijking positief is (AV(i,j) > 0) dan zal
de consument van merk wisselen, en we veronderstellen dat de consument altematief i
opnieuw zal kiezen wanneer AV(i,j) =0. Het model veronderstelt dus drie typen van
redenen waarom consumenten van merk zouden kunnen wisselen:
1. Alternatiefj beefthogere lange-termijn instrumentele waarde (Vms -Vms ~>O)
2. ALternatiefj heefthogere lange-termijn hedoniscbe waarde (Vhed — Vbed ~>O)
3. De consument ontleent anderszins positieve waarde aan het wisselen van produkt

(AVhedj Ii — AVbed~ Ii). Deze component wordt verder aangeduid als “variatie-waar-
de” (Vvar).

3.] Onderliggendepsychologische processen

De variatiewaarde (Vvar) staat uiteraard centraal in bet variatieonderzoek. De meest
rechtse term van vergelijking (5) is de dynamiscbe component van de modelformule-
ring en weerspiegelt dat de bedonische waarde ontleend aan alternatieven kan verande-
ren onder de invloed van eerdere consumptie. Deze dynamiscbe component kan om
twee redenen positief bijdragen aan de beslissing om van merk te wisselen. Ten eerste
kan de hedoniscbe waarde van bet vorig gekozen altematiefafnemen (AVhed~ Ii < 0).
Dit hetekent dat de absolute bedonische aantrekkelijkheid van een altematief afneemt
omdat bet bij vorige gelegenheid ook al gekozen is. Anderzijds kan bet zo zijn dat de
absolute aantrekkelijkheid van een alternatief dat bij vorige gelegenheid niet is gekozen
toeneemt (AVbedj ii >0). In beide gevallen is er sprake van positieve variatiewaarde.

Drie psychologische processen die ten grondslag liggen aan variatie-zoekend gedrag
kunnen hiermee geYllustreerd worden. Verveling met de keuzetaaken attribuut verzadi-
ging manifesteren zich in een verminderde bedonische waarde van bet vorig gekozen
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alternatief. Nieuwsgierigbeid als onderliggend proces voor variatie-zoekend gedrag zal
er toe leiden dat een altematief dat bij vorige gelegenheid niet is gekozen in absolute
zin meer aantrekkelijk wordt. De onderliggende psychologiscbe processen zullen bier-
onderkort besproken worden

Verveling met de keuzetaak
Een eerste vorm van variatie-zoekend gedrag wordt in de literatuur aangeduid als “de
psychologie- van complicatie” (Howard en Sheth 1969), of “verveling-oplossend
keuzegedrag” (Howard 1989).Ben studie van Wierenga (1974) verschaft indirect empi-
rische ondersteuning voor dit mechanisme door aan te tonen dat consumenten in de tijd
hun keuzeset aanpassen. Het idee achter verveling met de keuzetaak is dat consumen-
ten door herbaalde ervaring hitn keuzegedrag zullen vereenvoudigen, tot zogenaamd
routinematig keuzegedrag. Dit type keuzegedrag is efficidjYt maar niet_erg uitdagend.
Op een bepaald moment zal de consument beboefte hebben ann verandering om de ver-
veling met bet berhaalde keuzegedrag van hetzelfde produkt te doorbreken. In model-
termen betekent dit dat verveling met de keuzetaak zal leiden tot een produkt-specifie-
ke negatieve waarde van AVhed~1~.

Attribuut-verzadiging is een tweede psychologisch proces dat aan variatie-zoekend
gedrag ten grondslag kan liggen. In de sensorische literatuur (bijv. LeMagnen 1967)
staat dit proces bekend onder de naam “sensorisch-specifieke verzadiging”. Door her-
hanide blootstelling aan sensorische attributen (bijv. zoetheid) neemt in de tijd de waar-
dering (Vbed) voor deze attribuutniveaus af. Barbara Rolls (bijv. Rolls 1986) heeft een
serie van experimenten uitgevoerd waarmn zij dit fenomeen aantoont. Ze laat zien dat de
preferentie voor sensoriscbe attributen afneemt bij berbaalde blootstelling eraan en dat
deze sensoriscb specifieke verzadiging generaliseert naar produkten met soortgelijke
attributen maar niet naar produkten met afwijkende attribuut-samenstelling. In tegen-
stelling tot verveling met de keuzetaak leidt attribuut-verzadiging tot verminderde aan-
trekkelijkheid van niet alleen bet vorig gekozen produkt, maar ook van andere pro-
dukten die hetzelfde attribuut leveren. Met andere woordem attribuut-verzadiging leidt
tot een attribuut-specifieke in plants van een produkt-specifieke vermindering van
AVhed~1~.

Nieuwsgierighcid is een derde psycbologisch proces dat tot positieve variatiewaarde
kan leiden. In tegenstelling tot verveling met de keuzetaak en attribuut-verzadiging,
doet nieuwsgierigheid haar invloed gelden door een positieve waarde voor AVhed~1i, in
pinats van een negatieve waarde voor AVhed~1~. Nieuwsgierigbeid leidt ertoe dat een
altematief, dat bij vorige gelegenheid niet gekozen is, in absolute zin meer aantrekke-
lijk wordt (Loewenstein 1994). Met andere woorden de nieuwsgierigbeid voor een
alternatief leidt ertoe dat de consument een verboogde preferentie zal hebben voor dat
altematief &ii deze nieuwsgierigheid kan bevredigd worden door het produkt uit te pro-
berenmiddels variatie-zoekend gedrag.

3.2 De waarde van variatie

Ret psychologische concept van Optimum Stimulatie Niveau (OSL) vormt een bindend
principe om de drie onderliggende psycbologische processen met elkaar in verband te
brengen en te relateren aan consumentenaffect. De theorie van OSL (bijv. Berlyne
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1960; Fiske en Maddi 1961; Zuckerman 1979) stelt dat elk individu een eigen nivenu
van stimulatie heeft dat optimnal is (OSL) en waarbij deze persoon zich het prettigst
voelt en bet best functioneert. Dit optimale niveau verscbiit tussen individuen en wordt
binnen de psychologie erkend als een persoonilijkheidskenmerk, waarvoor verschillen-
de psycbologische meetinstrttmenten voorbanden zijn (bijv. Mebrabian en Russell’s
(1973) Arousal Seeking Scale en Zuckerman’s (1979) Sensation Seeking Scale. Boven-
dien stelt de theorie dat mensen er naar streven om in hun directe omgeving din niveau
van actuele stimulatie (ASL) te realiseren dat overeenstemt met het Optimale Niveau.
Om dit te bereiken vertonen mensen stimulatie-regulerend gedrag. Bijvoorbeeld,
iemand voor wie bet actuele niveau van stimulatie te hoog is (bijv. door stress op bet
werk) zal actief zoeken naar situaties met lage stimulatie (hijv. vissen) om zo de over-
eenstemming te herstellen. Anderzijds zal iemand die onder-gestimuleerd is, bet even-
wicht tracbten te herstellen door activiteiten te ontplooien die extra stimulatie in bet
leven brengen (bijv. een houseparty). Tussen deze twee extremen komen allerlei milde-
re vormen van stimulatie-regulerend gedrag voor (bijv. dagdromen, ijsberen, sport of
een middagdutje).

affect

Varintie is ~dn van de variabelen met zogenaamde ‘arousal potential’ (Berlyne 1960)
die bijdragen nan bet stimulatie-niveau. Om die reden wordt variatie-zoekend gedrag
aangemerkt als een vorm van stimulatie-regulerend gedrag. Figuur 2 geeft weer hoe
variatie in de omgeving gerelateerd is ann affect.

Formeel mat de relatie tussen OSL, ASL en affect zich als volgt weergeven. Viak voor
keuze is het affect een functie van de discrepantie tussen het dan ervaren ASL (ASL1~1)
en OSL:

(6) Affect~1 = b0 — b1 1ASL~1 — OSL ]2

Stel dat de consument nu op moment t varintie-zoekend gedrag vertoont om bet niveau
van ASL te beYnvloeden (AASL~), dan kan affect op momeflt t weergegeven worden
als:

Figaur 2.De relatie tussen variatie als bron van stimulatie en consumentenaffect.

OSL
arousal potential (variatie)
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(7) Affect~ = b0 — b1 [(ASL11+ AASL1) — OSLF

en de wnarde of bet nut ontleend ann varintie-zoekend gedrag (Vvar) is dan een directe
functie van de mate wnarmn variatie-zoekend gedrag bet actuele niveau van stimulatie
dicbter bij bet optimale nivenu gebrncht heeft:

(8) Vvar Affect — Affect t-1

Ann varintie-zoekend gedrag zal dus wnnrde ontleend worden als in absolute wnarden
geldt dat I[(A5L11 + AASL~) — OSL)I < I[ASL1.1 — OSLIII. Hiermee worden weer de
twee eerder besproken fenomenen onderscheiden. Er zal positieve waarde ontleend
worden als variatie-zoekend gedrag de stimulatie verlangt in situaties wanrin ASL ann-
vankelijk boven OSL was (zonis in bet geval van nieuwsgierigbeid) ~n wanneer
varmatie-zoekend gedrag de actuele stimulatie verhoogt in situaties waarin ASL nanvan-
kelijk sub-optimnal was (zoals in het geval van attribuut-verzadiging en verveling met
de keuzetank). In bet eerste geval wordt stimulatie verlnngd door nieMwsgierigheid te
bevredigen, d.w.z. door de onzekerheid over een niet gekozen alternatief te vermin-
deren. In bet tweede geval speelt de collatieve wanrde (Berlyne 1960; 1963) van vain-
tie in keuzegedrag een centrale rol. her geldt dat de hoeveelheid stimulatie die variatie
biedt, linenir afhankelijk is van de perceptuele verschillen tussen de altematieven wnar-
tussen geswitched wordt (Fiske en Maddi 1961; Steehkamp et al. 1996). Met andere
woorden: wanneer geswitched wordt tussen twee sterk verschillende alternatieven, zal
dit meerbijdragen ann het stimulatieniveau dan wanneer ge-switched wordt tussen alter-
natieven die meer op elkanrlijken (Pessemieren Handelsman 1984; Pessemier 1985).

Op basis van de nu ontwikkeide modelformulering is bet mogelijk merkkeuzegedrng
uniek te classificeren als herhanlnankopen, afgeleid vnri~rend gedrag en werkelijk
variatie-zoekend gedrag. Hiertoe geven we de statische componenten van bet varintie-
model (Vms en Vbed) weer als respectievelijk V1 en V~ en de dynnrnische component
als Vvar. Het model luidt dan:

(9) AV(i,j) = jjV1 — V1] + Vvar

De nard vande merkwisseling is nu nfhankelijk van de relatieve bijdrage van de
variatiewnarde (Vvar) en de waarde ontleend ann produkt-gerelnteerde varmabelen
([Vi — V1i1) ann de beslissing om van merk te veranderen. Alleen indien Vvnr van door-
slaggevende betekenis is, is er sprake van werkelijk variatie-zoekend gedrag (zie Van
Trijp 1995:95-97 voor een gedetailleerd_overzicht).

4. HYPOTLIESEN

Op basis van modelformulering in formule (9), is bet mogelijk meer specifieke
hypothesen voor determinanten van variatie-zoekend gedrag af te leiden. Varintie-zoe-
kend gedirag (hierboven gedefinieerd als switches wanrbij de varintiewnarde van
doorslnggevendebetekenis is) zal zich meerwnarschijnlijk voordoen in situaties wanrin
de vnriatiewaarde relatief groot is ten opzichte van de stntiscbe component van bet
model. Hiermee komt bet variatiemodel tegemoet ann twee tekortkomingen in eerder
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onderzoek. Immers, bet variatiemodel benadrukt dat werkelijk variatie-zockend gedrag
op basis van de onderliggende consumentenmotivatie onderscbeiden dient te worden
van afgeleid vari~rend gedrag en de formulering laat ruimte voor bet verkiaren van ver-
schillen binnen consumenten in de mate waarin ze in verschillende produktcategorie~n
variatie-zoekend gedrag zullen vertonen. Factoren die de variatiecomponent vergroten
ten opzichte van de statische component, kunnen onderverdeeld worden in persoons-
gerelateerde en produkt-gerelateerde determinanten van variatie-zoekend gedrag.

4.1 Persoons-gerelateerde determinanten van variatie-zoekendgedrag

Persoons-gerelateerde determinanten van variatie-zoekend gedrag hebben in de litera-
tuur een aanzienlijk aandacht gekregen (bijv. Steenkamp en Baumgartner 1992).
Voortbordurend op psycbologische rheorieen over exploratief gedrag, wordt aangeno-
men dat consumenten met een hoger optimaal stimulatie niveau, of domein-specifieke
afgeleiden daarvan, een boger nut aanvariatie ontlenen dan consumenten die lagerzijn
in deze persoonlijkheidskarakteristiek. Met andere woorden: indien bet optimum stimu-
latie niveau boger is, is bet meer waarschijnlijk dat de consument geconfronteerd zal
worden met een sub-optimaal niveau van stimulatie in de omgeving. Om dit optimale
niveau te herstellen, zullen hoog OSL consumenten vaker variatie-zoekend gedrag ver-
tonen.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende consument-specifieke (bijv. Raju 1980;
Baumgartner en Steenkamp 1996) en zelfs variatie-specifieke (bijv. Van Trijp en
Steenkamp 1992) meet-instrumenten voor bet optimale stimulatieniveau ontwikkeld.
Door hun hogere meetcorrespondentie (Ajzen 1987) met variatie-zoekend produktkeu-
ze-gedrag mag van deze schalen een hogere predictieve waarde verwacht worden dan
van algemene psychologische meetinstrumenten (Ajzen en Fishbein 1980; Verhallen en
Pieters 1984). De eerste hypothese luidt derhalve:

H1: Variatie-zoekend gedrag komt meer waarschijnlijk voor bij consumenten met een
boger Optimum Stimulatie Niveau.

4.2 Produkr-gerelateerde determinanten van variatie-zoekend gedrag

De persoonlijkheidskarakteristiek OSL kan in zekere mate verschillen tussen consu-
menten verklaren. Echter, ze schiet tekort als verkiaring voor verschillen binnen indivi-
duen in de mate waarin ze voor verschillende produkt-categofie~n variatie-zoekend ge-
drag zullen vertonen (Van Trijp et al. 1996). Empirische studies laten zien dat deze
verscbillen tussen produkt-categorie~n aanzienlijk kunnen zijn (bijv. Bawa 1990;
Givon 1984; Handelsman 1987; Kahn et al. 1986; Mazursky et al. 1987; Pessemier en
Handelsman 1984; Raju 1984; Rozin en Markwith 1990; Van Trijp en Hoyer 1991;
Van Trijp et al. 1992).
Het variatiemodel laat ruimte om deze bmnnen-persoons-variatie te verklaren. De
tbeoretiscbe basis biervoor wordt gevonden in psychologiscbe tbeorie~n over intrinsiek
gemotiveerd gedrag (bijv. Berlyne 1960; Fiske en Maddi 1961; Deci 1975; Deci en
Ryan 1985). Cognitieve evaluatie theorie (Deci 1975; Deci en Ryan 1985) stelt dat de
context waarin keuze plaatsvindt de perceptie van keuzevrijbeid kan beYnvloeden. Zij
maakt een onderscbeid tussen ‘controlerende’ en ‘autonomie ondersteunende’ keuze-
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contexten. Een controlerende (‘controlling’) keuzecontext stuurt keuze in een bepaal-
de ricbting en een dergelijke keuzecontext ondermijnt de menselijke behoeften aan
‘competence- and self-determination’. Een autonomie ondersteunende (‘autonomy
supportive’) keuzecontext verschaft de consument juist keuzevrijheid door minimale
druk om zich op een bepaalde manier te gedragen. Uit psychologisch onderzoek (zie
Deci en Ryan 1987 voor een overzicht) blijkt dat autonomie ondersteunende keuze-
contexten intrinsiek gemotiveerd gedrag stimuleren, terwijl controlerende keuze-con-
texten intrinsiek gemotiveerd gedrag ondermijnen. Aangezien variatie-zoekend gedrag
een vorm van intrinsiek gemotiveerd gedrag is, vormt ook bier de interpretatie van de
keuzecontext een belangrijke verkiaring voor de intensiteit van variatie-zoekend
gedrag. Theorie~n van exploratief gedrag (Berlyne 1960; Fiske en Maddi 1961) onder-
steunen deze conclusie. Deze theorie~n verklaren dit echter uit het feit dat stimulatie
niet alleen voortkomt uit de collatieve waarde van variatie, maar dat ook de interpreta-
tie van de keuzecontext bij kan dragen aan bet gepercipieerde stimulatieniveau.

Voor de onderbavige discussie betekent dit dat produkt-gerelateerde determinanten de
intensiteit van variatie-zoekend gedrag kunnen beynvloeden. Hierdoor is variatie-zoe-
kend gedrag niet voor alle produkt-categorie~n even waarscbijnlijk, maar bangt bet af
van de interpretatie die de consument aan de keuzesituatie geeft. Bovendien mag aan-
genomen worden dat consumenten met een laag OSL, onafbankelijk van de interpreta-
tie van de keuzesituatie, i.iberbaupt weinig variatie-zoekend gedrag zullen vertonen. Zij
bebben weinig beboefte aan stimulatie-regulerend gedrag. Voor consumenten met een
hoog OSL, daarentegen, is bet waarscbijnlijkdat ze variatie-zoekend gedrag zullenver-
tonen, tenzzjj bun variatie-zoekend gedrag geremd wordt door de perceptie van controle-
rende elementen in de keuzesituatie. Om die reden worden twee hypotbesen ontwik-
keld voor elke produkt-gerelateerde determinant. Naast een boofdeffect wordt
verondersteld dat de produkt-gerelateerde determinanten de intensiteit van variatie-zoe-
kend gedrag bepalen in interactie met de persoonlijkbeidskarakteristiek OSL.

In termen van bet variatiemodel laten de bypotbesen voor produkt-gerelateerde
determinanten zicb nader classificeren naar de component waardoor ze bun effect (met
name) doen gelden.

4.2.1. Produkt-gerelateerde determinanten die de variatiewaarde befnvloeden
Consumptic-frequentie I tussen-aankoop tild
Frequente consumptie van hetzelfde produkt leidt tot routine in bet aankoopproces wat
bijdraagt aan de verveling met de keuzetaak (Howard en Sheth 1969). Bovendien leidt
herbaalde consumptie van betzelfde produkt tot een snelle opbouw van
‘attribuutvoorraden’ (McAlister 1982) betgeen kan leiden tot attribuut-verzadiging.
Dus:
H2a: Variatie-zoekend gedrag zal zich eerder voordoen voor produkten met een bogere

consumptiefrequentie
H2b: Het venichil in intensiteit van variatie-zoekend gedrag tussen consumenten met

een boog en laag OSL is groter bij boge aankoopfrequenties dan bij lage
aankoopfrequenties

Hedonische eigenschappen van de produktcategorie -

Verschillende auteurs (bijv. Hoyeren Ridgway 1984; Kahn en Lehmann 1991) beargu-.
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menteren dat produkten waarvan de beoordeling sterk afhangt van de hedonische
produkt-eigenschappen (bijv. voedingsmiddelen) een hogere intensiteit van variatie-
zoekend gedrag laten zien. Sensorisch specifieke verzadiging (bijv. Rolls 1986) is hier
een belangrijk onderliggend mechanisme. Bovendien zijn hedoniscbe produkten in-
herent sterker geassocieerd met intrinsieke dan extrinsieke motivatie (Holbrook en
Hirscbman 1982). Derhalve:
H3a: Variatie-zoekend gedrag doet zich meer waarschijnlijk voor bij produkten die

meer hedonisch van aard zijn
H3b: Het verschil in intensiteit van variatie-zoekend gedrag tussen consumenten met

een hoog en een laag OSL is groter voor produkten die meer hedonisch van aard
zijn.

Aankoopgeschiedenis
Door de stimulatie die bet verscbaft, speelt variatie-zoekend gedrag eenbelangrijke rol
in bet reguleren van de exteme stimulatie zodat deze in overeenstemming is met bet
OSL. Om die reden wordt aangenomen dat variatie-zoekend gedrag meer waarschijn-
Iijk is wanneer de vorige aankoop een herhaalaankoop of een afgeleide switch is in
plaats van een variatie-switch. Dit leidt tot de volgende bypothesen:
H4a: Variatie-zoekend gedrag zal zich meer waarschijnlijk voordoen als de vorige

switch een herhaalaankoop was danwanneer bet een variatie-switch was
H4b: Variatie-zoekend gedrag zal zich meer waarschijnlijk voordoen als de vorige

switch een afgeleide switch was dan wanneer bet eeri variatie-switch was

4.2.2. Produkt-gerelateerde determinanten die de waarde ontleend aan produkt-gerela-
teerde karakteristieken beYnvloeden

Betrokkenheid
Betrokkenheid, de subjectieve perceptie van de persoonlijke relevantie van een object,
activiteit of situatie, heeft doelgerichte arousal capaciteil (Park en Mittal 1985). Het
heeft direct betrekking op de gepercipieerde relevantie van consequenties van gedrag
en draagt daarmee bij aan bet controlerende aspect van de keuzesituatie. Bovendien
impliceert hogere betrokkenheid ook vaak een hoger gepercipieerd risico (Deshpande
en Hoyer 1983) wat een additioneel controlerend effect heeft.
H5a: Variatie-zoekend gedrag doet zich meer waarschijnlijk voor in situaties waarin de

betrokkenheid met bet produkt lager is.
H5b: Ret verschil in intensiteit van variatie-zoekend gedrag tussen consumenten met

een hoog en een laag OSL is groter in situaties waarin de betrokkenheid bij bet
produkt lager is.

Gepercipieerde verschillen tussen de alternatieven
E~n van de aannames van bet variatiemodel is dat bet nut dat consumenten ontlenen
nan een produkt een functie is van de attributen die bet produkt levert. Indien alternatie-
yen in de produktcategorie sterker van elkaar verscbillen, is het meer waarscbijnlijk dat
bet nut verscbilt. Dit heefteen controlerend effect op de keuzesituatie door de extrinsie-
ke motivatie van sub-optimale behoefte-bevrediging. Wanneer daarentegen de produk-
ten in de perceptie van de consument niet of nauwelijks van elkaar verschullen, zal dit
een autonomie ondersteunend effect hebben. Derhalve:
H6a: Variatie-zoekendgedrag doet zich meerwaarscbijnlijk voor in situaties waarin de

gepercipieerde verscbillen tussen de keuzealtematieven kleiner zijn.

201



H6b: Het verschil in intensiteit van variatie-zoekend gedrag tussen consumenten met
een boog en een laag OSL is groter in situaties waarin de geperci~ieerde verschil-
len tussen de keuzealtematieven kleiner zijn

Preferentie-~terkte
Wanneer consumenten een sterke lange-termijn voorkeur hebben voor ~n van de
keuzealtematieven uit de produktcategorie is er sprake van een sterke extrinsieke moti-
vatie en is variatie-zoekend gedrag minder waarschijnlijk. Wanneer er ecbter geen dui-
delijke voorke-ur bestaat, is er sprake van een hoge mate van autonornie en keuzevrij-
beid. Derhalve:
H7a: Variatie-zoekend gedrag doet zich meer waarscbijnlijk voor wanneer er sprake is

van een minder sterke voorkeur voor ~n van de alternatieven.
H7b: Het verscbil in intensiteit van variatie-zoekend gedrag tussen consumenten met

een hoog en een laag OSL is groter in situaties wanrin sprake is van een minder
sterke voorkeur voor ~6n van de altematieven.

5. METLIODOLOGIE

Subjecten en Stimuli
De data werden verzameld in bet NIPO-Telepanel onder een representatieve steekproef
van 1000 huishoudens (zie Van Trijp en Bloks 1990): Via een volledig gecomputen-
seerde dataverzamelingsmethode, verschaften de huishouciens gedurende een periode
van 15 weken informatie over bun merkkeuzegedrag in vier produktcategorie~n: bier,
koffie, sigaretten en shag. E~nmaal per week verscheen er automatisch een vragenlijst
op hun home-computer. Hierin werd de respondenten voor elk van de produktcatego-
rie~n gevraagd of ze in de voorafgaande week een produkt gekocbt hadden, en zo ja
welk merk. De computer vergeleek dit merk met bet merWdat de vorige keer gekocbt
werd. Als er sprake was van een merkwisseling, verscbeen automatiseb de vraag op bet
scherm waarom de consument van merk gewisseld was. Hiertoe werden 13 motieven
voor merkwisseling voorgelegd, plus een open antwoordcategorie. Twee van deze
motieven (“ik wilde bet nieuwe produkt gewoon eens proberen” en “ik had behoefte
ann iets anders, gewoon voor de verandering”) hadden betrekking op variatie-zoekend
gedrag. De overige motieven werden aangemerkt als afgeleid vari~rend gedrag (bijv.
“mijn gewone merk was uitverkocht”, “bet nieuwe merk was in de aanbieding”, etcete-
ra). Elke keuze kon derhalve geclassificeerd worden als een variatie-switch, een afge-
leide switch of een herhaalaankoop.

Verkiarende variabelen
De appendix geeft een overzicht van de schalen die gebruikt werden voor bet meten van
de verklarende variabelen. Met uitzondering van de EAP-schaal (5-punt Likert schalen)
en bet preferentie-sterkte item (6-puntschaal) werden de overige multi-item schaLen
gemeten aan de hand van 7-punt Likertschalen. Aankoopfrequentie werd uit de aan-
koopdata afgeleid als bet aantal aankopen in de produktcategorie gedurende de onder-
zoeksperiode. De aankoopgeschiedenis werd geoperationaliseerd aan de hand van twee
dummy variabelen. De eerste dummy-variabele nam niveau 1 aan als de vorige switch
een berbaalaankoop was. De tweede dummy-variabele name niveau 1 aan als de vorige
switch eenafgeleide switch was. Variatie-switches golden derbalve als basss-niveau.
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AJhankeli~ke variabele
De afhankelijke variabele is bet type aankoop, met dde niveaus: berbaalaankoop. afge-
leide switch en werkelijke variatieswitch. In bet totaal van meer dan 7400 geregistreer-
de aankopen werden 494 merkwisselingen geregistreerd waarvan er 88 variatie-
switches waren (zie Van Trijp 1995 voor aantallen perproduktcategorie).

Data-analyse
Omdat de afhankelijke variabele van nominaal meetniveau is, benutten we bet
multinomiale logit model (bijv. Maddala 1987) voor de verklaring van het type aan-
koop. Het multinomiale logit model met een polytorne afhankelijke variabele (3
niveaus) kan worden uitgedrukt als twee afzonderlijke vergelijkingenmet twee niveaus
van de afhankelijke variabele ten opzichte van hetzelfde basisniveau (zie Van Trijp et
al. 1996 voor details). In ons geval functioneren de variatie-switches als basisniveau en
testen we onze hypothesen voor variatie-zoekend gedrag dus afzonderlijk ten opzichte
van herhaalaankopen en afgeleide switches. Voorafgaand aan de data-analyse worden
de predictorvariabelen gestandaardiseerd teneinde bet relatieve belang van elke varia-
bele in de verldaring van aankoopgedrag te kunnen vaststellen en de correlatie tussen
de boofdeffecten en interactie-effecten te reduceren (Aiken en West 1991; Jaccard et al.
1990).

Omdat variatie-zoekend gedrag opgevat wordt als een produkt x individu interactie
analyseren we de data gepooled over produkt-categofle~n, waarbij we produktcategorie
als dummy opnemen om de eventuele invloed van niet-gemeten produkt-categorie spe-
cifieke variabelen te verdisconteren. Koffie fungeert als basiscategorie van de produkt-
categorie dummy. Daar er sprake is van een beperkt aantal variatie-switches (n=88)
gebruiken we de bootstrap-procedure (Efron 1979) om de hypothesen statistiscb te toet-
sen. Hiertoe trekken we 100 mazi een bootstrap steekproef (met teruglegging) van
omvang 88 uit de verschillende groepen. Met bet multinomiale logit model schattenwe
dan voor elk van de steekproeven de parameters en bewaren deze. Op basis van de
resulterende verdeling van elke modelparameter toetsen we dan of deze statistisch sig-
nificant van nul afwijkt.

6. RESULTATEN

De tabel toont de resultaten en laat zien dat voor bet merendeel van de hypothesen
empirische ondersteuning gevonden wordt. Zowel ten opzichte van herhaalaankopen
als afgeleid vari~rend gedrag, doet variatie-zoekend gedrag zich meer waarschijnlijk
voor bij produkten die meerhedonisch van aard zijn (H3), bij lage betrokkenheid (H5),
kleinere gepercipieerde verschillen (H6) en een geringere preferentiesterkte (H7). Voor
de meer gedragsgeori~nteerde determinanten wordt echter tegengestelde evidentie
gevonden: bogere aankoopfrequenties (H2) en een berbaalaankoop als vorige keuze
(H4) maken variatie-zoekend gedrag juist minder waarschijnlijk. Echter wanneer de
vorige switch een afgeleide switch was (H5), is een variatieswitch meer waarschijnlijk
dan nog een afgeleide switch. Een mogelijke verklaring voor deze tegengestelde evi-
dentie is dat deze variabelen primair eengedragspatroon (bijv. merktrouw) weerspiege-
len, dat tegengesteld is aan variatie-zoekend gedrag. Consistent met Hi, blijkt dat een
boger OSL variatie-zoekend gedrag stimuleert ten opzicbte van herhaalaankoopgedrag.
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Tabel 1. Multinomiale logit parameters voor dc’ verkiarende variabelen.

Variatie-switch ten opzichte van:

berhaal-aankoop afgeleide switch
Hoofdeffecten
Intercept n.s. ~0.779*
OSL 0.153* -0.101”’
Aankoopfrequentie ~0.464* ~0.048*
Hedonische eigenschappen 0.301 * 0.321 *
Keuze t- I: herhaalaankoop ~0.292* ~0.216*

afgeleide switch ~l.437* 0.318”’
Lage betrokkenheid 0.249* 0.242*
Kleine gepercipleerde verschillen 0.061* 0.087*
Geringe preferentie-sterkte 0.318* 0.121 *
Category dummy: bier 1.680* 1.187*

shag ~0.353* ns *
sigaretten ~1.839* -0.801

Interacties
OSL x aankoopfrequentie 0.228* ns
OSL x hedonische eigenschappen 0.062** us
OSLx lage betrokkenheid 0.] 79* ns **
OSL x kleine verschullen 0.054** 0.041
OSL x geringe pt’eferentie sterkte 0.245* 0.462*

* p’cO.0l
** p<O.O5

In tegenstelling tot Hi blijkt een hoger OSL variatie-zoekendgedrag juist minder waar-
schijnlijk te maken ten opzicbte van afgeleid vari&end gedrag, hoewel dit niet blijkt uit
de ruwe gemiddelde scores op OSL (M(variatie)=18.77; M(afgeleid)=18.36). Een
mogelijke verklaring voor dit onverwachte resultaat is dat een boger OSL niet alleen
variatie-zoekend gedrag stimuleert, maar ook de gepercipieerde switching-kosten van
extern opgelegd vari~rend gedrag verlaagt.

De resultaten in de tabel laten verder zien dat de gehypotbetiseerde interactie-effecten
met name bet contrast tussen variatie-zoekend gedrag en herhaalaankoopgedragverkla-
ren en slechts in mindere mate dat tussen variatie-zoekendgedrag en afgeleid vari~rend
gedrag.

Tezamen verschaffen deze resultaten aanzienlijke ondersteuning voor de twee
kemmotivaties voor deze studies. Het belang van bet onderscheid tussen werkelijk
variatie-zoekend gedrag en afgeleid vari~rend gedrag wordt geYllustreerd door bet dui-
delijke contrast tussen de twee soorten vari~rend gedrag. Uit deze studie blijkt dat wer-
kelijk variatie-zoekend gedrag motivationeel verschult van afgeleid vari~rend gedrag.
Een tweede motivatie voor deze studie was de assumptie dat bet begrip van werkelijk
variatie-zoekend gedrag verrijkt kan worden door produkt-gerelateerde variabelen en
hun interactie met OSL in de analyse te betrekken. De resultaten laten zien dat deze
aanname terecht is. De produktvariabelen en bun interactie met de persoons-gerelateer-

204



de determinant van OSL blijken aanzienlijk bij te dragen aan bet contrast tussen varia-
tie-zoekend gedrag enerzijds en berbaalaankoopgedrag en afgeleid varinrend gedrag
anderzijds. Uit analyses (zie Van Trijp et al. 1996) waarmn herhaalaankoopgedrag
gecontrasteerd wordt met de gepoolde switches (d.w.z. waarbij geen onderscheid ge-
maakt wordt tussen afgeleid- en variatie-zoekend gedrag) blijkt dat deze onterechte
pooling bet begrip van variatie-zoekend gedrag versluiert.

7. DISCUSSIE

Deze bijdrage presenteerde de kemelementen (zie Van Trijp 1995 voor een uitgebrei-
dere bespreking) van een model voor variatie-zoekend gedrag van consumenten. De
empirische tests van de uit bet model afgeleide hypothesen, leiden tot twee belangrijke
conclusies ten aanzien van variatie-zoekend gedrag. Ten eerste is lang niet alle geob-
serveerde variatie in gedrag werkelijk variatie-zoekgedrag. Veel van deze variatie is
extrinsiek in plaats van intrinsiek gemotiveerd. Dit afgeleid vari~rend gedrag is meer of
minder rationeel gemotiveerd, en daarmee in principe verklaarbaar. Het model ontwik-
kelt ook een psychologische basis voor intrinsiek gemotiveerd of werkelijk variatie-
zoekend gedrag. Hiermee is bet variatie-zoekgedrag in principe verklaarbaar. Gezien
bet feit dat deze verkiaring in belangrijke mate gebaseerd is op situationeel persoons-
gebonden factoren (nieuwsgierigheid, verveling en attribuut-verzadiging) is moeilijker
voorspelbaar op welk moment zich precies een variatie-s~vitch zal voordoen.

Een tweede belangrijke conclusie is dat produktcategorie-specifieke percepties, zowel
als hoofdeffect als in interactie met OSL, mede bijdragen aan de verkiaring van het
voorkomen van variatie-zoekgedrag. Deze bevinding maakt het mogelijk te voorspellen
in welke produkt-categorie~n variatie-zoekend gedrag zich meer en minder waarschijn-
lijk zal voordoen. Dit inzicht biedt marketeers een bandvat bij de keuze van de meest
wenselijke marketing-strategie om variatie-zoekend gedrag te stimuleren dan wel af te
remmen. Appelleren aan de intrmnsieke behoefte ann variatie is met name een geschikte
strategie voor produkt-categorie~n die gekenmerkt worden door lage betrokkenheid,
geringere preferentie verschillen, kleine gepercipieerde verschillen en die meer bedo-
nisch van aard zijn. In andere produkt categorie~n waar variatie-zoekend gedrag minder
waarscbijnlijk is, zijn strategie~n gericht op extrinsieke motivaties (bijv. coupons en
prijs promoties) meer geschikt.

NOTEN

1. Dit artikel is gebaseerd op de dissertatie wasrop de auteur in 1995 promoveerde bij de yak-
groep Marktkunde en Marktonderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Promoto-
ren: Prof.dr.ir. M.T.G. Meulenberg en Prof.dr.ir. J.E.B.M. Steenkamp. De dissertatie (Van
Trijp 1995) werdgehonoreerd met de Dirk van den BroekOnderzoeksprijs 1995. De auteur is
veel dank verschuldigd aan bet marktonderzoekbureau NIPO voor bet beschikbaar stellen van
de data en Dhr. J.A. Bijkerk van de Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek van de Land-
bouwuniversiteit Wageningen voor diens hulp blj de data-analyse en het vervaardigen van de
illustraties.

2. Uiteraard kan men beargumenteren dat ook de instrumentele waarde van een attematief kan
veranderen onder invloed van de vorige consumptie. Binnenhet variatieonderzoek is dit ecbter
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geen vruchtbaar uitgangspunt omdat dit zou betekenen dat ereen verandering is opgetreden in
de extrinsieke behoeften-structuur van de coiihament. In dat geval zou er per definitie sprake
zijn van een situationele invloed. De lezer wordt verwezen naar Van Trijp (1995; hfst. 4) voor
cenuitgebreidere discussie van dit aspectvan bet variatiemodel.
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APPENDIX

Gebruikte schalen

OSL (verkorte EAP-schaal (Baumgartner en Steenkamp 1996) (alpha = 0.79):
— 1k blijf liever hij bet merk dat ik gewoonlijk koop, dan een onbekend merk uit te
proberen waar ik niet zeker van ben*

— Als ik uit eten ga, vind ik betmaar bet veiligst om gerechten te bestellen die ik ken*
— Als een merk me eenmaal bevalt, gebeurt bet maar zelden dat ik andere merken uit-

probeer*
— 1k ben erg terughoudend in bet uitproberen van nieuwe of andere produkten*
— Ook al zijn bepaalde voedingsmiddelen in verschillende smaken te koop, ik heb toch
de neiging steeds dezelfde smaak te kopen*

— 1k vind bet leuk om onbekende merken te kopen, om op die manier wat variatie in
mijn aankoopgedrag aan te brengen

Lage betrokkenheid (alpha = 0.69):
— Vergeleken met andere produkten, is dit produkt belangi-ijk voor mij*
— 1k ben niet geYnteresseerd in dit produkt
— Wanneer ik een merk uit deze produktcategorie koop, kies 1k zeer nauwkeurig*

Kicine gepercipleerde verschillen (alpha = 0.67):
— Tussen de merkenbestaan grote verscbillen*
— Verscbillen tussen de merken zijn moeilijk te beoordelen
— Het is moeilijk te beoordelen welkmerk bet best is.

Hedanische eigenschappen (alpha = 0.80):
— 1k koop dit produkt omdat bet me eengoed gevoel geeft
— 1k koop dit produkt voor bet plezier dat bet met versebaft

Preferentie-ste,~kte:
— Hoe sterk is uw voorkeur voor uw favoriete merk, vergeleken met de andere mer-

ken? (zeer sterke voorkeur (1), helemaal geen voorkeur (6))

Aankaopfrequentie:
— Aantal aankopen in de produktcategorie gedurende 15 weken

Aankoopgeschiedenis:
— Aard van vorige aankoop bepaald op basis van de data

* item ongecodeerd.
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13. De consument op de tweedehands markt
van duurzame consumptiegoederen

N.E. STROEKER*

SAMENVAThNG

In dit artikel wordt ingegaan op wie de consumentop de tweedehands markt van duurzame con-
sumptiegoederen is. Dit wordt zowel weergegeven en gemeten in termen van demografische
variabelen, zoals leeftijd, inkomen en gezinsgrootte, als in termen van levensstijlvariabelen. Ook
wordt aandacht besteed aan produktattributen en het belangdat aan specifieke attributen gehecht
wordt door tweedehands kopers. Vervolgens wordt getracht een model op te stellen om te voor-
spellen welke variabelen van invloed zijn op de aanschaf van een tweedehands duurzaam con-
sumptiegoed. Dit model wordt empirisch getest middels een probit model. De duurzame con-
sumptiegoederen die centraal staan in de analyses zijn vierhuishoudelijk produkten, namelijk de
diepvriezer, koelkast, droger en wasmachine, twee elektronische produkten, namelijk de kienren
televisie en de videorecorder en tot slot de auto. Tot slot worden conclusies getrokken op basis
van de empirische uitkomsten omtrent de consument op de tweedehands markt en het voorspel-
Iingsmodel van een tweedehands aankoop.

1. TWEEDEHANDS MARKTEN VANDUURZAME CONSUMPTIE-

GOEDEREN IN PERSPECTIEF

1.1. Inleiding

Tot voor kort is er weinig belangstelling geweest voor het bestaan en ontstaan van
tweedehands markten. Dit is ook duidelijk te zien in de literatuur, waar weinig geschre-
yen is over tweedehands markten van duurzame consumptiegoederen (Scitovsky 1994,
Kiirsten 1991, Smolders en Scholten 1990, Fox 1957). Aangrenzende problemen
betreffen duurzaamheid en marktstructuur in verband met de eventuele concurrentie
met de markt van nieuwe produkten (Purohit en Levinthal 1989, Abel 1983, Liebowitz
1982, Avinger 1981, Schmalensee 1979, Su 1975, Coase 1972 en Swan 1970) en ver-
vanging (Bayus en Gupta 1992, Antonides 1987 en Jacoby, Berning en Dietvorst 1977)
die wel uitvoerig in de literatuur zijn beschreven. Echter tegen de achtergrond van de
toenemende belangstelling voor het milieu, is de interesse voor tweedehands markten
in het algemeen gegroeid.

* De auteur bedankt prof. dr. B. Wierenga en dr. G. Antonides voor hun aanvullingen en suggesties op de
concept-versie vandit artikel.
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1.2. Functies van tweedehandsmarkten

Tweedehands markten vervullen versohillende functies in de maatschappij. Hierbij
kunnen de economische functie en de milieufunctie onderscheiden worden. De eerste
functie verschaft de consument de mogelijkheid een produkt tegen een relatief lage
prijs aan te schaffen. Een probleem hierbij is echter dat de kwaliteit en de betrouwbaar-
heid van bet produkt moeilijk te beoordelen zijn. Bovendien geeft het bestaan van een
tweedehands markt de kopers op de markt van nieuwe produkten de gelegenheid een
duurder en technisch verbeterd produkt te kopen of een produkt waar ze maareen korte
tijd gebruik van zullen maken.
Dc tweede functie van tweedehands markten betreft de milieufunctie. Ret behoud van
een schoon milieu is relevant tegen de achtergrond van “duurzame ontwikkeling”1. De
milieufunctie v~n de tweedehands markt betreft het verband met de levensduur (duur-
zaamheid van materialen en produkten) en de mogelijkheid tot hergebruik en recycling
van duurzame goederen. Het bestaan van een tweedehands markt verlengt immers de
levensduur van een afgedankt produkt. Het kan er echter ook voor zorgen dat het pro-
dukteerder door de eerste gebruiker wordt afgedankt. Een directe positieve consequen-
tie van een verlengde levensduur (hergebruik) is minder afval van duurzame goederen
per tijdseenheid. Een negatieve consequentie voor het milieu is echter dat de goederen,
naarmate ze ouder worden, minder zuinig zullen zijn en dus meer energie zullen
gebruiken dan modeme produkten.
Over het algemeen kan gesteld worden dat het bestaan van een tweedehands markt de
consument meer keuzemogelijkheden biedt (Smolders en Scholten 1990) en dat het
bestaan van de tweedehands markt, tevens door de mogelijkheid van hergebruik, een
positieve invloed op de totale welvaart (waaronder een beter milieu) heeft (Ktirsten
1991). De ruimere keuzemogelijkheden dragen bij tot een meerefficWnte verdelingvan
consumptie-over de gehele sarnenleving en dus tot een meer effici~nte allocatie van
schaarse middelen.

1.3. Reden aankoop tweedehandsprodukt

Uit de twee-functies van tweedehands markten vloeien de volgende mogelijke redenen
om een tweedehands duurzaam consumptiegoed te kopen voort; dit zijn allereerst twee
economische koopmotieven met betrekking tot de prijs: het is goedkoper en het heeft
een relatief goede prijs/kwaliteit verhouding. Vervolgens kan een reden om een pro-
dukt te kopen het uitproberen van een onbekend produkt zijn. Ook kunnen milieu-over-
wegingen een belangrijke reden zijn, namelijk vanwege een lange-termijn bijdrage aan
het collectief.

Uit de genoemde functies en de daarmee samenhangende mogelijke redenen om een
tweedehands produkt aan te schaffen, vloeit de vraag voort welke consumenten nu
eigenlijk op de tweedehands markt van duurzame consumptiegoederen optreden en wat
nu bepaalt of men een tweedehands produkt koopt. De tweedehands kopende consu-
ment zou hierbij beschreven kunnen worden in termen van demografische variabelen
en levensstijlvariabelen. Deze variabelen_kunnen nog aangevuld worden met andere
variabelen, zoals bijvoorbeeld attributen van produkten of exteme ~rariabelenom te
bepalen hoe de aankoop van een tweedehands produkt tot stand komt, en welke varia-
belen hierop van invloed zijn.
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Doelstelling van dit artikel is dan ook om inzicht te verschaffen in de consument op de
tweedehands markt van duurzame consumptiegoederen en welke factoren er (mede) toe
leiden dat er een tweedehands produkt gekocht wordt. De resultaten in dit artikel vor-
men een onderdeel van een proefschrift met de titel “Second-hand markets for consu-
mer durables” (Stroeker 1995). De probleemstelling van dit artikel luidt:

Wie is de consument op de tweedehands markt in termen van demografische en
levensstijlvariabelen en welke variabelen beinvloeden de aankoop van een tweede-
hanris produkt?

Voor het vervoig van het artikel zal allereerst iets dieper worden ingegaan op de data
(paragraaf 2), die voor het onderzoek gebruikt is. Vervolgens wordt zowel de theorie
als de empirie besproken betreffende de consument op de tweedehands markt (para-
graaf 3) gevolgd door eenmodel om de aanschafvan een tweedehands produkt te voor-
spellen en de empirische toetsing van dit model (paragraaf 4).
De theorie betreffende tweedehands markten is vrij beperkt met name voor het onder-
deel van de consument op deze markt. Voor het voorspellingsmodel wordt met name
gerefereerd aan theorie~n en modellen die er over de aankoop (door consumenten) van
nieuwe duurzame consumptiegoederen bestaan. De bevindingen en uitkomsten van de
empirie zullen worden toegelicht en dit artikel zal afgesloten worden met aanbevelin-
gen betreffende aankopen van tweedehands duurzame consumptiegoederen door con-
sumenten op deze markt.

2. DATA

De dataverzameling met betrekking tot tweedehands markten heeftplaatsgevonden met
behulp van een gestructureerde computergestuurde enqu~te. Deze vragenlijst is in april
en mei 1992 aan het op dat moment 1602 respondenten tellende Telepanel (STP, Uni-
versiteit van Amsterdam) voorgelegd. Het panel was representatief voor de Nederland-
se bevolking op dat moment op basis van standaard achtergrondvariabelen, zoals leef-
tijd, opleiding, woonplaats e.d. Van dit totale aantal is de vragenlijst door 1400
respondenten ingevuld (respons van 87%). De vragenlijst bevatte vragen over de twee-
dehands markt van 17 duurzame consumptiegoederen en 7 produktcategorie~n2.
Antiek, waarvan de prijs stijgt naarmate bet produkt ouder wordt, valt buiten dit onder-
zoek. Voor de analyses in paragraaf 3 zijn alle 17 produkten en 7 produktcategorie~n
gebruikt. Echter in paragraaf3.4. zijn de analyses sleclits betrokken op zeven duurzame
consumptiegoederen, die op basis van de hoogte van hun penetratiegraden in de twee-
dehands markt zijn geselecteerd. Deze produkten zijn de diepvriezer, koelkast, wasdro-
ger, wasmachine, auto, kleurentelevisie en videorecorder. Zij bevonden zich alle in de
verzadigingsfase van de produktlevenscyclus, behalve de wasdroger en de videorecor-
der die zich in 1992 nog in de groeifase bevonden. Voor de schatting van het voorspel-
lingsmodel in paragraaf 4 zijn alleen de 17 produkten en niet de produktcategofie~n in
de analyse betrokken.
Vervolgens is er nog een nameting verricht in september 1992 (drie maanden later) met
hetzelfde panel dat op dat moment uit 1630 respondenten bestond. Deze vragenlijst is
door 942 respondenten ingevuld, en geeft dus een respons van 58%. De gegevens van
deze nameting worden vooral gebruikt voor de voorspelling van tweedehands aankopen.
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3. DE CONSUMENTEN OP DE TWEEDEHANDS MARKT

3.1 Theorie en hypothesen

Uit eerder onderzoek van onder anderen Smolders en Scholten (1990) in de tweede-
hands kledingmarkt en door Hoornweg (1986) en Broenink (1993) is naar voren geko-
men dat consumenten op de tweedehands markt jonger zijn, meer kinderen hebben en
een lager inkomen hebben dan kopers van nieuwe produkten. Hier zullen deze bevin-
dingen uit eerderonderzoek getoetst worden. __

Naast deze drie demografische variabelen lijken met name ook variabelen als de inko-
mensverwachting voor de komende 12 maanden en het aantal duurzame produkten dat
men bezit een rol te spelen in de karakterisering van de consument op de tweedehands
markt. In lijn met de bevindingen in eerder onderzoek dat de tweedehands consument
relatiefjong is, zou verwacht mogen worden dat dezejonge consument, die waarschijn-
lijk nog een relatief laag inkomen heeft, een stijging van het inkomen verwacht in het
komende jaar. Aangezien deze consument7 nog jong is, zal het aantal duurzame goede-
ren dat in bezit is nog relatief laag zijn. De tweedehands inhsument zal nog maar net
begonnen zijn met het opbouwen van een huishouden. Ook de manier wanrop consu-
menten op -de tweedehands markt leven iou anders kunnen zijn dan van de doorsnee
consument. Levensstijlvariabelen die wellicht enige relatie zouden kunnen hebben met
tweedehands aankoopgedrag zijn variabelen die te maken hebben met aanschafgedrag
en het doem van uitgaven aan andere produkten, zoals kieding, vakantie, boeken en
audio-produkten3. Gezien de jonge leeftijd en het net starten van een huishouden ligt
het ook voor de hand om variabelen die met het inrichten van een huis te maken heb-
ben, op te nemen in de analyses4. Aangezien over de relatie tussen deze levensst~jlva-
riabelen en tweedehands aankoopgedrag echter vrijwel niets bekend is in de literatuur,
worden geen hypothesen opgenomen betreffende de uitgekozen levensstijlvariabelen.
Dit gedeelte van het onderzoek betreffende de levensstijlvariabelen heeft dus een
exploratief karakter.

3.2 Empirie en toetsing

Het empirische gedeelte om te achterhalen wie de consument op de tweedehands markt
is, valt in twee gedeelten uiteen; allereerst het bi-variate gedeelte waarbij met t-tests
betreffende de onderstaande vier demografische variabelen
1. leeftijd
2. huishoudgrootte
3. aantal kinderen en
4. inkomen
words getest of en welke versehillen er zijn tussen de groep van tweedehands kopers en
nieuw kopers, welke onderscheiden worden door het wet of niet in bezit hebben van
een tweedehands produkt (paragraaf 3.3.1).
Daama volgt bet multi-variate gedeelte, waarbij alle in paragraaf 3.1 toegelichte varia- - —

helen worden opgenomen, inclusief levensstijlvariabelen (paragraaf 3.3.2). Er worden
regressie-analyses gedaan (OLS in SPSS~) met de fractie van het aantal tweedehands in
bezit zijnde produkten ten opzichte van het totaal aantal in bezit zijnde duurzame con-
sumptiegoederen (= fractie tweedehands6) als afhankelijke, te verkiaren variabele en
demografisehe en levensstijlvariabelen als onafhankelijke, verkiarende variabelen.
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Als demografische vai-iabelen zijn dezelfde variabelen opgenomen als hierboven bij de
t-tests, uitgezonderd het aantal kinderen binnen het gezin omdat deze variabele een
hoge correlatie vertoont met de grootte van het huishouden (0.95). Bovendien zijn als
extra variabelen opgenomen, het verwachte inkomen voor de komende 12 maanden
(finanhh9) en het totaal aantal in bezit zijnde duurzame produkten (aanttot). Als levens-
stijlvariabelen zijn variabelen omtrent de inrichting van het huis (inrich) en allerlei uit-
gaven (uitg) opgenomen.
Samenvattendzijn de variabelen die in de multi-variate analyse zijn opgenomen de vol-
gende:
1. leeftijd
2. huishoudgrootte
3. inkomen
4. verwachte inkomen voor de komende 12 maanden
5. totaal aantal in bezit zijnde duurzame produkten
6. levensstijlvariabelen omtrent de inrichting van het huis
7. levensstijlvariabelen omtrent allerlei uitgaven

Vervolgens is er een regressie-analyse gedaan met drie demografische variabelen en
het verwachte inkomen (finanhh) en het totaal aantal in bezit zijnde duurzame con-
sumptiegoederen (aanttot) als verkiarende variabelen van de fractie tweedehands, en is
er een tweede regressie-analyse gedaan die zowel de drie demografische variabelen, de
inkomensverwachting voor de komende 12 maanden (finanhh), het totaal aantal in
bezit zijnde duurzame produkten (annttot) als de levensstijlvariabelen betreffende
inrichting en uitgaven als verkiarende variabelen bevat.
Tot slot wordt er in paragraaf 3.4 nog bekeken of er verschillen zijn tussen de tweede-
hands kopers en de nieuw kopers betreffende het belang dat zij aan bepaalde attributen
van duurzame consumptiegoederen hechten.

3.3. Uitkomsten

3.3.1. Uitkomsten bi-variate analyses
Er zijn twee soorten t-tests uitgevoerd, ~n met contrastgroepen en ~n met de gehele
steekproef. Bij de contrastgroepen is bet verschil getest tussen het bezit van 0 versus I
tweedehands produkt, bet bezit van 0 versus 2 tweedehancts produkten en het bezit van
0 versus 3 tweedehands produkten. Bij de t-tests betreffende de gehele steekproef is de
totale groep steeds in twee~n gedeeld op basis van bet aanial tweedehands produkten in
bezit, dus minder dan 1 versus 1 of meertweedehands produkten in bezit, minder dan 2
versus 2 of meer tweedehands produkten in bezit en minder dan 3 versus 3 of meer
tweedehands produkten in bezit.
Uit beide typen t-tests betreffende de vier demografische variabelen, blijkt een positie-
ye invloed van zowel de grootte van het huishouden als van bet aantal kinderen op de
te verklaren variabele, namelijk bet bezit van tweedehands produkten, welke gemeten
is als een ia/flee (1, 0) variabele. De leeftijd van de respondent heeft een negatieve
invloed op het aantal in bezit zijnde tweedehands produkten. Hoe jonger de respondent
is, des te groter is in bet algemeen bet aantal tweedebands produkten dat in bezit is. De
uitkomst orutrent de samenbang tussen inkomen en het aantal in bezit zijnde tweede-
hands produkten is voor de t-tests met de contrastgroepen niet significant, maarvoor de
t-tests betreffende de gehele steekproef is dit verband wel significant. In de t-tests
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betreffende de gehele steekproef is er dus een significant v~rband gevonden, namelijk
een negatief verband. Het inkomen heeft dus in dit geval een negatieve invloed op het
aantal in bezit zijnde tweedehands produkten.

3.3.2. Uitkomstenmulti-variate analyses -
De uitkomsten van de regressie-analyse waarin demografische variabelen en de varia-
belen inkomensverwachting (finanhh) en het totaal aantal in bezit zijnde produkten
(aanttot) zijn opgenomen als verkiarende variabelen (zie label 1) tonen een positief ver-
band tussen de fractie tweedehands en bet verwachte inkomen (finanhh) en negatieve
verbanden tussen de fractie tweedehands enerzijds en het aantal in bezit zijnde produk-
ten (aanttot), bet inkomen en de leeftijd van de respondent anderzijds. Dit wil dus zeg-
gen dat hoe hoger de verwachtingen omtrent bet toekomstige inkomen zijn, hoe lager
het totnal aantal in bezit zijnde produkten is, hoe lager bet inkomen is en hoe jonger de
respondent is, des te hoger bet aantal tweedehands in bezit zijnde produkten als fractie
van bet totaal aantal in bezit zijnde produkten is. Het positieve significante verband tus-
sen huishoudgrootte en het bezit van tweedehands produkten dat in de bi-variate analy-
se gevonden is, is bier verdwenen. Dit komt waarschijnlijk door de opname van de
variabele betreffende het totaal aantal in bezit zijnde duurzame produkten (aanttot) in
de analyse. De variabele huishoudgrootte vertoont namelijk een correlatie met deze
variabele aanttot van 0,423. Het stadium inde gezinslevenscyclus, ofwel de grootte van
het huishouden is hier waarschijnlijk een acbterliggende variabele van het totaal anntal
in bezit zijnde produkten. Uit deze resultaten blijkt dat de relatief lage leeftijd van de
consument en bet daarmee samenbangende lage inkomen en het lage aantal duur-
zame produkten in bezit en de verwachting van een inkomensstijging op korte ter-
mijn, belangrijke indicatoren zijn voor de fractie van tweedehands produkten dat in
bezit is.

Tabel 1. Resultaten x’ier demografisehe variabelen met de fractie tweedehands als afhankelzjke
variabele.

FractieTH
(fracsh)

Parameter
waarden (sign.)

beta-waarde t-waarde

finanhh O.022** -0.109 -3.302
hhgrootte -- -~O.005 -Q.034 - 0.963

inkomen ~0.0l4** -0.224 - 6.341

leeftijd ~0.019** -0.248 - [‘7.214
aanttot ~0.008** -0.141 - 3.686

constant 0.659** U6.930
adjusted R2 0.18 =

N 798 =

Noten:
1] Alle 17 produkien en 7 produkt categorie~n zijr~Opgenomen in de analyse.
2] Dc afhankelijke, te verkiaren variabeic fracsh kanwordenweergegeven als:

aantth
fracsh= aantaw+aanuh -- - - - - -

3] Voor de variabele finanhh gelden de volgende coderingen I = “inkomen zal zeker dalen”, terwijl 5 =

~inkomen zal zeker stijgen”.
41 * p <0.05, **: p <0.01
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Voor de regressie analyse waarin naast demografiscbe variabelen ook enkele levens-
stijivariabelen (namelijk met betrekking tot de inrichting van het huis en uitgaven) zijn
opgenomen, komen naast de variabelen verwacbting omtrent bet inkomen, bet inko-
men, de leeftijd en bet totaal aantal in bezit zijnde duurzaine produkten (aanttot), waar-
voor in de eerste analyse ook significante resultaten zijn gevonden, ook enkele levens-
stijlvariabelen naar voren die significant van invloed zijn op de fractie tweedebands.
Deze gevonden verbanden, namelijk een negatieve invloed van “eenbeid van stiji” en
“relatieve uitgaven aan boeken” op de fractie tweedebands lijken vrij willekeurig. Een
duidelijker en plausibele typering van de consument op cle tweedebands markt is met
de uitkomsten omtrent levensstijlvariabelen dan ook niet ecbt mogelijk (zie tabel 2).

Tabel 2. Resultaten demografische variabelen, enkele levensstijlvariabelen (inrichtingen uitga-
yen) en bet totale aantal produkten metfractie TH als afliankelijke variabele — alle produkten,
18 i’ariabelen.

Fractie TH
(fracsh)

Parameterwaarden
(significantie)

beta-waarde t-waarde

finanhh 0.023** -0.113 -3.463
inkomen ~0.0l4** -0.224 - 6.078

leeftijd ~0.0l9** -0.255 - 7.063

aanttot ~0.005* 0096 - 2.466

inrich6 ~0.006** -0.100 - 2.860

uitg5 ~0.023* -0.089 - 2.502

constant 0.623** 9.223
adjusted R2 0.21
N 798

Noten
1] De variabelen die in de analyse zijo betrokken zijn finanhh, hhgroovte, inkomen, leeftijd, aanttot and 6
inrichtingsvariabelen en 7 uitgaven variabelen. Aangezien de uitgaven variabelen negatief gecorreleerd zijn,
zijode in de tabel gesuggereerde relaties juist omgekeerd.
2] Alleen de resultaten van de significante parameterwaarden staan in de tabel vermeld.
3] Alle 17 produkten en 7 produkt categorieta zijn in de analyseopgenomen.
4] De afhankelijke, te verkiaren variabele fracsh kan worden weergegeven als:
fracsh = aantth

aantnw + aantth
5] Voor de variabele finanhis gelden de volgende coderingen 1 = “inkomen zal zeker dalen”, terwijl 5 =
~‘inkomenzal zeker stijgen”.
6] inrich6 = eenheidvan stiji, uitg5 = uitgaven aan boeken vergeleken met anderen.
7] *:p<O.O5,**:p<0.01

Concluderend kan gesteld worden dat een typering van de consument op de tweede-
hands markt in dit onderzoek slecbts mogelijk is op basis van de (demografiscbe) varia-
belen inkomen, leeftijd, grootte van bet buisbouden, aanta] kinderen en verwacbt inko-
men en bet totaal aantal in bezit zijnde duurzame goederen. Dit is ecbter niet mogelijk
op basis van de specifieke levensstijlvariabelen die bier ook in de analyse zijn opgeno-
men. De in paragraaf 3.1 opgestelde bypotbesen kunnen alle geaccepteerd worden.
De consument op de tweedebands markt is jong, beeft een relatief groot buisbouden
met (jonge) kinderen, beeft een relatief laag inkomen en de verwachting dat bet inko-
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men in bet komende jaar zal stijgen en bezit in totaal nog slecbts een relatief lang aantal

duurzame consumptiegoederen.

3.4. Produktattributen

Het belangdat door de respondenten aan negen voor dit onderzoek geselecteerde pro-
duktauributen (Lancaster 1966) wordt toegekend, wordt op een vijfpuntsscbaal geme-
ten aan de band van de specifieke produkten uit de groep van zeven produkten die de
respondenten in bun bezit bebben.
Deze negen produktattributen zijn gekozen omdat ze algerneen zijn en voor elk duur-
zaam consumptiegoed van belang zouden kunnen zijn. Mel name bele elementaire
attributen zoals het functioneren van bet produkt, de veiligheid en de levensduur lijken
ook in bet kader van tweedebands produkten erg van belang. De prijs van een produkt
en de mate wanrin tweedebands verkoop mogelijk is, zijn vooral gekozen met bet oog
op het mogelijk belang yoor tweedebands produkten. Meer secundair, maar daarom
nog wel belangrijke attributen zijn nieuwbeid en de omvang van een duurzaam pro-
duki.
De beoordeling van bet belang van de produktattributen kan zowel betrekking bebben
op nieuw aangescbafte produkten als op tweedebands aangescbafte produkten, al naar
gelangbet produkt dat in bezit is. Er zal getest worden of bet belang dat aan deze negen
produktattributen wordt gebecht verscbillend is voor de twee groepen, namelijk de
groep respondenten die in bet bezit is van een nieuw produkt (nieuw kopers) en de
groep respondenten die in bet bezit is~van een tweedebands produkt (tweedebands
kopers).
Het lijkt voor de band liggend dat aan de produktattributen uiterlijk (mooi, modern),
nieuwheid, probleemloos functioneren, aantal gebruiksmogelijkbeden en veiligheid
meer belang gehecbt zal worden door nieuw kopers dan door tweedebands kopers. De
kans op bet aanwezig zijn van deze eigenscbappen of karakteristieken is immers groter
bij nieuwe produkten dan bij tweedeha7nils produkten. Het produktattribuut prijs zal
waarscbijnlijk voor beide groepen van groot belang worden geacbt, maar voor beide
groepen om verscbillende redenen. Zo zou eennieuw koper een relatiefhoge prijs kun-
nen zien als een kwaliteitsgarantie, terwijl een tweedebands koper yank op een lage
prijs let of er zelfs naar zoekt. Voor beide kopers is de prijs belangrijk, mnar op een
andere manier. De omvang van een produkt ]ijkt op bet eerste gezicbt geen onderschei-
dend attribuut voor de twee kopersgroepen. Ook de verwncbte levensduur en de moge-
lijkheid om bet produkt tweedebands door te verkopen kunnen op twee uiteenlopende
manieren opgevnt en uitgelegd worden, zodat geen bypotbesen over deze twee nttribu-
ten worden opgenomen. Dit geldt tevens voor de prijs en de omvang van een produkt.
Voor deze vier produktattributen geldt dus de nul-bypothese.
De analyses zijn wederom gednan met t-tests om te beoordelen of de twee groepen sig-
nificant van elknar verscbillen betreffende de belangen die ann de negen
produktnttributen worden gebecbt.
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Tabel 3. Gemiddelde belangrijkheidsscores en t-tests voor negen produkrattributen overalle pro-
dukten tezamen.

Produkt Nieuw Tweedehands t-waarde Totnal
attributen kopers kopers
(significantie) (1) (2) (1) and (2) (3)

functioneren** 4.73 (0.02) 4.57 (0.03) 4.44 4.67 (0.02)
veilig 4.42 (0.02) 4.38 (0.03) 1.11 4.39 (0.02)
levensduur** 4.41 (0.02) 4.06 (0.03) 9.72 4.27 (0.02)
nieuwheid** 4.15 (0.03) 3.04 (0.04) 22.20 3.85 (0.03)
prijs 4.14 (0.02) 4.10 (0.03) 1.33 4.07 (0.02)
mogelijkheden** 4.02 (0.02) 3.58 (0.04) 9.33 3.87 (0.02)
omvang** 4.00 (0.02) 3.76 (0.04) 5.33 3.92 (0.02)
uiterlijk 3.16 (0.03) 3.20 (0.04) -0.80 3.11 (0.03)
th verkoop** 2.00 (0.03) 2.91 (0.05) -15.17 2.10 (0.03)

Noten;
1] 5 = zeer belangrijk, 4 = belangrijk, 3 noch belangrijk, noch onbelangrijk,
2 = onbelangrijk, I = zeer onbelangrijk.
2] De roraal kolom (3) geeft een totnal gemiddelde over zowel nieuw kopers (1) als tweedehands kopers (2)
weer.

In bet algemeen zijn, over de groep van zeven produkten gemeten, significante ver-
schillen gevonden tussen de twee groepen op zes produktattributen, nnmelijk probleem-
loos functioneren, verwacbte levensduur, nieuwbeid, gebruiksmogelijkbeden, omvnng
en de mate wanrin tweedebands verkoop mogelijk is. Voor drie van de vijf produkt-
attributen wnarvoor een bypotbese anders dan de nul-bypotbese is opgesteld, namelijk
probleemloos functioneren, gebruiksmogelijkbeden en nieuwheid kan deze hypotbese
van significante verschillen tussen de twee kopersgroepen worden geaccepteerd. Aan
deze produktattributen wordt namelijk meer belang gehecht door nieuw kopers dan
door kopers op de tweedebands markt. Met name bet onderscbeid tussen de twee groe-
pen op het attribuut nieuwbeid is erg sterk. Dit is niet verwonderlijk nangezien dit bet
cruciale produktattribuut is bij bet onderscheid tussen nieuw en tweedehands.
Voor de attributen uiterlijk en veiligheid moet de opgestelde hypotbese worden verwor-
pen, aangezien er geen significante verscbillen zijn gevonden op deze produktattributen
tussen de twee kopersgroepen.
Voor de attributen verwachte levensduur en omvang geldt dat deze tegen de verwach-
ting in belangrijker worden gevonden door kopers van nieuwe produkten dan door
kopers van tweedehands produkten. Voor verwacbte levensduur is dit een plausibele
uitkomst, aangezien nieuw kopers blijkbanr belang bechten nan bet feit dat bet produkt
lang meegant. De kans dat bet produkt dnadwerkelijk langmeegant, is natuurlijk groter
voor nieuwe produkten dan voor tweedehands produkten. De uitkomst voor het
produktattribuut omvang is echter minder plausibel. Er is dan ook geen duidelijke ver-
kiaring te geven voor bet feit dat nieuw kopers meer belang hecbten ann de omvang
van het produkt dan tweedebands kopers. WellichI geveri nieuw kopers de voorkeur
ann meercompacte, nieuwere en modeme produkten.
Ann nile produktattributen die significant verscbillen nangaven tussen de twee kopers-
groepen werd een groter belang gebecht door nieuw kopers dan door tweedehands
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kopers, bebalve ann bet produktattribuut betreffende de mate wnarin tweedehands ver-
koop mogelijk is. De mogelijkheid van tweedehands verkoop werd door tweedebands
kopers van meer belang geacht dan door nieuw kopers; de nul-hypothese kan hier dus
verworpen worden.
Het grootste - onderscheid tussen nieuw kopers en kopers op de tweedebands markt
words weergegevendoor de produktattributen nieuwheid (22.20), de mnt&waarin twee-
debands verkoop mogelijk is (-15.17), verwncbte levensduur (9.72) en gebruiksmoge-
lijkbeden (9.33). Wat betreft deze vier attributen uitgezonderci de mate waarin tweede-
bands verkoop mogelijk is, verwacht een tweedebands koper waarschijnlijk niet veel
bij de aankoop van een duurzaam goed.

In volgorde van belangrijkheid, werd in bet algemeen aan de produktattributen
probleemloos functioneren en v~iIigheid bet meeste belang gehechl zowe] door nieuw
kopers als door tweedebands kopers. Voor de tweedebands kopers is bet volgende attn-
buut in de ladder van belangrijkbeid de prijs, terwiji dit voor de nieuw kopers de ver-
wnchte levensduur is; men moet er van op aan kunnen dat het produkt het gedurende
langere periode nog zal doen, dus dat bet nog relatief lang mee zal gaan. Wanneer
demografische vaniabelen gekoppeld worden nan bet belang dat nan de negen hier
gekozen, algemene produktattributen wordt gebecbt, blijkt dat in bet algemeen een gro-
ter belang words gebecbt aan de gekozen pioduktnttributen door respondenten met een
groot buisboiiden, door oudere respondenten en door de bogere inkomensgroep. Hieruit
zou geconcludeerd kunnen worden dat de consument op de tweedehands markt (glo-
baal gezegd de jonge consument met een lang inkomen) in bet algemeen relatief weinig
belang becht aan de negen geselecteerde produktattributen in vergelijking tot nieuw
kopers.

4. HET VOO7RSPELLEN VANTWEEDEHANDS AANKOPEN

4.1. Theorie en hypothesen

Met bet opstellen van een voorspellingsmodel voor de nankoop van een tweedebands
duurzanm consumptiegoed wordt hier getracht te bepalen welke invloed de geselecteer-
de verkiarende varinbelen bebben op de kans dat een produkt tweedebands gekocht
wordt door een consument, dus de kans dat de le verklaren varinbele, de nankoop van
een tweedebands produkt, gelijk is ann I.
Het voorspellingsmodel kan helpen bij het vinden van de variabelen die van invloed
zijn op bet wel of niet nankopen van een tweedebands produkt, de omvang en de rich-
ting van de invloed en de kans op een tweedehands nankoop. Deze bevindingen zouden
vervolgens van pas kunnen komen bij bet maken van voorspellingen over de groci en
de uiteindelijke omvnng van bepanide t~edebands markten, zowel in omvnng als in
geld.
Voor dit voorspellingsmodel omtrent tweedehands nankopen worden een nantal varin-
belen geselecteerd die overeenkomen met variabelenof vallen onder de variabelengroe-
pen in de bekende vrangmodellen voor duurznme coiisnni~ptiegoederen van Pickering
(1981) en Winer (1985). Variabelen in deze bekende modellen betreffen onder andere
variabelen die verband houden met:
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1. algemene economische verwacbtingen voor de toekomst
2. de ori~ntatie en verwacbtingen van de consument ten aanzien van bet kopen van

duurzame produkten
3. de volgorde van aankoop van duurzame consumptiegoederen
4. het afscbrijvingspercentage van bet buidige produkt inbezit
5. bet consumentenvertrouwen
6. de perceplie van produktattributen
7. natuuriijke onverwacbte en verstorende gebeurtenissen.

Vrijwel uit alle variabelengroepen zullen 6~n of meer variabelen in het voorspellings-
model worden opgenomen. Welke variabelen dit exact zijn, volgt in paragraaf4.2.
Vervolgens wordt gemeten of bet model tweedebands aankopen beter voorspelt dan
slechts de variabele koopintentie.
De bypotbese die bieruit voortvloeit en die zal worden getest, is de volgende:

Het opgestelde empirisehe voorspellingsmodel voorspelt tweedehands aankoopgedrag
beter dan koopintentie dat doet.

4.2. Empirisehe toetsing en hetmodel

Het model wordt geschat voor alle respondenten van do nameting (september 1992)
over de 17 duurzame consumptiegoederen, waaronder de zeven biervoor genoemde
produkten. Het betreft dus een algemeen voorspellingsmodel. Voor de schatting wordt
een probit model gebruikt. De afhankelijke variabele in een probit model betreft een
binaire keuze van het i-de individu, die de waarde 1 krijgt ails een bepaalde keuze is
gemaakt, en de waarde nul ails de keuze niet is gemaakt.

De verklarende variabelen die opgenomen zijn in bet voorspellingsmodel zijn:

1. de Ieeftijdvan de respondent
2. de grootte van bet buishouden van de respondent
3. het netto inkomen van bet buishouden
4. bet verwachte inkomen voor de komende 12 maanden (uit variabelengroepen 1 en 5
van Pickering en Winer)

5. bet belang van de negen produktattributen (zie paragraaf 3.4 en variabelengroep 6
van Pickering en Winer)

6. het totaa] aantal in bezit zijnde tweedebands produkten
7. bet totaal nanta] in bezit zijnde nienwe produkten (uit variabelengroep 3 van Picke-
ring en Winer)

8. de werkstatus van de vrouw (uit variabelengroep 2 van Pickering en Winer).

De laatste variabele is opgenomen vanwege de in onderzoek (Weinberg en Winer 1983,
Winer 1 985b, Kim 1989) gebleken positieve significante inviloed van deze variabele op
bet bezit van, en bet aankoopgedrag omtrent duurzame consumptiegoederen (in: Bayus
en Gupta 1992).
Een aantal variabelen die in aanmerking zouden kunnen komen om opgenomen te wor-
den, maar niet zijn opgenomen omdat ze slechts op individueel produkt-niveau voor
handen zijn, zijn:
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1. de Ieeftijd van bet produkt dat op dit moment in bezit is
2. de lengte van de bezitsperiode tot nu toe
3. de verwacbte resterende levensduur van bet produkt (uit variabelengroep 4 van
Pickering en Winer).

Ook onverwacbte gebeurtenissen (variabelengroep 7 van Pickering en Winer) die zicb
voor kunnen doen en eeneventuele koop in de wegkunnen staan, zijn niet in bet model
opgenomenomdat deze niet gemeten kunnen worden.
De variabele koopintentie is gemeten door respondenten te vragen of ze van plan zijn
in de toekomst een tweedebands X te kopen, gemeten op een driepuntsscbaal; ja, even-
tueel en nee. Deze variabele is echter niet in bet bier opgestelde voorspellingsmodel
opgenomen, maar zal wel worden gebruikt om te bepalen of koopintentie een goede
voorspeller is van tweedebands aankoopgedrag. Dit wordt gedaan door in een simpel
model alleenkoopintentie als verkiarende variabele op te nemen.

4.3. Uitkomsten van het x’oorspellingsmodel

Wanneer bekeken wordt in boeverre respondenten met een koopintentie voor een
bepaald produkt, dit produkt ook werkelijk bebben gekochi in de afgelopen drie maan-
den, blijkt dat deze percentages voor de zeven produkten erg laag zijn (vari&end van 0
tot 3.5%). Onder de respondenten die geen intentie tot koop hebben, zijn de percenta-
ges nog lager(varikrend van 0 tot 1.2%). De lagere percentages voor consumenten son-
der koopintentie dan voor consumenien rnt koopintentie liggen in de lijn der verwach-
ting, ecbter de percentages van de consumenten met een koopintentie die werkelijk een
aankoop doen uijn zo laag, dat geconcludeerd zou kunnen worden dat koopintentie
geen goede voorspeller is van bet tweedebands aankoopgedrag. Dit blijkt ook uit de
lage pseudo-R’ ~van de simpele probit m~de1len voor elk produkt afzonderlijk met de
variabele koopintentie als enige verklarende variabele.
Uit de scbatting van bet algemene voorspellingsmodel komen voor de~volgende varia-
belen significante co~ffidi~nten naar voren, namelijk voor bet aantal nieuwe produkten
dat in bezit is (negatiet), bet aantal tweedehands produkten dat in bezit is (positief), de
leeftijd van de respondent (negatief) en bet belang dat aan bet produktattribuut uiterlijk
van bet produkt words gebecht (positietTDe resultaten van de significante co~ffici~n-
ten vande schatting worden in tabel 4 gepresenteerd.

Tabel 4.Resultaten van her voorspellingsmodel.

Aantal tweedehands produkten1 coafficiant S.E. t-waarde

aantal nieuwe produkten ~0.032* 0.021 -1.5
aantal tweedehands produkten 0.081 ** 0.040 2.0
leeftijd van de respondent -0.060 * 0.030 -2.0
uiterlijk van bet produkt 0.201* 0.114 1.8
constante 3.784*** 1.037 36
pseudo-R2 - 0.49

Noten: —

tI aanral tweedehands produktcn = 0, als er in de aigelopen drie maandengeen produkt tweedehands is aan-
geachaft. aanrat tweedehands produkten = 1, als er in de afgelopen drie maanden ~n of meerprodukten
tweedehands zijffaangeschaft.
2] *: p <0.10, **: p <0.05, ***: p <0.01.

222



Uit de resultaten kan geconcludeerdworden dat de kans dat een consument een tweede-
hands produkt koopt groter is naarmate de consument minder nieuw gekochte duurza-
me produkten in bezit beeft, meer tweedebands produkten in bezit beeft, naarrnate de
consument jonger is en naarmate een boger belang wordt gehecht aan bet produktattri-
buut “uiterlijk”. Het reeds bezitten van tweedebands proclukten verboogt dus de kans
op de aankoop van een tweedebands produkt. De richting van de verbanden tussen de
(0,1) variabele in bet probit model met betrekking tot tweedebands aankoop en de eer-
ste drie genoemde van invloed zijnde variabelen zijn in overeenstemming met de vet-
wacbtingen. Ecbter bet verband tussen tweedebands aankoop en bet belang van bet pro-
duktattribuut “uiterlijk” is nogal merkwaardig, aangezien dit suggereert dat een
consument die relatief veel belang becbt aan bet attribuut uiterlijk eerder tot aankoop
van een tweedebands produkt zal overgaan. Deze laatste bevinding is niet erg plausibel,
aangezien eerder verwacbt zou worden dat kopers van nieuwe produkten meer belang
nan bet uiterlijk bechten. Ecbter, bet gevonden resultaat blijkt ook lit tabel 3 waarin de
gemiddelde score voor bet attribuut uiterlijk boger is voor tweedebands kopers (3.20)
dan voor nieuw kopers (3.16). Het verscbil is ecbter niet significant. Het model lijkt het
echter redelijk goed te doen, gezien de pseudo-R2 van 0.49.

Geconcludeerd kan worden dat bet algemene voorspellingsmodel de aankoop van
tweedebands produkten door consumenten beter voorspelt dan de variabele koopinten-
tie, welke bij schattingen van een simpel probit model met koopintentie als enige ver-
kiarende variabele, lage pseudo-R2’en laat zien voor de verscbillende produkten (yarn-
rend van 0 tot 31%). Een ecbte uitspraak omtrent de uitkomst van de gestelde bypo-
these is echter moeilijk te doen, aangezien de pseudo-R2’en eigenlijk niet goed onder-
ling te vergelijken zijn. Zij kunnen bier echter wel als indicatie dienen. De gestelde
hypothese wordt daarom niet verworpen. Het lijkt erop dat een intentie van de consu-
ment om een tweedebands produkt te kopen in vele gevallen verstoord wordt en dan
niet tot een werkelijke aankoop leidt. Betere aanwijzingen omtrent een tweedebands
aankoop geven variabelen zoals bet aantal nieuwe en tweedebands produkten dat reeds
in bezit is en de leeftijd van de consument.

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1. Conclusies uit de empirische analyses

Uit bet onderzoek dat is gedaan naar de consument op de tweedebands markt van duur-
zame consumptiegoederen is naar voren gekomen dat deze in bet algemeen een relatief
lang inkomen heeft, jong is, een groot buisbouden heefi, een groot aantal kinderen
beeft, en verwachtingen omtrent een stijging van bet inkomen in de komende 12 mann-
den beeft. Ret totaal aantal in bezit zijnde duurzame produkten vertoont een negatief
verband met bet aantal tweedebands produkten dat deze consument bezit. Zowel de
prijs van bet produkt als de mogelijkheid om een produkt na gebruik tweedebands te
kunnen verkopen zijn twee produktattributen die relatiefbelangrijk zijn voor de consu-
ment op deze tweedebands markten. Ret belang dat aan bet produktattribuut nieuwheid
wordt gebecbt, geeft in de resultaten bet meest duidelijk bet onderscbeid tussen nieuw
en tweedebands weer. Dit geldt ook voor de mate wanrin tweedebands verkoop moge-
lijk is, waaraan tweedebands kopende consumenten relatief veel belang becbten. Ook
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de produktattributen verwachte levensduur en gebruiksmogelijkbeden werken sterk
onderscbeidend, waarbij bet belang dat nan deze nttributen gehecbt wordt groter is voor
consumentenvan nieuwe produkten.
Uit het voorspellingsmodel voor bet bepalen van de nankoop van een tweedehands
duurzaam consumptiegoed, dat overigens een betere indicatie van deze nankoop lijkt te
geven dan de variabele koopintentie, is naar voren gekomen dat zowel bet nantal nieu-
we als bet nantal tweedebands produkten dat men in bezit beeft, als ook de leeftijd van
de consument en bet uiterlijk van bet produkt van invloedzijn op bet kopen van een
tweedebands produkt. Dit grotere belang van bet produktattribuut uiterlijk voor consu-
menten van tweedehands produkten dat ook al enigszins uit paragraaf 3.4 blijkt, kan
wel enigszins verklaard worden. Het uiterlijk zou namelijk bij een tweedebands pro-
dukt als enige of ~n van de weinige kwaliteitskenmerken kunnen dienen. Als bet pro-
dukt er nog redelijk of relatief goed uitziet zal men eerder geneigd zijn bet tweede-
hands produkt te kopen dan als dit niet bet geval is.
Heel duidelijk is uit dit onderzoek naar voren gekomen dat met name de leeftijd van de
consument als nok bet nantal produkten (nieuw en/of tweedebands) dat men reeds in
bezit beeft, belangrijke variabelen zijn op de tweedehands niarkt. Hoe jonger de consu-
ment, boe lager bet nantal nieuw in bezit zijnde produkten, hoe boger bet nantal twee-
dehands in bezit zijnde produkten en hoe hoger bet belang dat nan bet uiterlijk van een
produkt wordt gehecbt, des te groter de kans op de nankoop van een tweedebands pro-
dukt. Ook de invloed van andere demografische variabelen, zoals huishoudgrootte en
inkomen, en ook de invloed van de specifieke produktattributen mogen niet over bet
hoofd gezien worden.

5.2. Aanbevelingen voocmarketeers en i’oor ven’olgonderzoek

Gezien deze uitkomsten zou bet dan ook nan te bevelen zijn om tweedehands winkels
en/of warenhuizen te situeren in en rondom woonwijken met jonge gezinnen waar veel
jonge kinderen wonen. Deze groep mensen zit in bet begin van de gezinslevenscyclus
en in een fase dat zij regelmatig moeten beslissen over bet nanscbaffen van duurzame
consumptiegoederen. Het nanwezig zijn van dergelijke tweedebands winkels in de
buurt zou wellicbt de doorslag kunnen geven om een produkt tweedehands te kopen in
plants van nieuw. De doelgroep is ook gemakkelijk te benaderen omdat deze zich yank
bevindt in relatief nienwe wijken met veel eengezins nieuwbouw woningen. Met het
oog op deze doelgroep is bet ook verstandig de prijs, welke relatief belangrijk wordt
gevonden, lang te houden.

Het voorspellingsmodel geeft nan dat het nantal tweedehands goederen in bezit, de kans
op een tweedebands nankoop verboogt. Dit kan leiden tot kiantenbinding met de twee-
dehands winkel. In de marketing kan bierop met behulp van direct marketing (DM)
tecbnieken worden ingespeeld. Ook bet jonge beginnende gezin kan in de marketing
worden benadrukt.

De invloed van levensstijlvariabelen lijkt op basis van dit onderzoek minimnal te zijn.
Wellicht zouden meer milien-gerelateerde levensstijlvariabelen opgenomen dienen te
worden in een volgend onderzoek. Ook zou wellicbt een nog breder scalavan tweede-
bands duurznme consumptiegoederen in een vervolg onderzocht kunnen worden, waar-
bij dieper per produkt(groep) op de specifieke attributen ingegnan zou moeten worden.
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NOTEN

I. De term duurznme ontwikketing wordt gedefinieerd door Midden en Bartels (1994, pp. 174)
als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van vandaag, zonder daarbij bet vermogen
van toekomstige generaties om inbun behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Zoals in bet
rapport van de Brundtlandcommissie beschreven is, moet conform bet begrip duurzame ont-
wikkeling het milieubeleid eropgericht zijnbet economiscb handelen om te buigen in de rich-
ting die de natuur en de natuurlijke bulpbronnen niet opoffert nan bet streven naar steeds gro-
tere welvaart. Op de SWOKA conferentie “de duurzame samenleving en de consument”
(november 1993) werd beschreven dat bij duurzame ontwikkeling wordt getracbt met bepanl-
de tecbnologie~n de negatieve consequenties van produktie en consumptie in de westerse
samenleving voor bet milieu te reduceren of zelfs te bestrijden en de uitputting van grondstof-
fen tegen te gaan.

2. De 17 produkren betreffen de volgende duurzame consumptiegoederen: de afwasmachine,
diepvriezer, fomuis, koelkast, magnetron, droger, wasmachine, auto, fiets, motorfiets, CD-spe-
ter, kleuren televisie, video camera, videorecorder, caravan, kinderwagen en kinderledikant.
De 7 produktcategorie~n zija overighuishoudelijke apparntuur, overig geluidsapparatuur, ove-
rige kanipeer artikelen, foto-apparatuur, muziek instrumenten, kinder-, baby artiketen en meu-
bilair.

3. Deze uitgaven variabelen zijn de volgende: uitgl=uitgaven ann kieding vergeleken met ande-
ren, uitg2~’uitgaven nan uitgaan vergeleken met anderen, uitg3=uitgaven nan vakanties verge-
leken met anderen, uitg4~uitgaven nan kunst vergeleken met anderen, uitg5=uitgaven ann
boeken vergeleken met anderen, uitg6=uitgaven aan voedsel vergeleken met anderen,
uitg7=uitgaven nan audio-/geluidsapparatuur vergelekenmet anderen.

4. Deze inrichtingsvariabelen zijn de volgende: inricbl=modern meubilair, inricb2=kunst voor-
werpen, inricb4=rustiek, landelijk meubilair, inricb5=Iuxueus, inrich6=eenheid van stijt,
inrich7=antiek.

5. OLS Ordinary Least Squares, SPSS = Statistical Package for the Social Sciences.
nantal tweedehands produkten

6. Fractie tweedebands = nantal nieuwe produkten + nantal tweedebands produkten - -

7. De correlatie tussen inkomen en fmanhh is -0.01.
8. Deze pseudo-R2 is gedefmieerd alsc / (c + N). Hierbij stant c voor de Pearson goodness-of-fit
cbi-kwadraat statistiek voor een algehete fit van het model. N is de totale omvang van de
steekproef.
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14. Het vertrouwensproces bij consumenten
binnen een winkelomgeving:
De constructie van een nomologisch netwerk

W. VERBEKE, M. HESSELS en D. VAN DER LINDEN

SAMENVATI’JNG

Bij het aankopen van een duur geprijsdprodukt in een winkel loopt de consument nsico. Omdat
de consument risico loopt kan de communicatie van de verkoper in de winkel van belang zijn om
de risico percepties van de consument te reduceren. Wanneer de verkoper in staat is het risico per-
ceptie te verminderen straalt hij/zij vertrouwen uit bij de consument; als gevoig hiervan kan de
consument er toe overgaan het produkt te kopen. Onderzocht is welke vertrouwensdimensies bij
de consument een rol spelen tijdens het vertrouwens beoordelingsproces omtrent de verkoper in de
winkel. De volgende dimensies kwamen naar voor: expertise, klantgerichtheid, eerlijkheid, at~rac-
tiviteit, berekenbaarheid en de reputatie van de winkel zeif. Het was echter de reputatie van de
winkel die de consument er toe aanzet de winkel te bezoeken, maar het was de expertise van de
verkoper die de consument ervoornamelijktoe aanzet produkten daadwerkelijk te kopen.

1. INLEIDING

Bij de aankoop van een produkt in de winkel ruilt een consument een som geld voor
eenprodukt dat hij1 verlangt. Binnen deze transactie loopt de consument versehillenderisico’s: past het produkt bij hem, heeft het produkt waarde op de lange termijn of
krijgt men een goede kwaliteit voor bet geld dat men biedt? Wanneer de consument
denkt en voelt dat het produkt binnen zijn behoefte- en uitgavepatroon past, zal hij een
verlaagd risico waamemen. De consument kan als gevoig van dit verlaagde risico er
toe overgaan het produkt daadwerkelijk aan te schaffen. Verkopers kunnen dit risico
verlagen door de kiant te helpen bij de aankoop. Zo kan de verkoper bijvoorbeeld infor-
matie geven dat het produkt in vergelijking met andere winkels goedkoper is. Als de
verkoper de perceptie van risico verlaagt, zal hij vertrouwen uitstralen. De consument
die een verkoper als betrouwbaar ziet zal daardoor overgaan tot actie, in dit geval de
aankoop van het produkt. Dit voorbeeld toont aan dat vertrouwen schenken of verkrij-
gen beLangrijke gedragsconsequenties heeft: de consument is namelijk bereid geld te
besteden aan het produkt. Doordat het in vertrouwen nemen van iemand zowel brede
maatschappelijke als bedrijfsimplicaties heeft, hebben vele marketingspecialisten hier
aandacht aan geschonken. Vertrouwen is ondermeerbestudeerd in de context van markt-
onderzoek (Moorman, Zaitman en Desphandd, 1992), in de relatie tussen fabrikant en
handel (Kumar, Sheer en Steenkamp, 1993) en in de persoonhijke verkoop (Swan, Tra-
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wick, Rink enRoberts, 1988). Naar ons weten heeft er nog geen onderzoek plaatsgevon-
den naar het vertrouwen inde verkoper in een winkel. De doelstelling van dit onderzoek
is om, op basis van een theoretisch model ontwikkeld door Zand (1972), een domein-
specifiek nomologisch netwerk te ontwikkelen dat het in vertrouwen nemen en het daar-
op volgende gedrag (hiemavolgend bet vertrouwensproces genoemd) nader specificeert.
Specifiek wordt hierbij onderzocht welke dimensies een consument in beschouwing
neemt bij de beoordeling van de betrouwbaarheid van de verkoper en hoe deze dimen-
sies bepalend zijn voor bet daarop volgende gedrag (waaronder koopgedrag).

Deze paper is als volgt opgebouwd: in eerste instantie zullen we uiteenzetten hoe ver-
trouwen theoretisch is geconceptualiseerd in de literatuur. Daarna zullen we bepalen
welke dimensies hoofdzakelijk een rol spelen bij bet vertrouwen in iemand anders. Op
basis hiervan worden verschillende dimensies in schalen verwerkt en zullen deze scha-
len worden getest op bun validiteit. Tenslotte zullen de schalen worden getest binnen
een nomologischnetwerk en zullen de bevindingen hieromtrent uiteengezet worden.

2. ENKELE CONCEPTEN UIT DE LITERATUUR

In de psychologische- en de marketing literatuur heerst consensus dat wanneer iemand
(persoonA) lemand anders (persoonB) vertrouwt, erbierbij een attributieproces plaats-
vindt. Bij dit attributieproces zal persoon A verscbillende aspecten of karakteristieken
van persoon Bin beschouwing nemen (Zand, 1972). Het gevoig van dit attributieproces
is dat persoon A (in dit geval de consument) hierdoor bandelingen onderneemt, gerela-
teerd aan persoon B, die hij anders niet zou ondernemen (Deutsch, 1958, 1960; Brock
Smith, 1993; Johnson-George en Swap, i982). Belangrijk hierbij is dat zowel de per-
ceptie ofattribntie van de verkoper door de consument als het gedrag ten opzichte van
de verkoper onderdeel is van dit proces. Daardoor worden beide componenten (zowel
attributie ats daaruitvolgend gedrag) aangeduid als bet vertrouwenspraces.
Managers en wetensehappers zijn zich bewust van bet feit dat de positie en handelingen
van de verkoper versehilt per industrie of domein. In het kader van bet vertrouwenspro-
ces tussen eenconsument en een winkelverkoper heeft dit tot de volgende vragen geleid:
a) Hoe verloopt bet vertrouwensproces tussen eenconsument en een winkelverkoper?
h) Welke karakteristieken van de verkoper en de winkel bepalen bet vertrouwen van

de consument?
c) Wat zijn de speciefieke gedragsconsequenties wanneer de consument een verkoper

als betrouwbaarbeschouwt?
d) Wat is bet relatieve belang van de effecten van de ‘winkel karakteristieken’ versus

de verkoper op de gedragsconsequenties?

2.]. Domein specificiteit

Teneinde een schaal te ontwikkelen toepasbaar op een winkelomgeving, moeten een
aantal relevante aspecten van deze omgeving worden besproken. Studies die de rol van
vertrouwen in verkopers op de industri~le markt onderzoeken zijn slechts ten dele
bruikbaar; Op deze markt speelt de lange termijn relatie die een verkoper met zijn kiant
beeft (bijvoorbeeld bepaald door conflict bistorie e.d.) een belangrijke rol (Brock
Smith, 1993). In winkels is een lange termijn relatie tussen verkoper en kiant vaakmm-
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der belarigrijk. Dit komt doordat verkopers in een winkel vaak op verschillende afdelin-
gen werkzaam zijn en consumenten hun produkten regelmatig in verschillende winkels
kopen bij verschillende verkopers. Trouw zijn aan een winkel zal, daarentegen, eerder
plaatsvinden. Consumenten worden bijvoorbeeld lid van een winkelciub en krijgen
daardoor onder andere kortingen met een winkelpas. Hierdoor bezoeken zij de winkel
regelmatig.
Een ander aspect waannee de consument te maken heeft is risico bij aankoop van pro-
dukten. De verkoper in vertrouwen nemen is nodig wanneer de consument in een
bepaalde situatie een zeker risico loopt (Rotter, 1967, 1971, 1980; Giffin, 1967;
Deutscb, 1958). In deze studie hebben wij dit mogelijke risico geconcretiseerd in een
omgeving waarin de kiant kieding koopt. Bij dergeijike aankopen loopt de klant bij-
voorbeeldeen sociaal risico. Hij kan immers eenpak kopen dat zijn vrienden niet mool
vinden. Daamaast loopt hij het risico dat hij een pak koop! waarmee zijn kansen in een
soilicitatiegesprek verminderen of dat hij voor hetzelfde geld een goedkoper en zelfs
beterkledingstuk zou kunnen kopen —financieel risico dus.

2.2. De multidimensionaliteit van de betrouwbaarheidskarakteristieken

In de literatuurkomen we een grote verscheidenheid aan dimensies tegen die bepalend
zijn bij bet attribueren van betrouwbaarheid van iemand aan iemand anders. Deze grote
diversiteit wordt onder andere veroorzaakt doordat vertrouwensschaLen domein-speci-
fiek zijn. Zo zijn er schalen ontwikkeld die betrekking hebben op sociaal psychologi-
sche processen in het algemeen (Deutsch, 1958, 1960), het maatschappelijk leven (Rot-
ter, 1967), politieke opinies (Hamsher, Geller en Rotter, 1968), sociale macht (Frost,
Stimpson en Maughan, 1978) of menselijke relaties (Larzelere en Huston, 1980). Uit
deze studies kan worden geconcludeerd dat attributieprocessen van vertrouwen plaats-
vinden 1) op basis van meerdere dimensies, maar 2) er orutrent de bruikbaarheid van
deze dimensies in de verscbillende domeinen veel discussie bestaat. Het is dus helang-
rijk goede keuzecriteria op te stellen bij bet toepassen van deze dimensies in een speci-
fiek domein.

2.3. De gedragsconsequenties van de attributie van vertrouwen

Literatuur over vertrouwen benadrukt de consequenties die resulteren wanneer iemand
vertrouwen in iemand anders stelt. Als persoon X persoon Y vertrouwt, zal persoon X
ook betrouwbaar gedrag ten opzichte van persoon Y vertonen (Butler, 1983, p.414;
Butler en Cantrell, 1984; Moorman, Deshpand~ en Zaitman, 1993, p.93; Deutscb,
1958, p.278; Deutscb 1960, p.139; Zand, 1972, p. 232). We zullen de consequenties
van dit gedrag voor een winkelomgeving nader specificeren. In eerste instantie zal een
consument vragen stellen aan de verkoper en bet produkt eventueel kopen—korte ter-
mijn dus. Verder zal de consument ook meer gedrag vertonen datgerelateerd is aan zijn
vertrouwen. Zo kan de consument goede informatie verspreiden over de winkel of de
winkel aanbevelen aan vrienden. Dit bescbouwen we als eenlange termijn reactie.
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2.4. Het relatieve belang ofutiliteit van de vertrouwensdimensies

Gezien de hoge kosten die winkeliers hebben om bun personeel te betalen, zullen zij
zich de vraag stellen wat bet effect of de “utiliteit voor de winkelier” is dat consumen-
ten de verkoper betrouwbaar vinden. We kunnen verwachten dat een vertrouwenwek-
kende verkoper meer zal verkopen, maar de vraag is in boeverre die betrouwbaarheid
ook effect zal hebben op bet winkelgedrag in bet algemeen. Onderzoek moet dat uitwij-
zen.

Kortom: Bezien vanuit de winkelomgeving, waar de kiant vertrouwen dient te stellen
in de verkoper, omdat bij een risico loopt bij de aanschaf van kieding, zal worden
onderzocht welke dimensies e-en relevante rol spelen tijdens de attributie van vertrou-
wen en hoe deze percepties tot specifieke gedragingen leiden. Op basis van de voor-
gaande discussie zullenwe bet volgende model testen:

V~r~r~w~

3. METHODOLOGIE

3.1. De karakteristieken van de schaal

Gedr~g~

Fignur1. Een globale visualisatie van het gehypothetiseerde vertrouwens model.

Bij bet ontwerpen van de schalen die nodig zijn om bet nomologisch netwerk te con-
strueren zijn de volgende stappen uitgevoerd: allereerst zijn de relevante dimensies geY-
dentificeerd en is op basis daarvan een vragenlijst gemaakt. Vervolgens is de vragen-
lijst in pilot-studies getest en is een definitieve versie gemaakt. Daama is een film
gemaakt waarin de onderzochte dimensies zijn gevisualiseerd. Tenslotte is deze film
getoond aan een grote groep studenten.

In eerste instantie is een literatuurstudie uitgevoerd. Hieruit werd relevant materiaal
gehaald voor de te onderscheiden dimensies. Daamaast ishet domein gespecificeerd en
werd inzicht verkregen in de items. Uit ons literatuuronderzoek bleek dat de volgende
dimensies van vertrouwenbet meest gebruikt zijn: expertise, attractiviteit, klantgericht-
heid, eerlijkbeid, berekenbaarbeid en de organisatie waarin de verkoper werkt. Gezien
de boge frequentie van bet gebruik van deze dimensies zijn alle genoemde dimensies in
eerste instantie inbeschouwing genomenen zijn deze met andere dimensies als integri-
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teit, openheid en oordeel gehanteerd in de experts interviews. Een aantal experts werd
gevraagd de onderscheiden dimensies (bijv. eerlijkheid, expertise) te beoordelen op
hun relevantie in de beschreven context. In een item-test werd een 50-tal studenten
gevraagd items te genereren voor de afzonderlijke dimensies. In kleine groepen werd
door deze studenten een aantal winkels bezocht, werden consumenten ondervraagd
over de kritische momenten die van belang zijn tijdens bet vertrouwensproces en werd
gediscussieerd over de uitkomst. In de discussie met de experts—consumenten en ver-
kopers— werd bet aantal dimensies gereduceerd tot 8. Deze 8 perceptuele dimensies
van vertrouwen waren (met de studie waarin de dimensie wordt behandeld):

Tabel iDe perceptuele dimensies van vertrouwen.

Hoewel de dimensies expertise en kwalificatie, net als eerlijkheid en berekenbaarheid
inhoudelijk dicht bij elkaar liggen, zijn ze in deze studie apart gedefinieerd. Dit is ener-
zijds gedaan om te testen of ze door de kiant als verscbillende dimensies worden
gezien.

3,2. De gedragsconsequenties van vertrouwen

De gedragsconsequenties van vertrouwen bestaan uit twee verschillende dimensies:
enerzijds het vertrouwensgedrag dat betrekking heeft op de winkel, anderzijds vertrou-
wensgedrag dat gebaseerd is op de interactie met de verkoper. Het eerstgenoemde
gedrag heeft vooral effect op de keuze voor de winkel (men gaat niet naar een andere
winkel) en het imago van de winkel. Dit gedrag betreft de lange termijn dimensie. Ten
tweede zorgt de interactie met de verkoper ervoor dat een vertrouwende consument
enerzijds direct vragen wil stellen aan de verkoper en anderzijds eventueel meer zal
kopen. Deze gedragingen verwijzen naar de korte termijn dimensie. De twee dimensies
zijn in tabel 2 weergegeven.

1) Vertrouwen in de winkel: bet vertrouwen van de kiant inde winkel, het personeel inhet
algemeen en de kwaliteit van de produkten (Moorman e.a., 1993).

2) Attractiviteit: beoordeling door de kiant van bet uiterlijk voorkomen van de verkoper
(Ohanian, 1990; Giffin, 1967).

3) Eerlijkheid: perceptie van de oprechtheid van de verkoper. Een verkoper is eerlijk als hij
de waarheid spreekt (Dwyer, Schurr en Oh, 1987; Larzelere en Huston, 1980; Moorman
e.a., 1993).

4) Kwalificatie: perceptie van de kennis en kunde van de verkoper (Berlo, Lemert en Mertz,
1969; Bulter, 1991; Gabarro, 1978).

5) Expertise: perceptie van de extrakennis en kunde van de verkoper. Een expert heeftmeer
kennis van een produkt dan een gekwalificeerd verkoper (Gabarro, 1978; Moorman e.a.,
1993).

6) Berekenbaarheid: iemand is berekenbaar als hij nakomt wat hij heeft belooft (Ohanian,
1990; Swan,Trawick en Silva, 1985; Butler, 1991).

7) Dynamiek: de energie van de verkoper, die hij gebruikt om zijn suggesties te benadruk-
ken, te verbeteren en uit te voeren (Berlo e.a., 1969).

8) Klantgerichtheid: demate waarin de verkoper de belangen van de kiant voor de zijne laat
komen (Saxe enWeitz, 1982).
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Tabel 2. De gedragsdirnensies van het vertrouwensproces.

3.3~ De proposities en hypothesen

Twee specifieke proposities zijn getest:
1. De acht voorgestelde dimensies maken deel uit van bet attributieproces van vertrou-
wen in een winkelomgeving.

2. De drie voorgestelde gedragsconsequenties worden door de consumenten onder-
scheiden ineen winkelomgeving.

~6n hypothese is getest:
3. AlIe vertrouwensdimensies die een rol spelen in de attributie van vertrouwenhebben

invloed op de gedragsconsequenties.

3.4. Pretesting vande schaal

Voordat de schaal werd voorlegd aan studenten hebben we bij zowel verkopers als bij
consumenten onderzocht of de vragen daadwerkelijk specifiek waren voor de onder-
scheiden dimensies (we testen namelijk bet kopen van kieding) en of deze vragen rele-
vant waren voor de kopers. De methode die we toe hebben gepast was de volgende:
allereerst werden alle items, zowel nit de literatuur als uit de item-test, onderworpen aan
een ‘fit’-test waarbij aan 40 studenten werd gevraagdhoe goed een item bij een dimen-
sie past (aangegeven op een 5-puntscbaal). De items met een score onder de 1.5 werden
verwijderd. Daarna werd deze test herhaald bij 20 vrouwelijke studenten en 20 verko-
pers van kleding in verschillende kledingzaken. In deze laatste test werden de slechtste
items verwijderd, zodat voor de verschillende dimensies 7 tot 13 items civerbleven.

3.5. Film in een bekende winkel

Teneinde de dimensies van vertrouwen te meten, werd gebruik gemaakt van een visu-
ele vignetten techniek. Vignetten worden vooral gebruikt wanneer in een onderzoek
gevoelige onderwerpen voor de subjecten worden behandeld. Onderzoek heeft name-
lijk uitgewezen dat wanneer bet individu opgaat in een concrete situatie en de aard van
bet onderzoek niet kent, deze veel spontaner zal antwoorden (Hunt en Vittel, 1986).
Tenslotte heeft een visueel vignette nog een ander voordeel. Het evalueren van dimen-
sies als de attractiviteit van de verkoper is moeilijk zonder visualisatie.
In een bekende winkel in Rotterdam werd een film gemaakt van een verkoopgesprek
tussen een verkoper en een klant. Voordat echter besloten is deze winkel te kiezen,
werd tijdens een aantal colleges op de universiteit getest hoeveel studenten reeds in de
winkel waren geweest. Het bleek de meest bezoebte winkel te zijn.

1) Winkelgedrag: de consument stelt vertrouwen in de winket door bijvoorbeeld in de
winkel boodschappen te blijvendoen ofaan anderen te vertellendat de winkel erg goed
15.

2) Vragen: de consument stelt de verkoper vragen.
3) Kopen: de consument gaat er toe over om kieding te kopen.
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In de scene legt de kiant nit dat hij een pak voor een sollicitatiegesprek zoekt. Na eerst
een goedkoop pak te hebben geprobeerd, adviseert de verkoper hem een kwalitatief
beter, maar duurder pak (300 gulden meer). De kiant besluit na enig aarzelen, mede
door de argumenten van de verkoper, bet duurdere pak te kopen. Doordat we als doel
baddengesteld dat alle studenten, zowel mannelijk als vrouwelijk, zich konden identifi-
ceren met de koopsituatie hebben we dezelfde film gemaakt met zowel een mannelijke
als een vrouwelijke kiant.

3.6. De populatie

In bet totaal 257 studenten bekeken aan bet begin van verschillende colleges de film.
Na bet zien van de film werden de studenten gevraagd de verkoper te beoordelen aan
de band van de vragenlijst. De vragenlijst bestond uit 87 items (63 vertrouwensitems en
24 gedragsitems) en werd op drie manieren gepresenteerd. De items van de verscbillen-
de schalen werden compleet ‘gescrambled’ en daama is de volgorde van deze ‘ge-
scrambelde’ items op drie manieren gevarieerd (er zija dus drie verschillende versies
van de vragenlijst). Verder werden de studenten verzocht ook vragen in te vullen
omtrent enkele demografische- en persoonlijkheidskenmerken. De demografische ken-
merken van de populatie waren als volgt: 205 studenten waren mannelijk en 52 van hen
waren vrouwelijk. Hun gemiddelde leeftijd was 22 jaar (range van 20 tot en met 31),
95% van de studenten studeerde economie en gemiddeld komen deze studenten 2.6
maal perjanr in de betreffende winkel.

4. DATA ANALYSE

4.1. Data reductie

De factoranalyse bestond nit twee stappen: ten eerste werd op de 63 items van de per-
ceptiedimensies een exploratieve factoranalyse uitgevoerd in 5p5~x~ De onderscbeiden
dimensies werden vervolgens met bun bijbehorende items binnen EQS bevestigend
geanalyseerd (zie hiervoorparagraaf 4.2). Er is gebruik gemaakt van de maximum like-
lihood methode met oblimin rotatie. Op basis van scree plot inspectie is bepaald hoe-
veel dimensies aanwezig waren. Vervolgens werd factoranalyse (“abstraheer 6 facto-
ren”) verschillende malen uitgevoerd totdat een eenduidig resultaat was bereikt. Items
met factorlading lagerdan .35 werden net als items met dubbele ladingen bij elke fac-
tor run verwijderd. Er werden 6 factoren onttrokken die 50% van de variantieverkiaar-
den en de laatste factor run bad een KMO van .87 (hetgeen wijst op structureerbaarheid
van de data).Vervolgens werd de inteme consistentie van de schalen getoetst. Uit tabel
3 blijkt vervolgens dat de schalen een hoge betrouwbaaxheid hebben. Er zijn hierbij
drie feiten die opvallen:
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Tabel 3. De resultaten van defactoranalysesen betrouwboarheden.

1) De dimensie dynamiek is na factoranalyse verdwenen. De reden hiervoor is dat de
items van deze dimensie zijn opgegaan in met name de factoren attractiviteit,kiant-
gerichtheid en eerlijkheid.

2) Dc dimensie kwalificatie is ook volledig verdwenen en is volledig opgegaan_ in
expertise en klantgerichtheid.

3) Hoewel er gedacht was dat berekenbaarheid en eerlijkheid samen zouden vallen in
~6n factor, bleek dit niet juist te zijn.

Gezien de inhoud van de items zijn deze resultaten niet tegenstrijdig, omdat de items
inhoudelijk goed bij de schalenpassen.

Vervolgens is een exploratieve factoranalyse uitgevoerd binnen SPSSX op de 24 items
die de gedragsconsequenties van vertrouwen weergeven. Dezelfde metbode van factor-
analyse is toegepast als bij de vertrouwensdimensies en de KMO van de gedragsconse-
quenties bedroeg .90 (hetgeen substantieel is). Twee factoren zijn onttrokken die samen
44 % van de variantie verkiaren. In tabel 3 zijn deze factoren aangegeven.

4.2. Het toetsen van de proposities en hypothesen

Op basis van bovenstaande analyses werd het vertrouwensproces model in EQS
gebouwd (Bentler, 1989). De vertrouwensdimensies en de gedragsconsequenties zijn
allereerst apart confirmatorisch gefactoriseerd in EQS.

4.2.1. Propositie I
De vertrouwenskarakteristieken die worden gebruikt worden in bet attributieproces
pasten volkomen in een bogere orde factor. De fit van deze factor was CFI=.98; BBN-
FI=.94; p waarde =.02; de chi-square was 69.9 met 48 df. en de absolute gestandaardi-
seerde residuals waren .04. Consumenten nemen de betrouwbaarbeid van de verkoper
waar bestaande uit expertise (.86), kiantgericbtbeid (.79), eerlijkbeid (.69); attractiviteit
(.62), berekenbaarbeid (.56) en organisatie (.52).

De gevonden factoren Aantal items Cronbach alpha

1. Expertise 7 .78
2. Attractiviteir 7 .83
3. Klantgericbtheid 9 .84
4. Eerlijkheid 5 .79
5. Berekenbaarheal 3 .75
6. OrganisaIi~ 7 .76

1. Winkelgedrag 9 .84
2. Kopen en vragen 15 .89 -
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Figuur 2. Eenvisualisatie van de attributie dimensies.

Conclusie met betrekking tot propositie 1: hoewel niet alle voorgestelde dimensies in
de factoranalyse naar voren kwamen, laadden 6 van de 8 voorgestelde dimensies in een
hogere orde factor. Verder hebben alle dimensies een hoge “face” validiteit.

4.2.2. Propositie 2
De twee gedragsconsequenties zijn ook confirmatorisch gefactoriseerd. Er was een
hoge fit: CR was .99, BBNFI= .99, de p waarde was .55, de chi-square was .356 met 1
df. en de absolute gestandaardiseerde residuals waren .03 (Wegens plaats gebrek kun-
nen we dit model onderdeel niet visualiseren).

Conelusie met betrekking tot propositie 2: hoewel niet alle voorgestelde dimensies in
de factoranalyse naar voren kwamen, laadden 2 van de 3 voorgestelde dimensies op
~dn factor. Verder hebben alle dimensies een hoge face validiteit en hebben de twee
dimensies een voldoende lage correlatie (.42).

4.2.3. Hypothese 1
Het vertrouwensmodel is vervolgens getest. Teneinde na te gaan welke dimensies van
vertrouwen welke gedragsconsequenties beYnvloeden, zijn de twee latente modellen
ontkoppeld en zijn de twee componenten uit figuur 1 (attributie van vertrouwen en
gedragsconsequenties) rechtstreeks aan elkaar verbonden. Figuur 3 geeft bet resultaat
weer van bet aldus ontstane model. De fit van bet model is vrij hoog: CFI= .91; BBN-
Fb=.86, p waarde was .00; de chi-square was 265.8 met 95 df. en de absolute gestandar-
diseerde residuals was .03. Doormiddel van een “split-run” werd bet model nogmaals
getest op validiteit en bleekbet model stabiel te zijn.

Expertise Altractiviteit Kiant- Eerlijkheid Bereken- Winkel
genchtheid baarheid
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Figaur 3.Een viSuelerepresentatie vangetestevertrouwensproces.

Het model toont aan dat de attributie van vertrouweneen effect heeft op bet gedrag van
de consumenten. Echter, bet blijkt dat twee versehillende routes zijn ontstaan. De eerste
route loopt naar bet koop- en vraaggedrag —korte termijn. Wanneer de verkoper in de
ogen van de consument over expertise (.56) beschikt en daarbij ock nog eens eerlijk is
(.30) of eenklantgerichte benadering hanteert (.17), zal dit het koop- en vraaggedrag
stimuleren. Merkwaardig is dat berekenbaarheid en attractiviteit geen effect hebben op
dit gedrag. Ten tweede valt er een route naar het winkelgedrag te onderscheiden. Het
winkelgedrag—lange termijn—blijkt voomamelijk te worden be~Tnvloed door vertrou-
wen in de winkel (.86) en door de eerlijkheid van de verkoper (.12). Andere karakteris-
tieken hebben geen invloed op de lange termijngedragsconsequenties.

Conetusie met betrekking tot hypothese 1: De dimensies van vertrouwen hebben
invloed op de gedragsconsequenties. Echter, niet alIe dimensies vertonen effecten op de
gedragsconsequenties.

attractiviteit

klantgericht-

12
eerlijkheid

berekenbaarheid

.95

e.

.44

- —~ .95
.86 winkel-

gedrag
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5. DISCUSSIE

We bebben in deze studie de vraag gesteld welke dimensies consumenten in beschou-
wing nemen wanneer zij een verkoper beoordelen op zijn betrouwbaarbeid en hoe deze
een effect hebbenop gedrag. Deze dimensies werden deels uit de literatuur (op basis van
frequentie) en deels nit de praktijk (verkopers en hun managers beoordeelden de dimen-
sies als relevant) gebauld. Het blijkt dat de consument tijdens bet attributie proces zes
dimensies hanteert, waarvan expertise de belangrijkste is en de winkel bet minst belang-
rijk wordt gevonden (daarom echter niet onbelangrijk). Verder blijkt uit onze studie dat
de gedragsconsequenties voomamelijk bestaan nit twee dimensies: enerzijds is dat
gedrag met betrekking tot de winkel en anderzijds gedrag ten opzicbte van de verkoper
zoals koop en/of vraaggedrag. Het feit dat vragen en kopen in 6~n factor terecht komen
is niet vreemd. In de literatuur wordt aangegeven dat aankoopgedrag kan worden
beschouwd als een situatie waarin vragen stellen en kopen in elkaar overvloeien (Belk,
1974, p. 160). Het is echter ook belangrijk te bepalen in hoeverre de verschillende
dimensies in het atttributieproces een effect hebben op bet gedrag, met ander woorden
wat is de utiliteit voor de retailer? Er blijkt een effect te zijn van de attributie van ver-
trouwen in eenverkoper op bet gedrag van de kiant, maarniet alle vertrouwensdimen-
sies bebben een effect op bet gedrag. Er zijn twee belangrijke routes die lopen van bet in
vertrouwen nemen naar bet gedrag: de eerste route is de koopgedrags-route waarbij de
expertise van de verkoper doorslaggevend is voor bet veroorzaken van koop- en vraag-
gedrag. De tweede route is de route van bet winkelgedrag. Naarmate de winkel meer
wuardering krijgt van de kiant, zal de consument ook meerwinkelgedrag vertonen.

Eerlijkheid van de verkoper speelt een opvallende ml. Ondanks dat eerlijkbeid een sig-
nificant, maar geen substantieel effect beeft op de perceptie van iemands betrouwbaar-
beid, is bet de enige dimensie die zowel een effect beeft op bet koopgedrag als op bet
lange termijn gedrag.

6. CONCLUSIE

In deze studie is een nomologisch netwerk ontwikkeld dat bet vertrouwensproces van
een consument in een retail setting weergeeft. Er is vastgesteld dat de consument de
betrouwbaarheid van een verkoper beoordeelt op basis van zes dimensies waarbij bij
ook de winkel waarin de verkoperwerkt in beschouwingneemt. Op basis van deze per-
cepties gnat de consument er toe over al dan niet in de winkel te blijven winkelen en
ook te kopen.

NOOT

1. In de tekst zal ‘hij’ gebruikt worden om te verwijzen naarhij/zij.
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APPENDIX

De definitieve schalen (van elke schaal zijn twee items weergegeven) van de vertrou-
wensdimensies~nde gedragsconsequenties.

Expertise
1. Deze verkoper heeft een mode opleiding gehad.
2. Deze verkoper weet waarover zij praat.
Atiractiviteit
1. Deze verkoper is aantrekkelijk.
2. Deze verkoper is goed gekleed.
Klantgerichtheid
1. Deze verkoper stelt de juiste vragen.
2. Deze verkoper is geYnteresseerd in de wensen van de kiant.
Eerlijkheid
1. Deze verkoper liegt niet tegen zijn kianten.
2. Deze verkoper is altijd eerlijk, ook buiten kantooruren.
Berekenbaarheid
1. Als deze verkoper zegt dat hij betpak voor je apart legt, doet hij dat ook.
2. Ads de verkoper er niet in slaagt op tijd te zijn voor een afspraak, is zijn excuus
geloofwaardig.
Vertrouwen in de winkel
1. Deze winkel heeft een goede kwaliteit kleding.
2. Deze winkel is kiantvriendelijk.

Gedragsconsequenties

Winkel
1. 1k kom graag in deze winkel.
2. 1k vertel mijn vrienden dat ik monie kieding in deze winkel kan kopen.
Vragen en kopen
1. Bij deze verkoper maakt bet mij niet uit dat ik iets meer geld uit geef.
2. 1k vraag deze verkoper welk kledingsstuk betbeste bij mijn pak past.
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15. Het Meten van Preferentie Structuren*

M. VRIENS

SAMENVAT~ING

Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van het gebied van preferentie structuur
meetmethoden. Fundamenteel bestaan hiervoor twee kiassen van methoden: de methoden die
preferentie structuren afleiden nit feitelijk vertoond keuzegedrag en methoden die respondenten
vragen naar hun voorkeuren. Hoewel beide benaderingen kort met elkaar vergeleken worden,
geven we in dit artikel met name een overzicht van de ontwikkellngen met betrekking tot die
methoden waarbij respondenten de preferenties zeif aan kunnen geven. Aan bod komen de corn-
positionele benaderingen, de decompositionele (conjuncte analyse) benaderingen en de hybride
benaderingen. Na een bespreking van deze methoden en de ontwikkelrngen daarin vatten we
tevens de resultaten van empirische vergelijkingsstudies samen, gaan we kort in op het commer-
ci~le gebruik en tevredenlieid van de besproken methoden en besluiten we met implicaties voor
de praktijk van hetmarktonderzoek.

1. INLEIDING

Een belangrijk onderdeel van de marketing discipline heeft betrekking op het adequaat
analyseren van consumenten preferenties voor specifieke goederen en diensten. Organi-
saties die bet marketing concept hanteren zullen er naar streven om hun produkten en/of
diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de preferenties van hun (mogelijke) klan-
ten. De marketingmanager dient hiervoor zo precies mogelijk te wetenin welke mate de
verschullende kenmerken van hun produktenldiensten bijdragen aan belangrijke variabe-
len zoals aantrekkelijkheid, marktaandeel en winstbijdrage. Het meten van de mate
wanrin kenmerken van een handelsobject bijdragen aan dergelijke doel-variabelen wordt
kortweg het meten van preferentie structurengenoemd (Greenand Srinivasan, 1990).
Bij het meten van preferentie structuren worden produkten of diensten gedefsnieerd
door, en gespecificeerd op, een aantal relevante attributen. Deze attributen worden op
hun beurt weer gedefinieerdop een nantal niveaus (zie het voorbeeld in Tabel 1).
Vervolgens hebben we zowel een model als een methode nodig. Preferentie structuur
modellen1 geven aan op welke wijze de kenmerken van het produkt of de dienst ge-
relateerd zijn aan de aantrekkelijkheid ervan (of gerelateerd zijn aan het marktaan-
deel en/of de winstbijdrage). Preferentie structuur methoden geven aan op welke wijze
de relatie tussen de kenmerken van het produkt of de dienst (de niveaus van de

*De auteurbedankt Mevr. Drs. IngeWels-Lips voorhaar opmerkingen op een eerdere versie vandit artikel.
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verschillende attributen) en de aantrekkelijkheid ervan gemeten wordt.
Het doel van dit artikel2 is om een overzicht te geven van het gebied van preferentie
structuur meting. Voor ket kwantificeren (meten) van preferentie structuur modellen
zijn in de literataur verschillende methoden voorgesteld. Een belangrijk onderscheid
wordt hierbij gevormd door het onderscheid tussen methoden die gebruik maken van
afgeleide preferenties en methoden die gebruik maken van zeif (door de respondent)
aangegeven preferenties. In dit artikel besteden we met name aan deze laatste kiasse
van methoden aandacht. In dit jaarhoek zijn reeds verschillende artikelen gewijd aan
methoden die gebruik maken van de zeif aangegeven preferenties, met name aan con-
juncte analyse als metbode voor het meten van preferentie structuren (zie Oppewal en
Timmermans, 1992; Oppewal, 1995; Stokmans, 1992; Van Raaij, 1978; Vriens en Wit-
tink, 1990; Vriens et al., 1993). Naast de puur decompositionele conjuncte analyse
methoden bestaan er echter ook puur compositionele methoden en de zogenaamde
hybride methoden (die deels compositioneel, deels decompositioneel zijn). In paragraaf
2 geven we een kort overzicht van het veld van preferentie structuur methoden. We
vergelijken hier op de eerste plaats het gebruik van ‘zeif aangegeven preferenties’ met
‘afgeleide preferenties’. Verder komen in deze paragraaf de zeif aangegeven preferen-
tie structuur methoden uitgebreider aan de orde. In paragraaf3 wordt een korte evalna-
tie gegeven van deze methoden. In paragraaf4 zullen enkele resultaten met betrekking
tot commercieel gebruik en tevredenheid worden besproken. Het artikel sluit af met
enkele aanbevelingenvoor de praktijk van het marktonderzoek.

2. PREFERENTIE STRUCTUURMETHODEN

Een fundamenteel onderscheid bestaat tussen de zogenaamde afgeleide preferen tie
structuur methoden (revealedpreferences) en de zogenaarnde aangegeven preferentie
structuur ~nethoden(stated preferences) (zie Figuur 1).

Afgeleide preferentie structuur_methoden
We spreken van afgeleide preferenties wanneer we de consumenten preferenties aflei-
den nit feitelijk vertoondkeuzegedrag van consumenten (zie bijvoorbeeld Ben-Akivaet
al., 1994). We kuimen hierbij bijvoorbeeld denken aan gerealiseerde marktaandelen,
geaggregeerde verkoopgegevens (geaggregeerd over winkels, consumenten, tijdsperio-
den, etc.) en individuele aankoopgegevens. Voor elk alternatief in de markt kunnen we
dan dergelijke gegevens relateren aan produktkenmerken en aan overige marketing mix
kenmerken zoals promotionele acties, distributie en prijs.
Het grote voordeel van afgeleide preferenties is dat de preferentie structuren afgeleid
worden van feitelijk vertoond gedrag. De benadering heeft echter ook een aantal beper-
kingen. Op de eerste plaats zijn de scores op de kenmerken vaak gecorreleerd (bijvoor-
beeld een beter merk heeft een hogere prijs). Dergelijke correlaties (het probleem van
collineariteit, multicollineariteit) leidt tot inefficinnte parameterschattingen en kan de
identificatie van afzonderlijk attribuut-effecten compliceren. Een tweede nadeel is dat
er causale relaties soms moeilijk aan te tonen zijn als er geen gebruik is gemaakt van
een experimentele opzet. Een derde nadeel is dat afgeleide preferentie data geen infor-
matie kunnen verschaffen over produktkenmerken die no-g niet op de markt beschik-
baar zijn. Denk bijvoorbeeld aan produktmodificaties (bijv. de aromakiep van Braun,
de Key Card van Blaupunkt).
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Aangegeven preferentie structuur methoden
We spreken van aangegeven preferenties (zie bijvoorbeeld Louviere, 1988) wanneer
we respondenten vragen naar hun gedragsintenties, voorkeuren en/of keuzes met
betrekking tot een verzameling van bestaande en/of hypothetische produkten/diensten.
Deze door de respondent aangegeven voorkeuren worden dan vervolgens gerelateerd
aan de kenmerken van de produkt of de dienst.
Het gebruik van door de consument zeifaangegeven preferentie data kan in principe de
nadelen van afgeleide preferenties oruzeilen. Een mogelijk nadeel van het gebruik van
aangegeven preferentie data ligt in de onzekerheid met betrekking tot exteme validiteit.
De vraag is of de resultaten verkregen onder deze methoden in staat zijn om feitelijk
markt-gedrag te voorspellen. Uit verschillende gepubliceerde studies is wel gebleken
dat conjuncte analyse resultaten zowel bestaande marktaandelen (bijvoorbeeld Clarke,
1987; Louviere & Meyer, 1981) als toekomstige marktaandelen (bijvoorbeeld Ben-
benisty, 1983; en Robinson, 1980) goed kunnen voorspelien.

Afgeleide Preferenties

Hybride
benaderingen

Figuur 1. Classificatie vanpreferentie structuur methoden.

Binnen de kiasse van zeif aangegeven preferentie structuur methoden word in de litera-
tuur een verder onderscheid gemaakt tussen drie methoden: (1) de compositionele
methode, (2) de decompositionele methode of conjuncte analyse benadering en (3) de
hybride benadering. Hieronder volgt een korte bespreking van deze methoden.

Compositionele

benaderingen

KeuzesPreferenties
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2.1 CompositiotTele benaderingen

In compositionele benaderingen (self-explicated approaches) (Huber, Sahney en Ford,
1969; Huber, 1974) wordt de respondent gevraagd om de attributen van produk-
tenldiensten en de niveaus van deze attributen afzonderlijk te beoordelen. De respon-
dent kan bijvoorbeeld gevraagd worden om eerst per attribuut de niveaus te rangorde-
nen in termen van voorkeur of door middel van een Likert-schaal de aantrekkelijkheid
aan te geven. Vervolgens kan de respondent dan gevraagd worden orn de relatieve
belangrijkheidvan de attributen aan te geven. Ook hier kan weer een Likert-schaal voor
gebruikt worden of men kan de respondent 100 punten laten verdelen over de attribu-
ten. Het vermenigvuldigen van de aantrekkelijkheid van een bepaald attribuut-niveau
met de relatieve belangrijkheid van het attribuut waartoe het niveau behoort geeft weer
in welke mate dit niveau bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van bet produkt of produkt-
profiel. De aantrekkelijkheid (utility) van een bepaald produkt(-proftel) wordt nu bere-
kend door de afzonderlijke bijdragen van de verschillende attribuut-niveaus (dit zijn de
feitelijke kenmerken van bet profiel) op te tellen. De compositionele benadering kan
mathematisch als volgt gerepresenteerd worden. Laat:

i = respondent, I 1,;
I = profiel, 1,...,J;
p = attribuut, ],...,P;

= de numerieke waarde van bet ide niveau van attribuut p in profiel],

d1 (li,) = -de zelf-aangegeven aantrekkelijkheidsscore die toegekend is aan niveau I
van attribuutp in profiel] door respondent;

= de zelf-aangegeven belangrijkheidscore van attribuutp, aangegeven door
respondent i;

= de totale aantrekkelijkheid van profiel] voor respondent i;

Wanneer we uitgaan van een additiefmodel dan kunnen we de compositionele benade-
ring representeren door:

p
(1) U1~= ~

p=
1

Oin mogelijke response bias problemen te voorkomen kunnen we de w
1s en d~(l1~)s nor-

maliseren (zie Akaah and Korgaonkar, 1983).
In de hierboven besebreven benadering worden de componenten van de utiliteit direct
en afzonderlijk gemeten, en vervolgens gecombineerd (composed) om een schatting te
krijgen van de totale utiliteit van eenprofiel.
De compositionele benadering lijkt conceptueel sterk op de verwachte-waarde attitude
benadering (e.g. Akaah, 1991; Wilkie and Pessemier, 1973) en kan op een aantal
manieren geYmplementeerd worden (zie bijvoorbeeld Hoepfl and Huber, 1970; Huber,
1974; en Srinivasan and Wyner, 1989). Varianten kunnen verschillen met betrekking
tot: (1) het type stimuli dat respondenten moeten beoordelen (bestaande dan wel hypo-
thetische), en (2) de wijze waarop directe beoordelingen van attributen en niveaus ver-
kregen worden.
Een van de nadelen van de traditionele compositionele methode is dat de wijze waarop
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de respondentgevraagd wordt naar de relatieve belangrijkheidvan de attributen oudni-
delijk kan zijn voor de respondent. Een altematieve implementatie van de compositio-
nele methode die hieraan tegemoet komt is voorgesteld door Srinivasan (1988). Deze
procedure bestaat uit de volgende stappen: (1) in de eerste stap neemt de respondent
kennis van alle attributen en niveaus. Vervolgens wordt de respondent gevraagd om de
totaal niet-acceptabele niveaus te identificeren. Het is hierbij van belang dat de beteke-
nis van ‘totaal niet acceptabel’ goed begrepen wordt door de respondent. De antwoor-
den in dit gedeelte worden gecheckt, (2) voor elk attribuut dient de respondent van de
resterende attributen het meest en het minst aantrekkelijke niveau aan te geven, (3) laat
de respondent aangeven wat hun meest belangrijke attribuut is en zet de belangrijk-
heidscore hiervan op 100. Laat nu de overige attributen in termen van belangrijkheid
beoordelen, gebruikmakend van een 0-100 schaal. Hierbij wordt gevraagd de belang-
rijkheid van een attribuut te zien als het verschil tussen het meest belangrijke niveau en
het minst belangrijke (maar acceptabele) niveau. Door het belang van een attribuut een-
duidig te defini&en en een ankerpunt te gebruiken wordt de kans groter dat de relatieve
belangrijkheden op ratio niveau gemeten zijn; dit is van belang omdat theoretisch ratio
schalen nodig zijn om deel-utiliteiten te berekenen (zie stap 5), (4) laat de niveaus van
alle attributen beoordelen in termen van wenselijkheid. F[ierbij worden twee ankerpun-
ten gebruikt: het minst geprefereerde niveau (dat nog wel acceptabel is) wordt op 0
gezet, en het meest geprefereerde niveau wordt op 100 gezet, en (5) de deel-utiliteiten
van de acceptabele niveaus worden verkregen door de wenselijkheidsscores uit stap 4
te vermenigvuldigen met de belangrijkheidsscores uit stap 3.
Srinivasan & Wyner (1989) presenteren vervolgens een gecomputeriseerde versie van
de methode van Srinivasan (1988), CASEMAP genaamd, waarin tevens de identificatie
van het meest belangrijke attribuutop een andere wijzeplaatsvindt3.
Een belangrijk voordeel van de compositionele benadering is het gemak waarmee deze
benadering praktisch geYmplementeerd en gebruikt kan worden. In de literatuur zijn
echter ook een aantalmogehjke nadelen besproken:

1. Op de eerste plaats is gebleken dat respondenten bet belang van belangrijke attribu-
ten enigszins onderschatten terwijl zij bet belang van relatief onbelangrijke attribu-
ten overschatten (Slovic, Fleissner and Bauman, 1972; Scott and Wright, 1976). Dit
nadeel kan gedeeltelijk het resultaat zijn van bet feit dat het concept ‘attribuut
belangrijkheid’ niet eenduidig gedefinleerd is in de meeste compositionele methoden
(een uitzondering wordt hier gevormd door de CASEMAP benadering).

2. Op de tweede plaats kan bet direct vragen naar de belangrijkheid van attributen so-
ciaal-wenselijke antwoorden genereren (Green and Srinivasan, 1990). Montgomery
(1986), bijvoorbeeld, vond dat respondenten salaris 01) de zesde plaats rangschikte,
terwiji uit een conjuncte analyse bleek dat salaris het incest belangrijke attribuutwas.

3. Een derde nadeel is dat in de compositionele benadering alleen het additieve model
gebruiktkan worden. Interactie-effecten kunnen inprincipe niet meegenomen worden.

4. In de compositionele benadering krijgen we geen inzicht in de wijze hoe de respon-
denten attribuut-niveaus tegen elkaar afwegen. In sommige varianten van de compo-
sitionele benadering moeten respondenten wel attributen tegen elkaar afwegen (bij-
voorbeeld wanneer attribuut belangrijkheid gemeten wordt door de respondent 100
punten te laten verdelen). De compositionele benadering is geen experimentele
benadering en dit kan het formuleren van oorzakelijke verbanden bemoeilijken
(Vriens and Wittink, 1990).
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5. Een laatste nadeel dat we bier noemen heeft te maken met de eigenschappen van de
utiliteits-schaal (bet produkt van de niveau-beoordelingen en de attribuut-belangrijk-
heid beoordelingen). In de literatuur is aangetoond dat de correlatie tussen dergelijke
produkt-scores (multiplicative composites) en externe crit~ria (denk aan bijvoorbeeld
satisfactie, aantrekkelijkheid, koopintentie e.d.) sterk afhangt van de meetschalen die
gebruikt zijn bij het tot stand komen van de produkt-scores (zie bijvoorbeeld Evans,
1991; Schmidt, 1973).

2.2 Decompositionele benaderingen

In de decompositionele benadering worden de evaluaties die respondenten gegeven heb-
benmet betrekking tot bestaande produkten (of diensten) of hypothetische beschrijvingen
van produkten (of diensten) gebruikt om hun preferentie structuur te meten. In het Jaar-
boek zijn reeds enkele overzichten en toepassingen van de decompositionele conjuncte
analyse methode gepresenteerd (Oppewal en Timmermans (1992; Oppewal, 1995), Stok-
mans (1992), Van Raaij (1978), Vriens & Wittink (1990), Vriens et al. (1993), en om
deze reden bespreken we hier de basisconcepten, alsmede enkele ontwikkelingen.
Om de conjuncte analysebenadering te illustreren gaan we uit van vijfattributen en bij-
behorende niveaus waarop we koffiezetapparaten kunnen defini&en. In tabel 1 staan
deze attributen en niveaus afgebeeld. In dit voorbeeld zouden we in principe 512
(4x4x4x4x2) hypothetische koffiezetapparaten kunnen construeren. Een voorbeeld van
een hypothetisch koffiezetapparaat staat weergegeven inde tabel 2.
Om de taak van respondent hanteerbaar te maken (zie Vriens, 1995) kunnen we de vol-
ledige set van hypothetische produktbeschrijvingen reduceren. Gebruikmakend van de
fractionele factoriele designs van Addelman (1962) kan de set van 512 profielen gere-
duceerd worden tot een set van 16 profielen.

Tabel 1.Mogelzjke attributen en niveaus van koffiezetapparaten.

MERK PRIJS CAPACITEIT KLEUR AROMAKLEP
1. Philips 1. NLG. 35 = 1 max. 6 kopjes 1. wit 1. aanwezig
2. Moulinex 2. NLG. 55,= 2.max. g kopjes 2. zwart 2. niet aanwezig
3. Rowenta 3. NLG. 75,= 3. max. 10 kopjes 3. bruin
4. Ismet 4. NLG. 95,= - 4. max. 14 kopjes 4. rood

Aan de respondenten wordt nu gevraagd om deze 16 produkt beschrijvingen (ook wel
profielen genoemd) te beoordelen met betrekking tot de aantrekkelijkheid of preferentie
(door middel van Likert-schaal of een rangorde taak; zie voor een overzicht van beoor-
delingswijzen Vriens, 1995). De evaluaties van deze profielen kunnen nu gerelateerd
worden aan de verschillende niveaus van de attributen.

Tabel 2. Een vooibeeld van een hypothetische
produktbeschrijving.

Merk: Philips
Capaciteit: - max. 6 kopjes
Kleur: wit
Aromakiep: aanwezig
Prijs: - NLG.55,= -
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Zij 1,1, p, en l~, gedefsnieerd als hiervoor en laat:

= de door respondent i gegeven preferentie-score zijn vanprofiel];
= de afgeleide (geschatte) utiliteitswaarde zijn van niveau I van attribuut
p in profiel], van respondent i. De ui~r/ljp) getallen worden de deel-utili-
teiten genoemdvan de niveaus van attribuutp;

= een random storingsterm.

Uitgaande van een additief model, kan de conjuncte analyse benadering gerepresen-
teerd worden door:

p
(2) y~,= ~

p=1

Voor het schatten van de parameters in dit model zijn verschillende schattingsprocedu-
res ontwikkeld en voorgesteld (bijvoorbeeld kleinste kwadraten regressie). Elk profiel
dat ge~valueerd is door de respondent kan gezien worden als een combinatie van attri-
buut-niveaus. In Tabel 2, bijvoorbeeld, zien we de combinatie [1,4,1,1,1], waarbij een
‘1’ refereertnaar het eerste niveauvan een attribuut, etc.. De set ge~va1ueerde profielen
kan gerepresenteerd worden door een nj getallen die de attribuut-niveau combinaties
van de profielen weergeven. Enerzijds hebben we nu een kolom-vectorY (lengte]~ met
preferentie-scores, en een matrix A, (dimensies jxp) waarin de attribuut-niveau combi-
naties van de profielen weergegeven staan. De getallen in de eerste kolom van matrix A
geven de numerieke codes aan van de niveaus van het attribuut merk (dit zijn de codes
1, 2, 3 en 4 want we hebben 4 merken). We kunnen deze getallen echter niet recht-
streeks in een klassieke kleinste kwadraten regressie opnemen, en daarom wordt elke
attribuut-kolom in matrix A gerepresenteerd door een aantal indicator-variabelen. Bij-
voorbeeldde getallen in de eerste kolom worden als volgt omgezet:

1 ===> 100
2 ===> 0 1 0
3 ===> 001
4 ===> -1 -1 -1

De nieuwe matrix die nu ontstaan is uit matrix A wordt de design-matrix X genoemd.
Deze matrix met indicator-variabelen (de waarde van de een indicator variabele indi-
ceert de aanwezigheid/afwezigheid van een specifiek niveau), representeert de set van
onafhankelijke variabelen in de regressie-analyse.
Het resultaat van deze analyse is dat voor een attribuut met L niveaus, L-] parameters
geschat worden, op een zodanige manier dat, gegeven een bepaalde modelspecificatie,
de preferentie-scores zo goed mogelijk benaderd worden (in termen van het kleinste
kwadraten criterium, bijvoorbeeld). Deze geschatte regressie-co~ffici~nten worden
vaak ook deel-utiliteiten genoerud. Het sommeren (bij een additiefmodel) van de deel-
utiliteiten van de niveaus die een bepaald profiel kenmerken levert de geschatte totale
utiliteit op van dat profiel.
De analyse kan vaak op individueel niveau plaatsvinden omdat we per respondent
een aantal observaties hebben. In het bovenstaande voorbeeld hebben we per res-
pondent 16 observaties en moeten er 13 parameters geschat worden (3+3+3+3+1;
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we hebben nl. 12 dummy-variabelen voor de attributen plus een intercept).
Een conjuncte analyse studie kan op vele verschillende manieren geYmplementeerd
worden (Vriens, 1995). In figuur I echter is ons inziens bet meest fundamentele onder-
scheid weergegeven. In figuur 1 wordt dit onderscheid aangeduid met “preferenties
versus keuzes”. Met ‘preferenties’ bedoelen we dat een respondent een set van profie-
len separaat moet beoordelen (gebruikmakend van een Likert-schual) ofmoet rangorde-
nen (zie als voorbeeld Vriens et al., 1995). Met ‘keuzes’ wordt bedoeld dat responden-
ten geconfronteerd worden met een aantal set van profielen waaruit zij er steeds een
moeten kiezen (zie bijvoorbeeld Oppewal & Timmermans, 1995). Het voert buiten bet
bestek van dit artikel om op de verschillen en overeenkomsten van beide benaderingen
in te gaan (zie hiervoor Oppewal &Timmermans, 1992).
Aan de conjuncte analyse benadering kleven niet de bezwaren die in de vorige pam-
graaf genoemd zijn bij de compositionele benadering. In tegenstelling ecbter tot de
compositionele benadering kan deze benadering wat moeilijker uitgevoerd worden met
behuip van een telefonische enqu~te (dit in verband met het feit dat de taak door de
respondent goed begrepen moet worden), en moeten speciale dataverzamelingsproce-
dures gebruikt worden wanneer bet aantal attributen en/of attribuut-niveaus te boog
wordt (zie o.a. Vriens &Wittink, 1990; Vriens et al., 1993; Vriens, 1995). Ook vereist
de opzet en implementatie van een conjuncte analyse studie vaak meer tijd (en is dus
meestal ook duurder) dan de opzet en uitvoering van de compositionele methode.

Ontwikkelingen
Vele studies hebben aandacbt besteed aan de methodologische en toepassingsgerichte
aspecten van conjuncte analyse (Vriens, 1995). Op deze plaats willen we slechts een
paar ontwikkeiingen noemen die voor de praktijk bet meest relevant lijken te zijn.
Op bet gebied van dataverzameling lieten Vriens et al. (1993) en Loosschilder et al.
(1995) zien dat bet mogelijk is om realistische pictoriele representaties te genereren.
Het gebruik van dergelijke representaties maakt de evaluatie taak van de respondent
realistischer dan bij de tot dan toe gebruikte representatiewijzen, en biedt tevens de
mogelijkheid om de rol van produktdesign4 op een meer geYntegreerde wijze te bestu-
deren (Vriens et al., 1996).
In de commercidie praktijk behoort marktsegmentatie tot de drie meest genoemde rede-
nen om conjuncte analyse te gebruiken. Recentelijk zijn er echter ontwikkelingen
geweest met betrekking tot marktsegmentatie op basis van conjuncte analyse resultaten
(Vriens, Wedel & Wilms, 1996). Deze ontwikkelingen bebben bet mogelijk gemaakt
om complexere partitie typen te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld overlappende en fuz-
zy partities, vaak met behulp van betere scbattingsprocedures. Deze complexere struc-
turen bebben niet alleen tot gevolg dat de parameters van het conjuncte model beter
geschat kunnen worden, maarvergroten tevens de mogelijke marketing implicaties.
Een derde ontwikkeling die we bier willen noemen betreft de conjuncte keuze benade-
ring (Louviere and Wctodworth, 1983; zie ook Oppewal & Timmermans, 1992). In
deze benadering worden respondenten geconfronteerd met een aantal keuzesets en er
wordt bun gevraagd uit elke set een altematiefte kiezen. E~b voordeel van een dergelij-
ke benadering is dat de taak van de respondenten realistischer is (vergeleken met bet
afzonderlijk beoordelen van profielen). Daamaast biedt deze benadering de mogelijk-
heid om recbtstreeks de invloed van de keuze-set samenstelling op bet keuzegedrag te
identificeren (concurrentie en substitutie/kannibalisatie effecten). De conjuncte keuze
benadering is vooral recentelijk sterk in de belangstelling komen te staan (DeSarbo,
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Ramaswamy & Cohen, 1995; Elrod, Louviere & Davey, 1992; Kamakura, Wedel &
Agrawal, 1994; Wedel et al., 1996).
Tot slot bebben er zich ontwilckelingen voorgedaan op het toepassingsvlak. Bijvoor-
beeld op het terrein van direct marketing (Vriens, Hoekstra & Bult, 1994) en toepassin-
gen op voedingsprodukten (Wedel, Vriens & DeSarbo, 1991).

23 Hybride benaderingen

De hybride benadering (Green, Goldberg, and Montemayor, 1981) is een combinatie
van de compositionele en de conjuncte analyse benadering. De hybride benadering kan
op een aantal verschillende wijzen worden geYmplementeerd (Huber, 1974; Green,
1984; Johnson, 1985; Srinivasan & Park, 1995).
In principe bestaat de taak die aan respondenten voorgeiegd wordt uit twee delen. In
bet eerste, compositionele, gedeelte worden respondenten gevraagd om de attributen en
de niveaus van deze attributen afzonderlijk te beoordelen (zie paragraaf 3.1). In bet
tweede gedeelte wordt de respondent gevraagd om (bypotbetische) produktbeschrijvin-
gen te evalueren (bet conjuncte gedeelte). Meestal worden de resultaten uit bet eerste
gedeelte gebruikt om de conjuncte taak eenvoudiger te maken voor de respondent
(waardoor de hybride procedure beter geschikt lijkt voor toepassingen met grotere aan-
tallen attributen). De belangrijkste drie hybride procedures zijn de procedures van
Green, Goldberg en Montemayor (1981), Johnson (1985) en Srinivasan & Park (1995).
We bescbrijven deze procedures kort.

De klassieke hybricle benadering
De procedure voorgesteld door Green, Goldberg, and Montemayor (1981) verloopt in
vier stappen. In de eerste stap worden niveaus en attributen beoordeeld zoals dat ook in
de compositionele benadering gebeurt. In bet tweede gedeelte krijgt de respondent een
beperkt aantal volledige profielen ter beoordeling voorgelegd. Er worden verschillende
subsets van profielen gebruikt, voor verscbillende subsets van de respondenten in de
steekproef. Deze subsets van profielen kunnen op een gebalanceerde wijze getrokken
worden uit een master design (dit kan eenvolledig factorieel design zijn, maar ook een
fractioneel factorieel design) (Green, 1984). In bet voorbee[d weergegeven in Tabel 1
kunnen we bet fractionele factoriele design dat geresulteerd heeft in 16 profielen verder
splitsen in 4x4 profielen. Wanneer we nu respondenten ad random toewijzen aan een
van de vier subsets van profielen boeft elke respondent slecbt 4 hypotbetische profielen
te evalueren in plaats van alle 16. (In dit geval zijn de conjuncte parameters niet meer
op individueel niveau te schatten op basis van de conjuncte evaluaties alleen). Ecbter,
door verscbillende subsets van respondenten te confronteren met verschillende fracties
van profielen wordt bet schatten van bet model op steekproefniveau mogelijk. In bet
derde gedeelte van deze procedure worden de compositioneel gevonden deel-utiliteiten
als invoer gebruikt voor een cluster analyse. De respondenten worden dus geclusterd op
basis van de overeenkomst tussen bun utiliteitsfuncties. In bet vierde gedeelte worden
dan de parameters van bet hybride model gescbatop cLuster-niveau.
Laat om de bybride benadering mathematiscb te represenreren y~’ i~]~ p, 1k’~ d~, wa,, uip,
en s,~, gedefinieerd zijn zoals biervoor. Laat verder:

Q = een intercept;
13 = eenregressie coefficient;
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Uitgaande van bet additieve model wordt de hybride benadering gerepresenteerd als:

(3) y,1=c~+13~ vt’1~d~(l1~)+ ~ ~ -

p=1 p
4

De parameters ct, 13 and u~,, worden geschat op steekproefniveau (of tenminste op een
hoger aggregatie niveau). Het model kan zowel stapsgewijsals simultaan geschat wor-
den. Hoewel in de literatuur wel uitbreidingen en toepassingen van deze benadering te
vinden zijn (bijvoorbeeld: Goldberg, G’reen & Wind, 1984;_Green, 1984; en Green &
Krieger, 1 99~IY~iijkt de procedure in de commerci~le praktijk in Europa niet erg popu-
lair te zijn (Wittink, Vriens and Burbenne, 1994).

Adaptieve conjuncte analyse
De adaptieve conjuncte -analyse van Johnson (1985) vonnt een altefratieve hybride
benadering. In_deze benadering vindt bet interview met de respondent computer-
gestuurd plaats. In de eerste fase van bet interview wordt de respondent de mogelijk-
beid gegeven om onaanvaardbare niveaus van de attributen te elimineren, waarbij niet
gecbeckt wordt of de respondent zich echt bewust is van de betekenisonaanvaardbaar.
Dit lijkt ecbter voor de kwaliteit van de resultaten geen nadelige effecten te bebben
(Mehta, Moore & Pavia, 1992). Vervolgens worden de niveaus van de attributen beoor-
deeld op wenselijkheid en wordt gevraagdde attributen te beoordelen op belangrijkheid
(waarbij belangrijkheid betrekking beeftop bet verscbil tussen bet meest aantrekkelijke
niveau en bet minst aantrekkelijke maar aanvaardbare nivean binnen bet attribuut). Op
grond van de antwoorden wordt een set van compositionele deel-utiliteiten gevormd.
Deze deel-utiliteiten worden gebruikt om een eerste paar van profiellen te selecteren
(gedefinieerd op twee attributen), zodanig dat de, op grond van de initi~1e deel-utilitei-
ten, verwacbte utiliteiten van de profielen zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. De
respondent wordt gevraagd om op een 9-puntsscbaal aan te geven in boeverre bet ene
proftel gewaardeerd wordt boven bet andere. Na deze evaluatie vindt een updating
plaats van de initidie deel-utiliteiten, en wordt volgens betzelfde principe bet volgende
paar profielen geselecteerd. Doordat elk paar van profielen op deze specifieke manier
gekozen wordt - levert elke beoordeling -veel informatie waardoor de taak voor de
respondent zo beperkt mogelijk wordt gebouden (zie voor een uitgebreidere bespreking
van deze procedure Vriens &Wilms, 1991).

Customized conJointanalysis
Een derde bybride variant is voorgesteld door Srinivasan & Park (1995). Ook in deze
benadering bangt de uiteindelijke conjuncte beoordelingstaak afvan de antwoorden die
de respondent in bet compositionele gedeelte geeft. In deze procedure doorloopt de
respondent de volgende stappen. In de eerste stap worden compositionele deel-utilitei-
ten bepaald voor de niveaus van T attributen (mm of meer identiek aan de wijze waar-
op dit in CASEMAP gnat). In de tv.’eed&siap worden 6j5 basis an de compositionele
deel-utiliteiten de t, (t <T), meest belangrijke attributen geselecteerd. Deze attributen
worden de kern-attributen genoemd. Om nu een stimulusset van volledige profielen te
construeren selecteren we een klein aantal acceptabele niveaus voor elk van de kern-
attributen. Wanneer bet nantal acceptabele niveaus groter dan 3 is kunnen we bet minst
geprefereerde, bet meest geprefereerde en een tussenin liggend niveau kiezen, dat een
anntrekkelijkbeidsrating van 5 heeft. Op deze wijze omzeilen we het attribuut-niveau
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effect (attribute level effect; zie bier Wittink, Krishnamnrtbi & Reibstein, 1989). Ver-
volgens wordt een fractioneel factorieel design gekozen en worden tevens zes validatie
profielen geselecteerd (zie voor een overzicht van validatie elementen Vriens, 1995). In
derde stap wordt de respondent geconfronteerd met een set volledige profielen die
gedefinieerd worden op de t kem-attributen. In de vierde stap wordt voor elke respon-
dent een gewogen gemiddelde van de compositionele en conjuncte deel-utiliteiten
gezocbt. Laat:

~ipk = de genormaliseerde conjuncte deelutiliteit aangeven van respondent i van
niveau k van attribuutp.

‘%pk = de compositionele deelutiliteit van respondent i aangeven van niveau k voor
attribuutp,

W = (0,00, 0.01, 0.02, ..., 0.98, 0.99, 1.00)

Voor 101 gewicbten (0.00, 0.01, 0.02,..., 1.00) wordt de volgende combinatie berekend
(voor elke respondent):

(4) ~ipk = WPiPk+WW)P~Pk

Deze gewogen deel-utiliteiten worden gebruikt om de preferenties in de holdout set te
voorspellen. Dit wordt dus 101 keer gedaan; op deze wijze wordt bet optimale gewicht
geselecteerd. Merk op dat we bier alleen gebruik maken van de kem-attributen. Nadat
bet optimale gewicht voor eWe respondent gevonden is voorspellen we de preferenties
van een individuele respondent voor een nieuwe stimulus door middel van een opti-
maal gewogen combinatie van gewogen deel-utiliteiten en compositionele deel-utilitei-
ten (van de niet-kern attributen). De voorspelde preferentie van respondent i wordt nu
gevonden door:

(5) Uii=~2peci [W~*~ipk + (1w~*) P
1~,J + ~peNcif%pk

De hybride procedure is ontwikkeld om toepassingen mogelijk te maken met grotere
aantallen attributen. Goldberg, Green and Wind (1984), bijvoorbeeld, presenteren een
toepassing met 43 attributen. Doordat de hybride benadering een conjuncte taak bevat
vergt de implementatie van deze procedure meertijd dan de compositionele benaderin-
gen.

3. EVALUATIE

De preferentie structuur meet methoden die in de vorige paragraafbeschrevenzijn kun-
nen gebruikt worden om een aantal verschillende marketing vragen te beantwoorden.
Voorbeelden van dergelijke vragen zijn: (1) wat zijn de relatieve belangrijkheden van
de attributen, (2) hoe belangrijk zijn de overgangen van bet ene niveau naar bet andere
binnen specifieke attributen, (3) zijn er individuele verscbillen met betrekking tot pre-
ferentie structuren (kunnen we segmenten identificeren. (Zie voor een uitgebreidere
beschrijving van de verschillende marketing vragen Van Raaij (1978) en Vriens (1992;
1994).
Voor een specifieke toepassing kan elk van de besproken methoden natuurlijk gekozen
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worden op basis van specifieke conceptuele en/of praktische voordelen, zoals deze kort
hiervoor besproken zijn. Een volledige conceptuele vergelijking valt buiten bet bereik
van dit artikel (zie biervoor Green& Srinivasan, 1990; Vriens, 1995.
Het is ecbter tevens van belang om de prestaties van de verscbillende benaderingen
empirisch bescbouwen. De verschillende benaderingen voor het meten van preferentie
structuren zijn in een aantal studies empirisch met elkaar vergeleken. Het valt buiten
bet bestek van dit artikel om deze studies volledig te bespreken. Samenvattend kunnen
we ecbter bet volgende stellen. In de studies van Neslin (1981), Cattin, Hermet & Pio-
che (1982), Green, Goldberg & Wiley (1982), Akaah & Korgaonkar (1983), en Tim-
mermans (1987) presteerde de compositionele benadering slecbter dan de conjuncte
en/of hybride benadering. In de studies van Leigh, MacKay & Summers (1984), Moore
& Semenik (1988), Srinivasan (1988), Srinivasan & Park (1995) en Wright & Kriewall
(1980) presteerde de compositionele benadering even goed of beter dan de conjuncte
benadering. De resultaten van deze studies leveren dus geen eenduidig beeld op. Het-
zelfde geldt voor studies waarin de hybride ACA procedure vergeleken is met de con-
juncte analyse benadering (i.e. Agarwal, 1988; Finkbeiner & Platz, 1986; Green, Krie-
ger& Agarwal, 1993; Huber et al., 1993).

4. COMMERCIEEL GEBRUIK ENTEVREDENHEID

Het commerci~le gebruik van de conjuncte analyse benadering en de hybride benade-
ringen werd onderzocht door Wittink, Vriens & Burhenne (1994). In deze studie werd
aan 553 marktonderzoekbureaus in Europa een vragenlijst gestuurd; betgeen resulteer-
de in 159 volledig ingevulde vragenlijsten. Hieruit bleek dat 70% van de bureaus ooit

Tabel 3. Karakteristiekenvan comnzercii!le toepassingen.

Pet~entage van Toepassibgen

Produkt/Dienst Categoric Europa USA
1986-1991 1981-198S

Consumenten goederen 54 59
1ndustri~le goederen 17 18
Financiele diensten 14 9
Overige diensien 13 79
Overige -- 2 25

Doel van de Studie

Prijsonderzoek 46 — 33
Nienwe Produkt Ontwikkeling 36~ 47
Marktsegmentatie 29 33
Concurrentie analyse 22 40
Herpositionering 13 33
Reclame/Promoties 2 18
Distributie n.v.t. 5
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conjuncte analyse badden toegepast in een commercieel onderzoek; en 59% had recen-
telijk (d.w.z. gedurende de laatste vijf jaar) conjuncte analyse commercieel toegepast.
In een periode van vijfjaar (1986-1991) werden door deze bureaus 956 projecten uitge-
voerd. De resultaten in Tabel 3 laten zien hoe vaak conjuncte analyse gebruikt werd
(relatief gezien) voor verscbillende typen produkten en voor verscbillende typen mar-
keting problemen5. Hoewel in de studie van Wittink, Vriens & Burbenne (1994) niet
naar bet gebruik van de compositionele metboden gevraagd werd bleek wel dat de
bybride procedures slecbts zeer beperkt toegepastwerden met uitzondering van de pop-
ulaire ACA procedure.

In de studie van Mahajan & Wind (1991) noemde respondenten (die voor bet meren-
deel business-tot-business organisaties vertegenwoordigden) in totaal 24 verscbillende
modellen en metboden. Van deze 24 benaderingen leverde de conjuncte analyse bet
boogste percentage ‘zeer tevreden’ gebruikers op (55%) en bet laagste percentage ‘zeer
ontevreden gebruikers’ op (0%). Als belangrijkste reden om conjuncte analyse te
gebruiken werd genoemd ‘bet verhogen van de succeskans van nieuwe produkten’.

5. IMPLICATIES VOOR I-lET MARKTONDERZOEK

In dit artikel bebben we een beknopt overzicht gegeven van bestaande metboden voor
bet meten van preferentie strucluren. We zijn daarbij met name ingegaan op methoden
die zicb baseren op zeif aangegeven preferenties. De vraag welke van deze methoden in
de marktonderzoekpraktijk de voorkeur zou moeten genieten laat zich in bet algemeen
moeilijk beantwoorden.
Aan de compositionele benadering kieven een aantal metbodologische bezwaren welke
echter niet consistent resulteren in een slechtere prestatie van deze benadering. Een
voordeel van de compositionele benadering is bovendien dat deze relatief snel en goed-
koop geYmplementeerd kan worden.
Om de biervoor genoemde methodoLogiscbe bezwaren te oruzeilen kan de conjuncte
analyse benadering gebruikt worden. Een additioneel voordeel is dat de evaluatie taak
van de respondent realistiscber is dan de evaluatie taak binnen de compositionele
metboden (zeker gegeven de ontwikkelingen op bet gebied van pictoriele representaties
en conjuncte keuze experimenten). Daamaast heeft de conjuncte analyse benadering
meer toepassingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om produktdesign
op een geYntegreerde wijze te onderzoeken (door gebruik te maken van computer-gege-
nereerde realistische pictoriele representaties) en de (ruimere) mogelijkheden op bet
gebied van direct marketing en voedingsprodukten.
Op grond van bet voorafgaande lijkt de compositionele benadering een gescbikt alter-
natief wanneer: (1) bet marktonderzoekbudget beperkt is, (2) men gebruik wil maken
van een telefonische enqu&e, of (3) de resultaten snel bescbikbaar moeten zijn. Wan-
neer we te maken krijgen met grote aantallen attributen kan de compositionele benade-
ring een goed altematief zijn, of kan als voorstap gebruikt worden bij een conjuncte
analyse studie (of zoals dit in de bybride benadering gebeurt). Wanneer bet budget bet
toelaat zou gezien de metbodologiscbe voordelen de voorkeur uit dienen te gaan naar
de conjuncte analyse benadering. Conjuncte analyse lijkt de enige mogelijkbeid te zijn
wanneer: (I) produkt design een centrale plaats inneemt, (2) de toepassing de evaluatie
van afzonderlijke attributen onmogelilk maakt (bij voedingsprodukten is bet weinig
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zmvol de attributen apart te laten beoorde1en~ zie bijvoorbeeld Wedel, Vriens & DeSar-
bo (1992), en (3) men geYnteresseerd is in de bestudering van concurrentie en/of substi-
tutie (kannibalisatie)effecten.

NOTEN

1. Preferentie structuur modellen beschrijven de wijze waarop de consument de attribuut waar-
den van een bepaald produkt (of een bepaalde dienst) combineert tot een oordeel over dit pro-
dukt (of over deze dienst). Hierbij kan gedacbt worden aan aantrekkelijkbeid, preferentie, of
de kans dat het betreffende produkt of de betreffende dienst gekozen dan wel gekocht gaat
worden. Er kunnen vele verschillende modellen gespecificeerd worden. Vanuit het perspectief
van consument of de marketingmanager wordt eenbelangrijk onderscheid gevormd door bet
verschil tussen compensatorische en niet-cP~npensatorische modellen (e.g. Dawes, 1964). Dc
bekende niet-compensatorische modellen zijn: (1) bet conjunctieve model; (2) het disjunctie-
ye model; en (3) bet lexicografische model (zie bijvoorbeeld Kotler, 1988).

2. Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk 1 van het proefschrift van de auteur. Het proefschrift
(titel: Conjoijit Analysis in Marketing: Developments in Stimulus Representation and Seg-
mentation Methods”) is tot stand gekornen gedurende periode dat de auteur als universitair
docent verbonden was aan de Rijksuniversiteit Groningen. -

3. Bescbouw twee attributen A en B; waarbij de subscripten 1 en m de minst en incest geprefe-
reerde niveau~ aangeven. Laat U(*) de deel-utiliteit aangeven Van de niveaus. We kunnen nu
stellen dat attribuut A belangrijker is dan auribuut B als en atleen als:
U(Am) - U(A1) >U(Bm) - U(B1) Of,
U(Am) - U(B1)> U(Bm) - U(A1).

Met K attributen bebben we K-i paarsgewijze vergelijkingen nodig om het meest belangrijke
attribuut te identificeren.

4. Het belang van produktdesign als determinant voor bet succes van een (nieuw) produkt is in
verschillende studies aangetoond (Cooper & Kleinschmidt, 1987; en Bruce & Whitehead,
1988). - ii - —

5. We merken op dat eco bepaalde commerci~le studie voor meerdan een doel gebruikt kan zijo.
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16. Klanttrouw en relatiemarketing

L.M. BLIJENBERG, W.F. VAN RAAIJ en R.A.M. VERMEULEN

SAMENVATrING

In dit artikel wordt de opkomst van relatiemarketing geschetst en hiermee de grotere nadruk op
concepten als kiantlevenscyclus, kLanttrouw, kLantbehoud, klantontwikkeling en relatieverster-
king. Klantconcepten lijken in de plaats te komen van produktconcepten. In de uitvoering van
relatiemarketingprogramma’s worden middelen als spaaracties, klantkaart, nieuwsbrief, relatie-
tijdschriften en evenementen toegepast. De implicaties van relatiemarketing voor het markton-
derzoek zijn: een grotere nadruk op primaire en secundaire analyse van klantgegevens van
bedrijven, scanninggegevens, bottom-up kiantensegmentatie en prospectselectie uit gegevensbe~
standen zoals van Geomarktprofiel, Mosaic en Omnidata. Deze analyses vervangen deels de ana-
lyses van gegevens uit ad-hoc steekproeven vanconsumenten.

1. VERANDERENDE MARKTSITUATIE

De marktsituatie in westerse landen is de laatste jaren ingrijpend veranderd en zal de
komende jaren verder veranderen (Van Raaij, 1995; Van Raaij en Antonides, 1994).
Marketingbeleid en marktonderzoek dienen hierop in te spelen. Van cen groejende
markt met stijgende inkomens en behoefte aan nieuwe produkten, komen we in een
stagnerende, sterk verzadigde vervangingsmarkt (Leeflang en Van Raaij, 1995). Zie
tabel I. Markten zoals voor kieding, meubels en auto’s stagneren. Kianten vasthouden
en tevreden houden wordt belangrijker dan nieuwe kianten winnen. In de meeste geval-
Len is klanten vasthouden goedkoper dan steeds weer nicuwe kianten aantrekken. De
‘levenswaarde’ (life-time value) van kiant kan zeer groot zijn. Een kiant die gedurende
zijn hele leven tien keer een nieuwe Volvo koopt, kan een waarde hebben van een half

Tabel 1. Veranderendemarktsituatie.

I Geringe demografische groei en autonome marktgroei; verzadigde en stagnerende markten
2 Toenemendemacht van de distributie/handel
3 Complementariteit van produkten en diensten (binnen een domein)
4 Verhoogde reclamedruk, informatie-overdaad, sterkere concurrentie
5 Informatisering, zelfbedieningsinformatietechnologie
6 Individualisering; customized produktie en dienstverlening
7 Toenemende reclame-irritatie, vooral met betrekking tot televisiereclame
8 Marketingcommunicatie omkianten vast te bouden
9 Behoud van kianten, retentie-marketing
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miljoen gulden voor Volvo als autoproducent (en uiteraard ook waarde voor de impor-
teur en de dealer).

Een tweede ontwikkeling (tabel 1) is de toenemende macht van de distributie en tussen-
handel die eisen stellen aan de reclame-ondersteuning van produkten, reclamebijdragen
vragen voor hun eigen advertenties en folders, en slechtlopende produkten uit hun
schappen weren. Voor producenten worden daarom ‘pull’-factoren &n~rechtstreekse
relaties met consumenten belangrijker,bijvoorbeeld door 06-iijnen, voice response sys-
temen, relatietijdschriften en direct-marketing.

In de derde plaats kunnen producenten van produkten en diensten beter inspelen op de
complementariteit van produkten en diensten (Solomon en Englis, 1994). Produkten en
diensten worden niet ‘los’ gekocht, maar vaak maken ze deel uit van een domein zoals
‘wonen’, ‘sporten’, ‘hobbyen’ of mobiliteit. Rond ‘wonen’ bestaan bijvoorbeeld corn-
plementaire produkten zoals een huis, hypotheek en woninginrichting. Kruisverkoop
(cross selling) ligt dan voor de hand, en ook samenwerking en combinatiereclame (joint
advertising) en combinatiepromotie (joint - promotion) van producenten van comple-
mentaire produkten (Floor en Van Raaij, 1993, P. 462). Het zal in de toekomst meer
gaan om nieuwe produkten te verkopen aan bestaande kianten dan bestaande produkten
aan nieuwe kianten.

Op stagnerende markten wordt de concurrentie heviger. Door de overdaad aan informa-
tie (advertising clutter) in de media wordt het steeds moeilijker op te vallen en de aan-
dacht van de consument te trekken. Door interactieve communicatie ontstaat een betere
klantenbinding en hierdoor een stabielere aanhang (consumer franchise) voor een merk
en een beter imago voor het merk. Consumenten die enthousiast zijn over een bepaald
produkt, dienst, merk of winkel, worden ‘ambassadeurs’ vooihet merk en cre&en waar-
devolle mond-tot-oor communicatie en trekkenhierdoor weer andere consumenten aan.

Het vijfde punt is de informatiseringstrend en de nieuwe ‘zelfbedieningsinformatietech-
nologie’. Marketingcommunicatie is niet alleen wervend aanwezig, maar ook steeds
meer ‘beschikbaar’ voor consumenten viatnteractieve ihedia (Van Raaij, 1995). Produ-
centen beschikken over bestanden met consumentengegevens. Coni~iimenten helpen
zichzelf en halen de voor hen relevante actuele informatieover produkten en diensten
in de toekomst steeds vaker zeif uit gegevensbestanden. Consumenten verrijken zeif
gegevensbesianden en makerer gebruik van om verkrijgbaarheid en prijzen op te vra-
gen, goederen en diensten te reserveren, en bestellingen door te geven. Dit betekent
meer consurnentenbeheersing (internal pacing; Pieters en Van Raaij, 1992, hoofdstuk
18) van interaclieve media. Er wordt van ‘ketenomkering’ gesproken, als de consument
het initiatief voor de communicatie neemt. ‘Push’ wordt steeds meer vervangen door
‘pull’. Uiteraard zijn consumenten alleen actief als het oiwvo-or hen relevante informa-
tie gaat.

Als zesde ontwikkeling speelt onk de techniek aan de produktzijde in steeds grotere
mate in op deze trend. Er zijn voorbeelden van de versciiuiving v~ihymassaproduktie
naar serie-~en zelfs enkelproduktie, bijvoorbeeld ‘printing on demand’, ‘selective bin-
ding’ en audiotex. Zie voor meervoorbeelden van ‘customized’ produktie en dienstver-
lening Haaij en Van Raaij (1994).
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Ten zevende, reclame-irritatie neemt toe, vooral met betrekking tot televisiereclame
(TMP, 1995). In 1988 zei 27 procent van de Nederlanders zich te ergeren aan televisie-
reclame; in 1995 is dit toegenomen tot 75 procent. De appreciatie voor bepaalde com-
mercials zoals van Calv6 en Heineken was in 1988 nog 20 respectievelijk 13 procent.
Vooral reclame voor wasmiddelen, maandverband en lu~ers irriteert. Televisiereclame
wekt meer irritatie op dan reclame in gedrukte media en direct mail doordat televisiere-
dame door de exteme pacing van het medium moeilijker te vermijden is. Het wordt
opgedrongen, terwijl advertenties in gedrukte media gemakkelijk kunnen worden over-
geslagen (inteme beheersing; internal pacing). Een betere doelgroepbepaling, mediase-
lectie en zelfselectie door consumenten kan de reclame-irritatie verminderen. Irritatie
treedt vooral op als het produkt irrelevant is. Ook eenandere vorm van irritatie zal bier-
door verminderen. Met name overvloedige direct mail en ongeadresseerde brievenbus-
reclame leiden tot milien-irritatie. Een betere segmentatie en doelgroepbepaling zal lei-
den tot selectievere communicatie, minder verspilling en dus minder irritatie.

Voorts speelt reclame voor dagelijkse gebruiksgoederen veel meer een rol in gedrags-
bevestiging dan in gedragsverandering. Probeeraankopen moeten vaak uitgelokt wor-
den door prijskortingen en daama verschaft reclame consumenten de rechtvaardiging
en rationalisatie om bet merk te blijven kopen. Reclame speelt een rol in retentiemarke-
ring. Het is dus niet vreemd om de bestaande gebruikers en niet-gebruikers met een
soortgelijkprofiel als communicatiedoelgroep te nemen.

Ten negende wordt relatiemarketing en klantbeboud steeds belangrijker. Het behoud
van een klant is trouwens gemiddeld vijfmaal goedkoper dan het winnen van een nieu-
we klant. Als een klant consistente en op hemzelf afgesternde adequate informatie oat-
vangt, neemt de kans af dat deze kiant bij concurrenten informatie gaat inwinnen. Denk
bierbij aan de Robeco-telefoon die bet mogelijk maakt snei te beschikken over relevan-
te persoonlijke informatie over sparen en beleggen. Adequate informatie en dienstver-
lening wordt beloond met klanttrouw.

2. RELATIEMARKETING

Door bovenstaande ontwikkelingen komt de traditionele manier van marketing, en niet
te vergeten marktonderzoek, onder vuur te liggen. Marketing behoeft een surplus. De
traditionele vier P’s behoeven een surplus in de vorm van drie R’en (Storm, 1987):
relatie, reputatie en ruil. Leverancier en klant dienen een (samenwerkings)relatie op te
bouwen gebaseerd op ruil (transacties van produkten en diensten) en reputatie van de
leverancier. De transacties zijn hierbij nog steeds gebaseerd op de vier P’s.

Dit surplus is gelegen in het opbouwen van een binding, een relatie met handel en eind-
gebruikers. Een relatie die aan beide zijden voordeel oplevert (Alberts en Buitendijk,
1995). Steeds vaker ziet men bij bedrijven bet behouden van bestaande kianten en het
verhogen van de bestedingen van deze kianten als doelstellingen naar voren komen.
We spreken dan van relatie- en retentiemarketing (retentie is het vasthouden van klan-
ten). Bedrijven trachten langdurige relaties op te bouwen met kianten in plaats van tel-
kens opnieuw nieuwe kianten te werven. Denk aan de boekenclub die met cadeaus
nieuwe leden werft, maarpas winst maakt op een kiant inbet tweede en soms zelfs der-
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de jaar van lidmaatschap. Ook tijdschriften zoals Libelle en Margriet geven nu meer
aandacht aan bet behoud dan aan de werving van abonnees. 7

Relatiemarketing kan gedefsnieerd worden als: De inspanning om klanten tevreden te
stellen en daannee te bebouden, teneinde de levenswaarde van de klant (in termen van
winst) voor-de onderneming te maximaliseren (Alberts en Buitendijk, 1995). Of als:
Het ophouwen, onderhouden en versterken van duurzame relaties met voor de organi-
satie belangrijke belangengroepen binnen en buiten de organisatie, gericht op bet
bevredigen van wederzijdse wensen en behoeften (Schijns, 1995, p. 2). Rapp enCollins
(1990, p. 140) stellen: ‘The customer gets extra attention and special rewards. The sel-
ler gets a promotional arena in which to sell existing products and to introduce new
products exactly suited to the customers the seller has gotten to know so well’.

Er vindt dus een aandacbtsverschuiving plaats van transactiemarketingnaar relatiemar-
keting. Christopher, Payne en Ballantyne (1991) bebben enkele verschillen tussen deze
twee benaderingen aangegeven. In tabel 2 is dit aangevuld en verder uitgewerkt.

Tabel 2. Verschillen tussen transactie- en relatie~narlceting.

Transactiemarketing Relatiemarketing

vierP’s drieR’en
nadruk op verkoop nadruk op relatiesmet klanten
nadruk op transacties nadrukop kianurouw en klanttevredenheid
vooral produktconcepten vooral klantconcepien
korte-termijn orit~ntatie lange-termijn ori~matie
weinig nadruk op kiantenservice nadruk op kiantenservice
geringe betrokkenheid bij klanten sterke betrokkenheid bij klanten
weinig contact met kianten veelcontact met klanten
kwaliteitszorgvooral bij produktie kwaliteitszorgbij alle afdelingen
SP als klantwerver SP als klantbinder
DM als verkoopinstrument DM als relatie-instrument

Belangrijke instrumenten om vorm te geven aan bet principe van relatiemarketing op
consumentenmarkten zijn spaarprogramma’s en kiantenclubs. De mogelijkheden om te
sparen voor bepaalde beloningen en/of te genieten van diverse privileges verbonden
aan bet clublidmaatschap, zullen in deze optiek leiden tot een sterkere mate van klan-
tenbinding (O’Brien en Jones, 1995). -

Gegevensbcsmnd
Het uitvoeren van een relatiemarketingbeleid beeft veel consequenties. Volgens
Copuisky en Wolf (1990) is f~iatieb-arketing gebaseerd op drie basiselementen:
1 Het opbouwen en continu updaten van een gegevensbestand (database) om relevante
informatie overklanten en prospects op te slaan. -

2 Het gebruik van interactieve media om te consument t&bereiken en met hem te corn-
municerenop een d~n-op-d~nbasis.

3 Het volgen en bewaken van de relatie met elke klant over een bepaalde periode en
bet berekenen van de ‘levenswaarde’ van de klant voor de organisatie. De levens-
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waarde is de totale omzet perklant over de gebele ldantlevenscyclus, verdisconteerd
naar de huidige waarde.

Relatiemarketing wordt, zoals ook hierboven blijkt, vaak in ~n adem genoemd met
direct marketing en database marketing. Hoewel deze drie begrippen niet hetzelfde
betekenen, zijn er wel duidelijke verbanden aanwezig. Relatiemarketing kan gezien
worden als een denkwijze, een concept dat ricbting geeft aan marketing- en markton-
derzoekactiviteiten. Bij bet ontwikkelen en onderhouden van de relaties met klanten is
bet toepassen van direct marketing vaak een gescbikte invulling van de marketingacti-
viteiten (Van Raaij, Leeflang, Hoekstra en Roomer, 1988; Hoekstra en Raaijmakers,
1992). Bij bet uitvoeren van direct marketing activiteiten is een gegevensbestand
onmisbaar, zodat bet gegevensbestand met klantgegevens als een operationeel bulp-
middel gezien kan worden.

Het toepassen van bet concept van relatiemarketing klinkt mooi, maar is niet toepas-
baar voor alle produkten en diensten. Het opzetten en beberen van een gegevensbestand
met klantgegevens is onmisbaar in een relatiemarketingstrategie. Zonder gegevensbe-
stand zijn er weinig gegevens van kianten op individueet niveau aanwezig, waardoor
bet onmogelijk is om een relatie te ontwikkelen met klanten.

Het opzetten en beberen van een gegevensbestand is kostbaar en vereist een redelijk
hoge marge op produkten. Hierdoor is bet instrument van de klantengegevensbestand
vaak niet geschikt voor dagelijkse gebruiksgoederen (fast moving consumergoods). De
winsten op dagelijkse gebruiksgoederen worden voomamelijk tot stand gebracbt door
hoge omloopsnelbeden en niet door boge marges. Een gegevenshestand is in dit geval
niet kosten-effectief. Producenten van dagelijkse gebruiksgoederen kunnen zich beter
blijven richten op massamarketing en -communicatie.

Er zija ecbter uitzonderingen voor dagelijkse gebruiksgoederen waarvoor bet ontwik-
kelen van een gegevensbestand en bet toepassen van bet relatiemarketingconcept wel
van nutkan zijn. Volgens Shani en Cbalasani (1992) zijn dit produkten met een:
1 korte klantlevenscyclus: produkten als babyluiers, babyvoeding en bepaalde medi-
sche produkten worden intensief geconsumeerd in een korte periode. ‘Due to the
volume of repeat purchases, each loyal customer in this case represents a substantial
profit justifying building relationships’.

2 reclamerestrictie of -verbod: voorbeelden van dergelijke produkten zija alcohol en
tabak. Door bet gebruik maken van een database, zijn producenten van deze produk-
ten in staat om op ddn-op-d6n basis met bun goede klanten te communiceren.

Hieraan voegen we toe:
3 taboe: produkten die consumenten niet graag openlijk in een winkel kopen, zoals
incontinentieluiers of pomografie.

Voor bet marktonderzoek betekent de opkomst van relatiemarketing dat meer onder-
zoek gedaan zal worden op basis van gegevensbestanden van kianten, bijvoorbeeld
naar segmentatie van bestaande klanten, bijvoorbeeld naar koopintensiteit, fase in de
kiantlevenscyclus en naar kansrijke prospects. Zoektechnieken zoals neurale netwerken
en genetiscbe algoritmen (Van der Veer, Wierenga en Kluytmans, 1994; Huizingb, De
Boer en Wedel, 1995) kunnen bier goede diensten bewijzen. Marktsegmentatie is nu
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veel meer een bottom-up techniek geworden, waarbij vergelijkbare kianten geaggre-
geerd worden tot mini-segmenten dan een techniek om markten top-down te verdelen
in bomogene segmenten. Voor een groot deel zal marktonderzoek bestaande klantgege-
vens analyseren, eventueel aangevuld met vragen over klanttevredenbeid en reputatie
van de ondememing.

Overigens kunnen ook relatiemarketingprogramma’s kunnen leiden tot irritatie bij con-
sumenten. Zoals met de komst van commerci~le televisie en verscbeidene extrazenders
de irritatie door TV-reclame is toegenomen, lopen relatiemarketingprogramma’s bet-
zelfde risico. Succes doet volgen. Zodra er een ‘overkill’ aan spaar- en clubprogram-
ma’s ontstaat, zal de irritatie toenemen en de effectiviteit navenant afnemen.

Relatiemarketingprogramma’s bebben in vergelijking met andere direct-marketing en
promotie-actie~ een belangrijk nadeel dat ze kostbaar en moeilijk te stoppen zijn. Denk
aan de poging van Shell te stoppen met de zegels. Het effect van relatiemarketingpro-
gramma’s is, in vergelijking met andere direct-marketing actiesen programma’s, moei-
lijk vast te stellen.

3. RELATIE

In de relatie tussen aanbieder en afnemer worden in de literatnur twee bindingsgronden
aangegeven, namelijk een emotionele en een rationele bindingsgrond. Het onderscbeid
tussen emotioneel en rationeel is vooral van toepassing op de binding die de afnemer
ervaart. Men gaat er vanuit dat de aanbieder zicb op grond van rationele overwegingen
aan een afnemer bindt vanwege bet winstoogmerk. Peelen, Ekelmans en Vijn (1987)
menen dat de bindingsgrond van een afnemer emotioneel of rationeel van aard kan zijn,
maar dat er meestal sprake is van een combinatie van beide bindingsgronden. Het
begrip ‘relatie’ moet overigens niet overdreven worden; zo diepgaand en intiem is de
binding van leyerancier en klant nu ook weer niet.
Emotionele bindingsfactoren die ten grondslag kunnen liggen aan de relatie zijn vol-
gens Peelen et al (1987), met bet vierde puntdoor ons toegevoegd:
1 Beboefte aan vertrouwelijkheid.
2 Beboefte aan persoonlijke communicatie.
3 Beboefte aan associatie en identificatie.
4 Beboefte aan privileges voor ‘vaste klanten’.

Rationele bindingsfactoren zijn volgens Peelen et al (1987):
5 Beboefte aan zekerbeid van bescbikbaarheid.
6 Beboefte aan bet vermijden van overstapkosten.
7 Beboefte atm gemak.
8 Beboefte aan tijdsbesparing en effici~ntie.

Peelen (1990) bestudeert relaties tussen consumenten en aanbieders vanuit twee invals-
boeken: gedrag (uitgesplitst in communicatie en aankopen) en binding. Binding worclt
gedefinieerdals de beleving van de relatie door een consument en geeft de intentie ann
om een relatie voort te zetten. In bet relatiemodel van Peelen is binding athankelijk van
vier factoren:
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I Tevredenheid: In welke mate overtreffen de uitkomsten uit de relatie de verwachtin-
gen. Zie ook Bloemer (1993) voor de relatie tussen tevredenheiden merktrouw.

2 Attractiviteit: In welke mate prefereert de consument de relatie met de huidige aan-
biederboven andere relaties.

3 Overstapskosten: De kosten die de aanbieder weerbouden van bet be~indigen van de
relatie.

4 Toekomstverwacbtingen: Het oordeel van de consument over toekomstige aankopen
bij de aanbieder.

4. KLANTLEVENSCYCLUS

In de visie van Vaanbolt en Van Zon (1994) wordt een relatiemarketingprogramma
aangeduid als een customer loyalty program (klanttrouwprogramma), dat ze als volgt
defini~ren: Een programma waarbij bet belonen van klanttrouw voorop staat met als
lange-termijndoelstelling het optimaliseren van bet rendement per kiant. Zie ook Dick
en Basu (1994) en Reicheld (1993).

Het traject dat een klant volgens de klantlevenscyclus doorloopt, bestaat uit de volgen-
de vijf fasen:
I Acquisitie/prospectfase: In deze fase probeert het bedrijf nieuwe klanten te werven.
2 Switchltrialfase: In deze fase probeert de kiant bet produkt uit.
3 Trouwfase: In deze fase is de klant trouw aan bet bedrijf en kan door middel van
kruisverkoop (cross-selling), diepverkoop (deep-selling) en up-selling getracbt wor-
den bet rendement van de klant te verhogen.

4 Reactivatiefase: In deze fase dreigt de klant weg te vallen en wordt extra aandacht
aan de klant besteed;

5 Deur-op-slotfase: In deze fase wordt geprobeerd de kiant nog zo lang mogelijk te
bebouden.

In een klanttrouwprogramma komen een drietal acties naar voren die verscbillende
effecten op klantgedrag in de klantlevenscyclus teweeg dienen brengen:
I Klantoverstap-acties: Acties om consumenten ertoe te bewegen produkten of dien-
sten te proberen die ze op dit moment bij de concurrentie kopen (acquisitie-,
switch/trialfase).

2 Klanttrouw-acties: Acties om de binding tussen producent en consument te bestendi-
gen (trouwfase).

3 Klantretentie-acties: Acties om de relatie met de kiant (die afnemende loyaliteit ver-
toont) een nieuwe impuls te geven (reactivatiefase).

Welke van bovenstaande elementen de boventoon dienen te voeren in een klanttrouw-
programma, bangt volgens Vaanbolt en Van Zon (1994) af van de fase van de Mantle-
venscyclus waarin een klant zicb bevindt. Het kiantlevenscyclus-concept kan
bescbouwd worden als een modeme variant op bet procluktlevenscyclus-concept. In
transactiemarketing is bet marketingdenken vooral in termen van produkten; in relatie-
marketing is de klant veelal de analyse-eenbeid.

We moeten oppassen voor de ‘trouwe klanten’ paradox. Nicuwe Idanten worden
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geworven om over te stappen met allerlei lokkertjes, kortingen en premies, terwijl trou-
we kianten worden uitgemolken. De voordelen voor nieuwe klanten ~kfantoverstapac-
ties) mogen niet zodanig zijn dat bestaande kianten worden aangezet bet lidmaatschap
op te zeggen en weer lid te worden om van de welkomstgeschenken te kunnen genie-
ten. Met name boeken/platenclubs lijden aan dit soort ‘club-bopping’. Klantoverstap-
actiesmogen klantretentie-acties niet overscbaduwen.

5. SALES PROMOTION

Promotie is een marketingtechniek waarbij men door een tijdelijke verandering van de
prijs/waardeverbouding van een produkt of dienst tracbt om tijdelijke extra verkopen te
realiseren. Bij deze definitie van promoties vallen een aantal zaken op te merken. Ten
eerste wordt in de definitie duidelijk gemaakt dat bet karakter van promoties tijdelijk
van aard is. Dc ori~ntatie van een promotie is korte termijn: in een promotieperiode
dienen tijdelijk extra verkopen gestimuleerd te worden. Er wordt vanuit gegaan dat na
de promotieperiode de normale prijs/waardeverbouding wordt bersteld.

De genoemde veranderingen in prijs/waardeverboudingen kunnen op twee manieren
gerealiseerd worden, namelijk door een prijsverlaging en een waardevermeerdering. In
bet eerste geval laat bet tijdelijke extra voordeel voor de consument zich uitdrukken in
geld (bijv. prijskortingen). Bij een tijdelijke waardevermeerdering vormen goederen bet
extra voordeel (bijv. weggever bij aankoojp). Van Raaij (1994, p. 20) drukt deze twee
promotievormen uit in prijs-min promoth~s en waarde-plus promoties. Een overzicbt
van beide promotievormen is in tabel 3 samengevat.

Tabel 3. Prijs-rnin en waarde-pluspromoties. -

Prijs-min promoties - Waarde-plus promoties

Prijskorting Bonusverpakking —
Waardebon Weggever (gratis cadeau)
Cash refund Cadeau met bijbetaling
Gratismonster (sampling) Spaaractie, spaarzegels
Demonstratie Prijsvraag, wedstrijd

Floor en Van Raaij (1993, pp. 447v.) onderscbeiden de volgende zes promotiedoelstel-
lingen die kunnen worden nagestreefd bij het opzetten van een promotieplan:
Acquisitie: --

1 Aantrekken van nieuwe kianten: Hierbij wordt getracht om consumenten over te
balen om een probeeraankoop te verricbten;

2 Introduceren van een nieuw merk of een nieuwe winkel: Bedoeld om klanten kennis
te laten maken met een nieuw produkt/merk of om klantenstroom voor een nieuwe
winkel te genereren.

Retentie:
3 Vasthouden van bestaande klanten: Bij deze doelstelling is juist bet stimuleren van
herbalingsaankopen de belangrijkste beweegreden om de promotie op te zetten;
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4 Ondersteunen van tbematische reclame: Het versterken van een boodscbap ult de
themareclame door middel van een promotie.

Klantontwikkeling:
5 Opvoeren van de bestedingen per klant: Bestaande klanten worden aangespoord om

grotere hoeveelbeden van betzelfde produkt (deep selling) of om andere produkten
(cross selling) aan te scbaffen;

6 Stimuleren van produktgebruik: Hierbij wordt getracbt om nieuwe gebruiksmomen-
ten te cre~ren;

In het kader van transactiemarketing staan de acquisitiedoelstellingen van promotie
voorop (1, 2). In bet kader van relatiemarketing gaat het vooral om de retentiedoelstel-
lingen van promotie (3, 4) en de klantontwikkelingsdoelstellingen (5, 6). Promoties
evolueren van een tijdelijke stimulans van tranacties en o:mzet (acquisitie) naar bet ver-
sterken van een langdurige relatie met trouwe kianten. Promoties worden dus steeds
meer eeninstrument inbet kader van relatiemarketing.

6. DOELENVANRELATIEMARKETING

Er zijn vier hoofddoelen verbonden aan bet toepassenvan relatiemarketing (tabel 4):
1 Het behouden van winstgevende kianten: Winstgeveride, ‘goede’ klanten zijn bet
meest waardevolle dat een bedrijf kan bezitten. In veel markten neemt 20% van de
klanten 80% van de omzet af (20/80 regelof heavy half regel). Ook kianten diewei-
nig omzet afnemen, maar wel omzet met een boge marge, zijn waardevol. Deze
klanten moeten in watten gelegd worden om te voorkomen dat ze weggaan.

2 Het verhogen van de bestedingen per kiant (klantontwikkeling): Sommige kianten
kunnen er wellicht toe gebracht worden meer omzet af te nemen, door autonome
groei bij de kiant (cross-, deep- en upselling).

3 Het versterken van de relatie met de kiant: Vooral voor ‘goede’ kianten is bet
gewenst de relatie te versterken door concentratie op ~n leverancier, dus van
gedeelde naar volledige merk- of leverancierstrouw (Curry, 1991).

4 Voorbeeldfunctie voor nieuwe kianten. Een bedrijf dat voorbeeldig met zijn klanten
omgaat, wordt aantrekkelijk voor andere klanten. Iede:reen wil op een goede wijze
bediend worden. Bovendien gaan bestaande kianten als ambassadeurs optreden.

Niet-klanten kunnen worden onderseheiden in ‘prospects’ en ‘suspects’. Prospects zijn
niet-klanten die enige interesse bebben getoond in de produkten en merken van een
leverancier, bijvoorbeeld door een antwoordkaart in te vullen of telefoniscb informatie
op te vragen. Suspects zijn niet-klanten die qua profiel lijken op bestaande klanten, bij-
voorbeeld personen geselecteerd uit een algemeen gegevensbestand zoals van Geo-
marktprofiel, Mosaic of Omnidata. Suspects bebben een grotere kans positief te reage-
ren op een aanbod dan willekeurige personen uit eenalgemeen gegevensbestand.

7. KLANTBINDING

United Airlines startte in 1981 als eerste met een mijlenspaarprogramma om klanten te
binden en trouwe kianten te belonen met gratis vluchten (en zo lege stoelen te vullen).
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Tabel4. Kwaliteit ian en relatie met kianten.

Kwaliteit van kianten

Goed Potentieel Minder goed

Sterke relatie klantbehoud klantontwikkeling uitmelken
Zwakke relatie relatieversterking relatieversterking

klantontwikkeling
desinvesteren

Geen relatie
(prospects, suspects)

acquisitie acquisitie geen activiteit

Het succes was ver boven verwacbting. KLM introduceerde als eerste Europese lucbt-
vaartmaatschappij in december 1991 baar ‘frequent flyer’ programma, later in samen-
werking met Northwest Airlines. Vrijwel alle andere luchtvaartmaatschappijen zijn
intussengevolgdmet soortgelijke programma’s.

Dalton Booksellers in de Verenigde Staten beeft een spaarsysteem ontwikkeld, de
Booksavers. Trouwe idanten kunnen hiermee gratis boeken verkrijgen. Uit bet koopge-
drag van trouwe klanten is overigens af te leiden in welke boeken ze geYnteresseerd zijn
en kan bun informatie over relevante nieuwe boeken worden toegezonden. Ook telefo-
niscbe bestelling en reservering beboort tot de mogelijkheden.

Er bestaat in de literatuur geen eenduidigbeid over de betekenis van relatiemarketing-
programma’s. - Over de term ‘relatiemarketingprogramma’ bestaat ook enige verwar-
ring. Verscbillende auteurs gebruiken verscbillende termen voor het begrip. Zo wordt
er, naast relatiemarketingprogramma gesproken over loyaliteitsprogramma (Molenaar,
1993), customer loyalty programma (Vaanboh en Van Zon, 1994), relatieprogramma
(Hoekstra, 1994), retentieprogramma (Pen, 1995) en klantprogramma(Buigbolt, Van
Nouhuys en Plat, 1996). In dit artikel wordt de term relatiemarketingprogramma (Bar-
low, 1992; Schijns, 1995) geprefereerd omdat met deze aanduiding bet verband met de
relatiemarketingftlosofie duidelijk wordt gemaakt.

Contact met bestaande Manten geschiedt volgens Molenaar (1993) op de door hem
genoemde ‘after market’. De ‘after market’ (Vavra, 1992) is een nazorgfase, waarin
bedrijven proberen om klanten aan zich te binden door activiteiten zoals directe com-
municatie, extradienstverlening en speciale aanbiedingen.

Barlow (1992) en Molenaar (1993) onderscbeiden typen en niveaus van relatiemarke-
tmg-programma’s. Gebruik makend van bun indelingen en met eigen aanvullingen en
verfijningenkomen we tot de volgende zesdeling. Zie ook tabel S vooTeen verdere uit-
werking.
I Spaaractie, gebonden aan aankopen en met een beperkte tijdsduur. Hieronder vallen
kortingsacties als men meerdere artikelen koopt, bonuskortingen als men meer koopt
in een bepaalde periode, aanbiedingen aan klanten van een bepaald bedrijf. Deze
programma’s zijn sterk op korte-termijn omzetvergroting gericbt (actiematig). Ze
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zijn doorgaans eenvoudig en snel toepasbaar. Denk aan acties van winkelcentra,
kristalzegels vanAlbert Heijn.

2 Spaarprogramma, gebonden aan aankopen en met een lange duur, zoals de punten
van Douwe Egberts, de Shell-zegels, Air Miles, Rocks en de flippo’s van Smiths
chips. Er vindt alleen registratie van persoonsgegevens plaats bij ‘electroniscb spa-
ren’ zoals de Air Miles en de Rocks.

3 Affiniteitsprogramma: Continue, maar in aantal of t;ijd gelimiteerde programma’s.
Tot deze categorie beboren activiteiten als een serie brochures over eenbepaald aan
bet produkt/merk gerelateerd onderwerp (bijvoorbeeld de serie brochures ‘Shell
Helpt’), een sponsored magazine met produktgericbte informatie en een cadeautje
bij een produkt. Het is van belang dat na verloop van een bepaalde periode gestopt
kan worden met bet programma. Deze programma’s zijn kiantgericht en vergroten
de binding van de klant met bet merk of de winkel.

4 Voordeelprogramma: Kortingkaart bij nankopen zoals de Countdown-kaart (o.a.
voor NIMA-leden) en Edab-kaart. Bezitters van een kortingkaart krijgen korting in ‘

een bepaalde winkel of groep aangesloten winkels op alle of op bepaalde aankopen
zoals de Edab-buismerken. Ook korting op series boeken door voorintekening en
abonnementen kunnen tot de voordeelprogramma’s gerekend worden.

5 Clubprogramma: Klanten worden hierbij uitgenodigd (al dan niet tegen betaling van
lidmaatschapsgeld) lid te worden van, deel te nemen aan en te genieten van de privi-
leges van bet programma, bijvoorbeeld bet lidmaatschap van een club of speciaal
programma. Een voorbeeld is bet Gulpener Biergilde.

6 GeTntegreerd relatiemarketingprogramma: Continue, niet in tijd of aantal gelimi-
teerde programma’s. Dit zijn integrale kiantenbinde:nde programma’s, waarbij de
doelstelling is om de echte trouwe Manten te belonen. Veelal bestaan de program-
ma’s uit een combinatie van betalingsfaciliteiten, spaarplan en servicefaciliteiten.
Deze programma’s kunnen de totale dienst en relatie met de kiant upgraden en stean
centraal in bet marketing- en klantenbeboudsbeleid (retentiemarketing). Barlow
(1992) spreekt van ‘plateaus, perks and prizes’: Er worden bij dit systeem bepaalde
bestedings- of aankoopdrempels ingevoerd, waarboven de kiant beloond wordt door
middel van een speciale behandeling, waardering en andere privileges, bijvoorbeeld
bet KLM Flying Dutchman Programma met drie oplopende serviceniveaus: blue,
silver and royal wing.

De middelen om klanttrouwprogramma uit te voeren zijn ingedeeld naar bet soort pro-
gramma. Sommige middelen zijn beperkt in tijdsduur zoals een evenement voor vaste
kianten; andere middelen bebben een meer permanent karakter. Relatiemarketingpro-
gramma’s van een boger niveau bevatten vaak elementen uit de lagere niveaus. Zo
bevat bet KLM flying Dutchman programma een puntenspaarsysteem om gratis vlucb-
ten en andere voordelen te verdienen en een bepaald serviceniveau te bereiken.

Bij een informatiecentrum kan gedacht worden aan een 06-telefoondienst met voice
response systeem of persoonlijke beantwoording van vragen en eventuele klachten of
aan een ‘site’ op Internet waar informatie overbet merklprodukt gevonden kan worden.

Een geYntegreerd relatiemarketingprogramma is in feite een ‘uitgebreid produkt’, dit
wil zeggen een kemprodukt met hierombeen dienstverlening en faciliteiten. Peelen,
Ekelmans en Vijn (1987) geven aan welke mogelijkheden het ‘uitgebreide produkt’
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biedt om een bijdrage te leveren aan relatievorming met afnemers. Overigens gaat het
begrip ‘uitgebreid produkt’ nog te zeer uit van een produktconcept en niet van een
klantconcept.

8. KLANTKAART

Zoals hierboven is aangegeven, kan de klantkaart een belangrijk instrument zijn bij een
relatiemarketingprogramma, vooral van winkelbedrijven, lucbtvaartmaatschappijen en
boekenclubs. Het gebruik van deze ‘plastic cards’ binnen de marketing is al lange tijd
ingeburgerd. De knarten kunnen, in de optiek van Molenaar (1992), verscbillende func-
tieshebben:
I Identificatiefunctie: bijvoorbeeld eenkaart voor vaste klanten.
2 Informatiefunctie: bijvoorbeeld registratie van aankoopgegevens. _
3 Servicefunctie: bijvoorbeeld korting, betaal- en kredietfaciliteiten. -

Wanneer kaarten voor marketingdoeleinden gebmikt worden, spreekt Molenaar (1992)
over ‘private label cards’. Hij definieert een ‘private label card’ als een specifiek mid-
del dat door een bepaalde winkel wordt uitgegeven om aan de bezitter ervan bepaalde
faciliteiten te verlenen bij bet kopen van produkten van een bepaald merk of in een
bepaalde winkel. Molennar (1992) onderscheidt een viertal verschillende ‘private label
cards’, die hij als volgt indeelt:
I Identjficatiekaart: meest elementaire vorm van een plastic card, verstrekt aan klan-
ten om zich te identificeren. Voorbeelden zijn de pasjes van de videotheek, verzeke-
ringsmaatschappij of Makro-kaart.

2 Winkelgebonden kaart: kaart waarmee bij een bepaalde winkel voordelen en korting
worden verkregen wanneer men in bezit is van de kaart en aankopen doet bij
betreffende winkel. Voorbeelden zijn de Bijenkorf Vaste Klantenkaart, Edah-kaart
en de Ikea Family Card.

3 Multi-vendor kaart: overkoepelende kaart die bij verschillende winkels kan worden
gebruikt en waaraan bepaalde voordelen verbonden zijn. Voorbeelden zijn tankpas-
jes van leasemaatschappijen, Countdown-kaart en uiteraard Air Miles enRocks.

4 Co-branded card: combinatie van een private label card en een creditcard. De kaart
is in feite een private label card van een bepaalde organisatie met een logo van een
creditcard maatscbappij. Voorbeelden van dergelijke samenwerklngsverbanden zijn
de Obra-Visa Card en de KLM-Eurocard.

De belangrijkste doelstelling van een private label card is om een directe relatie te leg-
gen tussen de verstrekker(s) van de kaart en de klant. Door bet middel van een private
label card kunnen kianten berkend, erkend en gewaardeerd worden. De herkennings-
functie is van belang voor kiant en bedrijf, omdat de kiant op deze wijze kan tonen
recht te bebben op bepaalde voordelen. Deze voordelen zijn volgens Molenaar (1992)
tweeledig, namelijk immateri~le voordelen (erkenning) en materi~le voordelen (kor-
ting).

De informatie die op een kaart opgeslagen kan worden is voor de uitgevende organisa-
tie van groot belang om:
I bet koopgedrag en andere klantgegevens te analyseren.
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2 direct te communiceren met de klant.
3 bet koopgedrag te sturen door aanbiedingen te relaterenaan historisch koopgedrag.
4 bet assortiment aan te passen aan bet koopgedrag.

Marktonderzoek naar de plastic cards in de detailbandel (Molenaar, 1992, pp. 122v.)
heeftniet alleen betrekking op de waargenomen relatieve voordelen, bet gebruik van de
kaart en de tevredenbeid erover bij consumenten, maar ook op de operationele effecten
van bet kaartgebruik op de omzet, kassa-afhandeling en informatieverwerking door de
detailbandel.

9. MARKTONDERZOEK ENRELATIEMARKETING-
PROGRAMMA’S

Marktonderzoek van relatiemarketingprogramma’s heeft betrekking op enerzijds het
feitelijk koopgedrag, en anderzijds koopintenties, attitude, waardering en tevredenbeid
van consumenten. Er treedt een verscbuiving op van ‘attitude-onderzoek’ (met ‘menta-
le constructen’ als attitude, koopintentie en tevredenheid) naar ‘gedragsonderzoek’
(analyse van reeksen van feitelijke aankopen).

Marktonderzoekers zullen dus meer te maken krijgen met analyse van klantgegevens
uit gegevensbestanden van winkels, merkfabrikanten en andere leveranciers. Deze
gegevens hebben vooral betrekking op d~iegistratie van Winkelbezoek en feitelijke
aankopen van merken en produkten (scanninggegevens). Zie bijvoorbeeld Foekens,
Leeflang, Mensing en Wittink, 1992).

Daamaast worden ‘attitude’-onderzoeken uitgevoerd om de resultaten en waardering
van relatiemarketingprogramm&s vast te stellen. De belangrijkste resuljajen van enkele
onderzoeken zijn hieronder weergegeven.

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam bebben de effecten van bet Air
Miles-programma onderzocht voor de deelnemende bedrijven zoals Albert Heijn en
Praxis (Doggenaar, Dronkers en De Vries Jr, 1995). De winkeltrouw werd vastgesteld
aan de band van bet bestede bedrag, bezoekfrequentie en koopintentie. De Air Miles-
pasbouders werden ‘trouwer’ (klantontwikkeling, relatieversterking) als gevoig van
hun betrokkenheid bij bet programma. Zowel voor routinematige als probleemoplos-
sende aankopen zijn ze geneigd vaker bij de deelnemende winkels te kopen. Het is
bierbij de vraag of de trouw aan bet Air Miles-programma ook een ‘ecbte’ trouw aan de
deelnemende winkels impliceert. Het Air Miles-programma kan niet ‘uniek’ aan de
winkel gekoppeld worden en hierdoor is bet minder onderscheidend dan een ‘eigen’
spaar- en klanttrouwprogramma. Overigens zijn klanten die al winkeltrouw waren,
positief over bet Air Miles-programma. Dit kan bijdragen aan bet klantbehoud.

Market Response (Van Vugt, 1995) beeft de spaarwensen van Nederlanders onderzocbt
in opdracbt vanRocks, bet programma van Super en Texaco. Hieruit blijkt een vrij tra-
ditioneel beeld. Zeven van de tien consumenten zijn geYnteresseerd in spaarprogram-
ma’s, liefst samen met anderen, met een lichte voorkeur voor zegels (44%) boven elec-
troniscb sparen (41%). Mensen sparen bet liefst voor huishoudelijke artikelen, en
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daama voor vrijetijdsartikelen, luxe arrikelen en buitenlandse vakantiereizen. Acbt van
de tien spaarders wil binnen eenjaar niet meer dan f 500 kunnen sparen. Als spaarder
zou je de gespaarde artikelen zelfin de buurt moeten kunnen afbalen.

NSS Marktonderzoek (Jense, 1995) laat zien dat Nederlanders eenspaarzaam yolk zijn.
Drie van de vier Nederlanders doen mee aan een spaarprogramma, gemiddeld aan 2,2
programma’s. In alle lagen van de bevolldng wordt gespaard; in de laagste sociale Mas-
se iets minder dan in de hogere kiassen. Dit gegeven wordt ondersteund door een Omni-
data-profielanalyse waaruit blijkt dat spaarders onder bet electoraat van VVD en D’66
zijn oververtegenwoordigd. 25% van de consumenten spaart Air Miles. 45% spaartbij
bet beuzine tanken. Als meest aantrekkelijke (en bekende) systemen worden de Air
Miles, de acties van andere supermarkten, Shell-zegels en Douwe Egherts-punten
genoemd. Een spaarsysteem wordt aantrekkelijk door ‘mooie gescbenken’ (25%), ‘wei-
nig gedoe’ (24%) en ‘snel sparen’ (19%). Het sparen bij merkartikelen, zoals de D.E.-
punten, wordt bet meest gedaan door jonge paren en gezinnen met kinderen.

15K/NOVA (Polman, 1995) beeft voor Libelle de interesse in spaar- en kortingsacties
gepeild bij vrouwen. Vrouwen sparen omdat ze bet produkt toch gebruiken (33%)
(klantbeboud), omdat ze sparen leuk of spannend vinden (29%), om bet financi~le
voordeel (24%) en omdat sparen een gewoonte is (11%). Hieruit blijkt een inherent
voordeel van bet sparen zelf, dus niet sparen vanwege merktrouw maar sparen om het
sparen zelf. De meeste vrouwen bebben liever een kortingpas dan een spaarsysteem,
vanwegebet directe voordeel van een korting. 42% van de spaarders haakt af als er bij-
betaald moet worden; eenzelfde percentage spaart gewoon door.

ISEO Marketing Research heeft in opdracbt van de Sticbting Research van bet DMSA
(Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion)
in juni 1996 een kwalitatieve studie uitgevoerd. Consumenten geven aan door spaar- en
clubacties ‘meer waar voor bun geld’ te krijgen. Ze waarderenbet cadeau dat je anders
niet zo gemakkelijk zou kopen. Maar is bet wel een echt cadeau? ‘Het zit al in de prijs,
dus je bent gek als je bet lant liggen’. Spaar- en clubacties vergroten de binding met de
aanbieder, maar dragen niet essentieel bij tot Manttevredenheid. Tevredenheid ‘zit die-
per’ en heeftmet de kwaliteit van de geleverdeprodukten en diensten te maken.

10. CONCLUSIES

De ontwikkeling van relatiemarketing en Manttrouw beeft belangrijke gevolgen voor
de toekomstige vraag naar marktonderzoek. De ori~ntatie verscbuift van een produkt-
naar een klantori~ntatie en van produktconcepten naar klantconcepten. Analyse van
bestaande Mantgegevens, Mantsegmentatie en clustering naar aankoopgedrag en fase in
de klantlevenscyclus zal belangrijker worden ten koste van bet verzamelen en analyse-
ren van gegevens uit ad-hoc steekproeven. Segmentatie zal meer bottom-up gebeuren
vanuit samenvoeging van (vrijwel) identieke cases en minder top-down vanuit opdeling
van markten in homogene subgroepen. Ook prospectselectie nit algemene gegevensbe-
standen zoals van Geomarktprofiel, Mosaic en Omnidata zal in belang toenemen. Ook
de combinatie van prospectselectie, profielanalyses (Geo/Mosaic/Omnidata) en kwali-
tatief onderzoek zal een nieuw onderzoeksgebied kunnen gaan vormen. Naast de kias-
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sieke analysemethoden zullen profiel-zoekmethoden zoaLs neurale netwerken en geneti-
sche algoritmen xneer gebruikt gaan worden.

In tabel 6 w6i’den de belangrijkste concepten van dit artikel samengevat vanuit de leve-
rancier en vanuit de klant gezien. Zie ook Diller (1996). -

Tabel 6.Aspecten ian de relaties tussen leverancieren ,lant.

Leverancier Interactie Kiant

— relatiemarketing koophistorie
programma

ldantlevenscyclus

— klantwerving klantoverstap,
DM en SP als klantwerver

probeeraankoop (trial)

— klanthehoud klantretentie rherktrouw, winkeltrouw,
tevredenbeid

— klantontwikkeling koopintensiteit, -
cross/deep/up-selling

~mak, zekerheid

— relatieversterking DMen SP als klantbinder binding, tevredenheid,
toekomstverwachtingen

NOOT:

Het literatuuronderzoek en de kort gerapporteerde kwalitatieve studie zijn in 1996 uitgevo~rd
voor de Stichting Research van bet DMSA (Nederlandse Associati~ voor Direct Marketing, Dis-
tance Selling en Sales Promotion) te Amsterdam.
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